
 

Chizu 
 
Uta: FLOWER FLOWER 
Sakushi:  yui 
Sakkyoku:  FLOWER FLOWER 
 
Ijiketeru 
Kowagatteru 
Itagatteru 
Shinjiteru 
 
Machigaeru 
Kowashiteru 
Kizutsukeru 
Tadashiteru 
 
RE-RU o arukeba 
Tadori tsuku nante 
Uso wa iranai 
 
Doko made ikeru kana 
Nani ga mieru kana 
Owari no nai hibi ga 
Hajimatte iku yo 
 
Motomeru 
Hoshigatteru 
Todometeru 
Kitai suru 
 
Awai yume nante 
Kanawanai nante 
Uso demo ii kara 
 
Hitori ja ikenai yo 
Minna de mitai yo 
Mita koto no nai kurai 
Subarashii keshiki o 

地図 
 

歌：FLOWER FLOWER 

作詞：yui 

作曲：FLOWER FLOWER 
 
いじけてる 

こわがってる 

痛がってる 

信じてる 
 

間違える 

壊してる 

傷つける 

正してる 
 

レールを歩けば 

辿り着くなんて 

嘘はいらない 
 

どこまでいけるかな 

何が見えるかな 

終わりのない日々が 

はじまっていくよ 
 

求めてる 

欲しがってる 

留めてる 

期待する 
 

淡い夢なんて 

叶わないなんて 

嘘でもいいから 
 

一人じゃ行けないよ 

皆で見たいよ 

見たことのないくらい 

素晴らしい景色を 

Mapa 
 
Wykonanie: FLOWER FLOWER 
Tekst: yui 
Muzyka: FLOWER FLOWER 
 
Tracisz odwagę 
Boisz się 
Czujesz ból 
Wierzysz 
 
Popełniasz błędy 
Niszczysz coś 
Ranisz kogoś 
Naprawiasz je 
 
Jeśli pójdziesz wzdłuż torów 
W końcu dokądś dotrzesz 
Nie potrzebuję takich kłamstw 
 
Zastanawiam się, jak daleko mogę dojść 
Zastanawiam się, co jeszcze mogę zobaczyć 
Niekończąca się codzienność 
Dopiero się zaczyna 
 
Szukasz czegoś 
Pragniesz czegoś 
Zatrzymujesz się 
Oczekujesz  
 
Wyblakłe marzenie 
I tak się nie spełni 
Takie kłamstwa są w porządku 
 
Nie mogę iść całkiem sama 
Chcę, byśmy wszyscy zobaczyli 
Przynajmniej to, czego jeszcze nie widzieliśmy 
Te piękne krajobrazy 



 
Hitsuyō na no wa 
Sainō dake janai 
Me o surashitara 
Soko de tomatte shimau 
 
Chizu o hirogetara 
Michi wa mitsukaru yo 
Ikidomari wa nai 
 
Doko made ikeru kana 
Nani ga mieru kana 
Owari no nai hibi ga 
Hajimatte iku yo 
 
Hitori ja ikenai yo 
Minna de mitai yo 
Mita koto no nai kurai 
Subarashii keshiki o 

 

必要なのは 

才能だけじゃない 

目を逸らしたら 

そこで止まってしまう 
 

地図を広げたら 

道は見つかるよ 

行き止まりはない 
 

どこまでいけるかな 

何が見えるかな 

終わりのない日々が 

はじまっていくよ 
 

一人じゃ行けないよ 

皆で見たいよ 

見たことのないくらい 

素晴らしい景色を 

 
To co jest nam niezbędne 
To nie tylko talent 
Jeśli odwrócimy wzrok 
Zostaniemy tutaj 
 
Jeśli rozłożysz mapę 
Odnajdziesz drogę 
Nie ma ślepych zaułków 
 
Zastanawiam się, jak daleko mogę dojść 
Zastanawiam się, co jeszcze mogę zobaczyć 
Niekończąca się codzienność 
Dopiero się zaczyna 
 
Nie mogę iść całkiem sama 
Chcę, byśmy wszyscy zobaczyli 
Przynajmniej to, czego jeszcze nie widzieliśmy 
Te piękne krajobrazy 

 


