
 

Sīniàn zhǒngzǐ 
 
yǎnchàng: Xiǎo nánhái yuètuán 
zuòcí: Chāng gē Vince Cheng 
zuòqǔ: Táoshān Skot Suyama 
 
xīntòng tòng dào méi gǎnjué de jì dòng  
mèng zhōng céngjīng de wēnróu 
shùnjiān tǐwēn jí dòng quán bèi tāo kōng 
  
jīngkǒng bù zhìxìn jìjìng de wǔhòu  
qīng qīngwéi fēng gèng cì tòng 
néng bùnéng yīdiǎn shíguāng dàoliú 
  
shìfǒu yīqiè dūhuì hǎohǎo de  
wǎng nǐ xīn fāngxiàng zǒu 
bùyào liúliàn qǐng bié huítóu 
  
kěyǐ zìjǐ zhàogù yīqiè  
huì gūdān dàn bù gūdú 
níngshì jiětuō 
 
jǐn jǐn bàozhe bù fàngsōng 
shēn shēn qīnwěn nǐ de móu zuì cánrěn de lǐyóu 
  
ài shì 
liúlèi wéixiào sòng nǐ zǒu 
bēi'āi kōngxū mái xīntóu dàn què bù róngyì 
 
zěn nénggòu 
kànzhe nǐ bèiyǐng bù tuírán ér zuò? 
Néng fǒu tuōkǒu hǎn nǐ bùyào zǒu? 
sīniàn zhǒngzǐ qiǎorán yǐ méng 
  
lěngmò shì fángwèi kuì dī de bùzhòu  
kāile kǒu pà guǎn bù zhù 
yī gǔ zìyì xuānxiè méiyǒu jìntóu 
  

思念种子 
 

演唱：小男孩樂團  

作词：昌哥Vince Cheng 

作曲：陶山Skot Suyama 
 

心痛 痛到没感觉的悸动  

梦中曾经的温柔 

瞬间体温急冻 全被掏空 
  

惊恐 不置信寂静的午后  

轻轻微风更刺痛 

能不能一点 时光倒流 
  

是否 一切都会好好的  

往你新方向走 

不要留恋 请别回头 
  

可以 自己照顾一切  

会 孤单但不孤独 

凝视解脱 
 

紧紧抱着不放松 

深深亲吻你的眸 最 残忍的理由 
  

爱是 

流泪微笑送你走 

悲哀空虚埋心头 但 却不容易 
 

怎能够 

看着你背影不颓然而坐？ 

能否 脱口喊你不要走？ 

思念种子 悄然已萌 
  

冷漠 是防卫溃堤的步骤  

开了口怕管不住 

一股恣意宣泄 没有尽头 
  

Ziarno tęsknoty 
 
Wykonanie: Men Envy Children 
Tekst: Vince Cheng 
Muzyka: Skot Suyama 
 
Serce boli, boli tak, że nie czuję, jak bije,  
Kiedyś we śnie takie ciepłe 
Opustoszałe ciało w jednej chwili przeszywa chłód 
 
Boję się, nie wierzę w spokojne popołudnia 
Lekki wiatr tnie coraz mocniej 
Czy da się choć trochę cofnąć czas? 
 
Czy wszystko będzie dobrze 
Ty odchodzisz w nowym kierunku 
Nie wahaj się, proszę, nie odwracaj się 
 
Mogę sama zadbać o wszystko 
Potrafię być sama, ale nie samotna 
Patrz, jak się uwalniam 
 
Trzymam się tego mocno, nie umiem odpuścić 
Najokrutniejszy powód, by całować Twe oczy 
 
Miłość to 
Uśmiechać się przez łzy, gdy pozwalam Ci odejść 
Smutek i pustkę pogrzebać w sercu, ale to nie takie proste 
 
Jak mogłam tylko 
Patrzeć, jak odchodzisz, siedząc i nic nie robiąc? 
Czy to możliwe, że krzyknęłam za Tobą “nie odchodź”? 
Ziarno tęsknoty już cicho wypuściło pędy 
 
Obojętnością chronię się przed tym, by nie wybuchnąć 
Otwarte usta boją się odezwać 
Wystarczy jedna kropla, a potok słów nie będzie mieć końca 
 



yīqiè dūhuì hǎohǎo de  
wǎng nǐ xīn fāngxiàng zǒu 
bùyào liúliàn qǐng bié huítóu 
  
kěyǐ zìjǐ zhàogù yīqiè  
huì gūdān dàn bù gūdú 
níngshì jiětuō 
  
jǐn jǐn bàozhe bù fàngsōng 
shēn shēn qīnwěn nǐ de móu zuì cánrěn de lǐyóu 
 
ài shì 
liúlèi wéixiào sòng nǐ zǒu 
bēi'āi kōngxū mái xīntóu dàn què bù róngyì 
 
zěn nénggòu 
kànzhe nǐ bèiyǐng bù tuírán ér zuò? 
Néng fǒu tuōkǒu hǎn nǐ bùyào zǒu? 
sīniàn zhǒngzǐ piāosàn fēiwǔ oh~ 
 
zhēng bù kāi yǎnlèi hái liú 
kōngdòng fángjiān de chénmò 
  
bùyóuzìzhǔ de chàndǒu 
yǒng xián bùgòu de fùchū 
 
hǎo xiǎng yào 
jǐn jǐn bàozhe bù fàngsōng 
shēn shēn qīnwěn nǐ de móu zuì cánrěn de lǐyóu 
  
ài shì 
liúlèi wéixiào sòng nǐ zǒu 
bēi'āi kōngxū mái xīntóu dàn què bù róngyì 
  
zěn nénggòu 
kànzhe nǐ bèiyǐng bù tuírán ér zuò? 
Néng fǒu tuōkǒu hǎn nǐ bùyào zǒu? 
Duōshǎo wèizhī de wěiqu nénggòu rěnshòu? 
sīniàn zhǒngzǐ qiǎorán yǐ méng 

一切都会好好的  

往你新方向走 

不要留恋 请别回头 
  

可以 自己照顾一切  

会 孤单但不孤独 

凝视解脱 
  

紧紧抱着不放松 

深深亲吻你的眸 最 残忍的理由 
 

爱是 

流泪微笑送你走 

悲哀空虚埋心头 但 却不容易 
 

怎能够 

看着你背影不颓然而坐？ 

能否 脱口喊你不要走？ 

思念种子 飘散飞舞 oh~ 
 
睁不开眼 泪还流 

空洞房间 的沉默 
  

不由自主的颤抖 

永嫌不够的付出 
 
好想要 

紧紧抱着不放松 

深深亲吻你的眸 最 残忍的理由 
  

爱是 

流泪微笑送你走 

悲哀空虚埋心头 但 却不容易 
  

怎能够 

看着你背影不颓然而坐？ 

能否 脱口喊你不要走？ 

多少 未知的委屈能够忍受？ 

思念种子 悄然已萌 

Wszystko będzie dobrze 
Ty odchodzisz w nowym kierunku 
Nie wahaj się, proszę, nie odwracaj się 
 
Mogę sama zadbać o wszystko 
Potrafię być sama, ale nie samotna 
Patrz, jak się uwalniam 
 
Trzymam się tego mocno, nie umiem odpuścić 
Najokrutniejszy powód, by całować Twe oczy 
 
Miłość to 
Uśmiechać się przez łzy, gdy pozwalam Ci odejść 
Smutek i pustkę pogrzebać w sercu, ale to nie takie proste 
 
Jak mogłam tylko 
Patrzeć, jak odchodzisz, siedząc i nic nie robiąc? 
Czy to możliwe, że krzyknęłam za Tobą “nie odchodź”? 
Ziarno tęsknoty już cicho wypuściło pędy 
 
Otwieram oczy, ale nic nie widzę, łzy wciąż płyną 
W ciszy pustego pokoju 
 
Nie mogę nic poradzić na to, że cała drżę 
Ciągle wyrzucam sobie, że nie dałam z siebie wystarczająco 
 
Tak bardzo tego chcę 
Trzymam się tego mocno, nie umiem odpuścić 
Najokrutniejszy powód, by całować Twe oczy 
 
Miłość to 
Uśmiechać się przez łzy, gdy pozwalam Ci odejść 
Smutek i pustkę pogrzebać w sercu, ale to nie takie proste 
 
Jak mogłam tylko 
Patrzeć, jak odchodzisz, siedząc i nic nie robiąc? 
Czy to możliwe, że krzyknęłam za Tobą “nie odchodź”? 
Jak wiele cierpienia będę jeszcze w stanie znieść? 
Ziarno tęsknoty już cicho wypuściło pędy 



 


