
 

 

 

Sakura Ame 
 
Uta: SuG 
Sakushi: Takeru 
Sakkyoku: Takeru 
 
Sakura ame no naka de bokura futari bocchi 
Morokute hakanai yume wo miru 
Utusurigi na kokoro mo kimi dake ga naze hanasenai 
Futari no koiji wa yoinokuchi 
 
Hirahira mau sakura no shita kokoro yose aruku 
Joudan mitai na yume katariatta ne 
 
Me no mae de okoru subete marude kiseki mitai 
Mabataki mo iki suru no mo no wasuresou 
 
Sakura ame no naka de bokura futari bocchi 
Ichibyou mo oshiku motomeau 
Mata yoru ga akereba yume kara samete shimai sou de 
Aishite mo aishitarinakute 
 
Kimi to aenai hi nara zenbu haretete mo kumori 
Doushite kore made to wa chigau sekai 
 
Itsumo tori warattete mo dokoka sabishisou de 
Sonna kao sasete shimau boku ga nikui 
 
Sakura ame no naka de bokura futari bocchi 
Morokute hakanai yume wo miru 
Tsumi kasaneteku uso ikutsu saigo no kuchizuke wo 
Kawaseba bokura wa tsuiwareru no 
 
Hajimete tsukushi no kono koi wa  
Atarashii kanjou wo tsurete 

桜雨 
 

歌：SuG ( サグ ) 

作詞：武瑠 

作曲：武瑠 
 

桜雨の中で ぼくらふたりぼっち  

脆くて儚い夢をみる 

移り気な心も 君だけが何故 離せない  

二人の恋路は宵の口 
 

ひらひら舞う桜の下 心寄せ歩く 

冗談みたいな夢 語り合ったね 
 

目の前で起こるすべて まるで奇跡みたい 

まばたきも 息するのもの 忘れそう 
 

桜雨の中で ぼくらふたりぼっち  

一秒も惜しく求め合う 

また夜が明ければ 夢から覚めてしまいそうで 

愛しても 愛したりなくて 
 

君と会えない日なら全部 晴れてても曇り 

どうして これまでとは 違う世界 
 

いつも通り 笑ってても 何処か寂しそうで 

そんな顔させてしまう ぼくが憎い 
 

桜雨の中で ぼくらふたりぼっち  

脆くて儚い夢をみる 

罪 重ねてく嘘 いくつ最後のくちづけを 

交わせば ぼくらは終われるの 

 
初めて尽くしのこの恋は  

新しい感情を連れて 

Deszcz Kwiatów Wiśni 
 
Wykonanie: SuG 
Tekst: Takeru 
Muzyka: Takeru 
 
My we dwoje w deszczu kwiatów wiśni 
Śnimy ten kruchy ulotny sen 
Kapryśne serce, dlaczego nie chce Cię zostawić 
To wieczór naszego romansu 
 
Wśród wirujących kwiatów, serce w serce idziemy 
Rozmawiając o marzeniach, które brzmią jak żart 
 
Wszystko, co dzieje się przed nami, jest zupełnie jak cud 
Nawet jeśli to tylko mgnienie, nie zapomnę, dlaczego oddycham 
 
My we dwoje w deszczu z kwiatów wiśni 
Spragnieni choć jednej cudownej sekundy 
Znów, gdy tylko noc się rozjaśni, wybudzimy się ze snu 
Nawet jeśli Cię kocham, nie mogę Cię kochać 
 
W dni, gdy Cię nie widzę, nawet jeśli jest słońce, to są i chmury 
Dlaczego aż do tej pory to był inny świat? 
 
Nawet jeśli śmiejesz się tak jak zawsze, wydajesz się być samotna 
Nienawidzę, gdy robisz taką minę 
 
My we dwoje w deszczu kwiatów wiśni 
Śnimy ten kruchy ulotny sen 
Grzechy przykrywamy kłamstwami, po ilu ostatnich pocałunkach 
Będziemy mogli to zakończyć? 
 
To pierwszy raz, gdy poznaliśmy ten rodzaj miłości 
Porwało nas to nowe uczucie 



 

 

Ima kimi wa dare to aishiatteiru no? 
Dou mogaite mo okasarete  
Fukaketsu na doku de mitasareru 
Mou odoite yo mou yurushite yo 
Dokka itte yo kakko ni natte yo 
Nee 
 
Kimi ga tsuketa kizu no kasabuta wo hegashite 
Nan do mo nan do mo nazoru kedo 
Kanshoku mo itami mo doko ka honmono ja nai n da 
Yogoshite ii kara aishite yo 
 
Sakura ame no naka de bokura futari bocchi 
Morokute hakanai yume wo miru 
Utusurigi na kokoro mo kimi dake ga naze hanasenai 
Futari no koiji wa yoinokuchi 
 

「Moshi unmei ja nai toshite 

tsunagiai tsudzukereba kawareru kana」 

今君は誰と 愛し合っているの？ 

どうもがいても 侵されて  

不可欠な毒で満たされる 

もうほどいてよ もうゆるしてよ  

どっかいってよ 過去になってよ 

ねえ 
 

君がつけた傷の 瘡蓋を剥がして  

何度も何度もなぞるけど 

感触も痛みもどこかホンモノじゃないんだ  

汚していいから愛してよ 
 

桜雨の中で ぼくらふたりぼっち  

脆くて儚い夢をみる 

移り気な心も 君だけが何故  

離せない 二人の恋路は宵の口 
 

「もし運命じゃないとして  

繋ぎ合い続ければ 変われるかな」 

A teraz z kim dzielisz swoją miłość? 
Im bardziej walczę, tym bardziej mnie to atakuje 
Pozwalam, by wypełniła mnie śmiertelna trucizna 
Już rozluźnij te więzy, uwolnij mnie już 
Odejdź gdzieś, stań się przeszłością 
Dobrze? 
 
Zdrapuję strupy z ran, które mi zadałaś 
Tyle razy, tyle razy obrysowane, ale 
Te uczucia, ten ból, w pewnym sensie jakby nie były prawdziwe 
Nawet jeśli są zabrudzone, to nic, kocham Cię 
 
My we dwoje w deszczu kwiatów wiśni 
Śnimy ten kruchy ulotny sen 
Kapryśne serce, dlaczego nie chce Cię zostawić 
To wieczór naszego romansu 
 
“Jeśli to jednak nie jest przeznaczenie 
Zastanawiam się, czy to się zmieni, jeśli będziemy dalej razem” 

 


