
 

 

 

Qí tiān dà shèng 
 
yǎnchàng: Huá Chényǔ  
zuòcí: Shí Hé 
zuòqǔ: Huá Chényǔ,  Xǔ Jìngqīng 
 
wǔbǎinián xiàng dōng chuī de fēng 
dài zǒu gùshì shénme nèiróng 
shuǐ lián dòng lǐ chénshuì de mèng 
cái méiyǒu shé me gàishì yīngxióng 
nèitiāngōng 
chuānyuè jiǔxiāo shíkōng 
děng shéi lái tiān yáo dì dòng 
shēnhǎi lǐ de zhēn bǎ fēngbào tāo kōng 
 
yīgè zhuǎnshēn shānhé liè kāi 
shí fèng fēi chū gūdú de tiāncái 
méiyǒu jiāozòng de xīnxìng 
wèijù de biǎoqíng 
dǎpò xūwèi de zhòng mái 
kè guān, qǐng kàn wǒ dà nào tiāngōng de xì 
nǐ tīng luógǔ jīngtiān qǐ 
jīn jiǎ yǒu shèng yī 
 
wǒ shì qí tiān dà shèng 
dà shèng dà shèng 
wǒ shì qí tiān dà shèng 
dà shèng dà shèng 
 
lǐmào hézhǎng 
xià yī miǎo de lìliàng jiàozuò tiānxià wúshuāng 
yǎnjīng cā liàng 
jīn gū bàng bù dǒng shénme shì yǐróukègāng 
 
shéi bùcéng ài shàng zìyóu 

齐天大圣 
 

演唱：华晨宇  

作词：十禾 

作曲：华晨宇、许镜清 
 

五百年向东吹的风 

带走故事什么内容 

水濂洞里沉睡的梦 

才没有什么盖世英雄 

那天宫 

穿越九霄时空 

等谁来天摇地动 

深海里的针把风暴掏空 
 

一个转身山河裂开 

石缝飞出孤独的天才 

没有骄纵的心性 

畏惧的表情 

打破虚伪的重霾 

客官，请看我大闹天宫的戏 

你听锣鼓惊天起 

金甲有圣衣 
 

我是齐天大圣 

大圣 大圣 

我是齐天大圣 

大圣 大圣 
 

礼貌合掌 

下一秒的力量叫做天下无双 

眼睛擦亮 

金箍棒不懂什么是以柔克刚 
 

谁不曾爱上自由 

Wielki Święty Równy Niebu 
 
Wykonanie: Hua Chenyu  
Tekst: Shi He 
Muzyka: Hua Chenyu,  Xu Jingqing 
 
Wiatr wiejący na zachód od pięciuset lat 
Jakie historie ze sobą poniósł? 
Sny wyśnione w jaskini Shuilian 
Nie miały jeszcze nic wspólnego z niezmierzonym bohaterem 
Tamta Niebiańska Świątynia 
PRzechodząca przez dziewięć czasoprzestrzeni 
Czeka, aż ktoś przyjdzie, by potrząsnąć niebem 
Igła na dnie oceanu wywołujesztorm 
 
Nagle ziemia się rozstępuje 
Samotny geniusz wylatuje spomiędzy skał 
Bez arogancji w sercu 
Bez oznak strachu na twarzy 
Rozproszy ciężką mgłę hipokryzji 
Hej, Ty, proszę, obejrzyj moją historię o Małpim Królu 
Usłysz bębny, które trwożą niebiosa 
Mam złotą zbroję, święty strój 
 
Jestem Wielkim Świętym Równym Niebu 
Wielkim Świętym, Wielkim Świętym 
Jestem Wielkim Świętym Równym Niebu 
Wielkim Świętym, Wielkim Świętym 
 
Złożone pobożnie ręce 
W następnej sekundzie pojawia się siła nierówna niczemu 
Przetrzyjcie oczy 
Złoty Kij nie rozumie co to znaczy pokonywać siłę łagodnością 
 
Kto nigdy nie zakochał się w wolności? 



 

 

shéi bùcéng dú shàng gāolóu 
shéi bùcéng wèi mèng fàngshǒu 
shéi bùcéng gūdān xíngzǒu 
yǒnggǎn dà nào tiān gōng 
jiù pà nǐ nìngyuàn liúlèi wàng tiān 
què bù ángshǒu xiàng qián 
 
yuèguāng xià de ài hèn qíng chóu 
suí mángmáng làngtāo qiánchén yōuyōu 
jǐn gū cùncùn tòng de shì xīn bùshì tóu 
nán fēng chuī lái nǐ wèihé lèi liú 
 
bǎi nián xiōngyǒng chénmò de yānhuǒ xūn chū shāngkǒu 
jiědú dí zhǐyǒu yīkǒu fànsuān de guìhuā jiǔ 
lǎocǎo shōugōng yǒuxiē kǔzhōng méi rén néng dǒng 
yuánlái yīngxióng yě tóutòng 
qiàn báijīngjīng de xiàoróng rǎn hóng de yèkōng 
huà zuò xīndǐ rùmèng de cǎihóng 
wùkōng 
qiántú wěidà què bù zuò yěxīn jiā 
jǐ jù huǎnghuà 
suàn shéi de tiānxià qù tā de zhēn jiǎ 
wǒ shuì xǐng zǒu tiānxià 
 
gēn wǒ yīqǐ fàngzòng 
fàngzòng fàngzòng 
gēn wǒ yīqǐ fàngzòng 
fàngzòng fàngzòng 

谁不曾独上高楼 

谁不曾为梦放手 

谁不曾孤单行走 

勇敢大闹天宫 

就怕你宁愿流泪望天 

却不昂首向前 
 

月光下的爱恨情仇 

随茫茫浪涛前尘悠悠 

紧箍寸寸痛的是心不是头 

南风吹来 你为何泪流 
 

百年 汹涌沉默的烟火燻出伤口 

解毒的只有一口泛酸的桂花酒 

潦草收工 有些苦衷没人能懂 

原来英雄也头痛 

欠白晶晶的笑容染红的夜空 

化作心底入梦的彩虹 

悟空 

前途伟大却不做野心家 

几句谎话 

算谁的天下 去他的真假 

我睡醒走天下 
 

跟我一起放纵 

放纵 放纵 

跟我一起放纵 

放纵 放纵 

Kto nigdy samotnie nie zdobywał szczytów? 
Kto nigdy nie porzucił czegoś dla marzeń? 
Kto nigdy nie szedł samotnie przed  siebie? 
Odważny Małpi Król sieje spustoszenie w Niebiosach 
Boje się, że Ty wolałbyś patrzeć w niebo ze łzami w oczach 
Zamiast iść przed siebie z podniesioną głową 
 
W świetle księżyca miłość i nienawiść 
Odpływają w przeszłość niby morskie fale 
Zaciskająca się obręcz rani moje serce, nie głowę 
Południowy wiatr wieje, dlaczego płaczesz? 
 
Sto lat, wzburzony lecz cichy dym rozpala rany 
Jedynym lekarstwem jest łyk wina z kwiatu osmanthusa  
Zbieram się w pośpiechu, są cierpienia, których nikt nie zrozumie 
Nawet bohaterów czasem boli głowa 
Uśmiech, który jestem winny Bai JingJing, barwi niebo na czerwono 
Zmieniając je w tęczę wchodzące w me serce i sny 
Wu Kong 
Ma przez sobą światła przyszłość, lecz nie pragnie zbyt wiele 
Kilka kłamstw 
Od tego, czyj jest ten świat, zależy co jest prawdą, co kłamstwem 
Gdy się obudzę, wyruszę w świat 
 
Wyrusz razem ze mną 
Chodźmy, chodźmy 
Wyrusz razem ze mną 
Chodźmy, chodźmy 

 


