
 

 

Bàn shòurén 

 

yǎnchàng: Zhōu Jiélún 

zuòcí: Fāng Wénshān 

zuòqǔ: Zhōu Jiélún 

 

zài yě méiyǒu chún bái de línghún 

zì rénlèi duòluò wèi bàn shòurén 

wǒ kāishǐ shǐyòng dì yīrénchēng 

jìlù yǎnqián suǒyǒu de fǎ shēng 

 

shì xiě sēnlín xǐng lái de zǎochén 

rènhé qīnlüè dōu chéngwéi kěnéng 

wǒ yòng gǔlǎo de zhòuyǔ chóng wēn 

yínchàng línghún xùqǔ xúngēn 

 

miàn duì mójiè de xié wěn 

bù bèi wūrǎn de zhuǎnshēn 

wéichí chún bái de xiàngzhēng 

ránhòu huányuán wéirén 

 

ràng wǒmen bàn shòurén de línghún fāngǔn 

shōu qǐ cánrěn 

huíyì shòu huà de guòchéng 

 

ràng wǒmen bàn shòurén de yǎnshén dānchún 

ér fēi tānlánzhe yǒnghéng 

zhǐ duì bàolì zhōngchéng 

 

ràng wǒmen bàn shòurén de línghún fāngǔn 

tíngzhǐ fèn hèn 

yǒng wú zhǐ jìn de zhànzhēng 

半兽人 

 

演唱：周杰伦 

作词：方文山 

作曲：周杰伦 

 

再也没有纯白的灵魂 

自人类堕落为半兽人 

我开始使用第一人称 

记录眼前所有的发生 

 

嗜血森林醒来的早晨 

任何侵略都成为可能 

我用古老的咒语重温 

吟唱灵魂序曲寻根 

 

面对魔界的邪吻 

不被污染的转身 

维持纯白的象征 

然后还原为人 

 

让我们半兽人的灵魂翻滚 

收起残忍 

回忆兽化的过程 

 

让我们半兽人的眼神单纯 

而非贪婪著永恒 

只对暴力忠诚 

 

让我们半兽人的灵魂翻滚 

停止忿恨 

永无止尽的战争 

Półczłowiek-półbestia 

 

Wykonanie: Zhou Jielun 

Tekst: Fang Wenshan 

Muzyka: Zhou Jielun 

 

Nie ma już śnieżnobiałych dusz 

Ludzkość sama zniżyła się do poziomu pół-bestii 

Zaczynam używać formy pierwszoosobowej 

Opisując to, co dzieje się przed moimi oczami 

 

Poranek w lesie żądnym krwi 

Możliwy jest atak z każdej strony 

Używam starych zaklęć, by przeżyć to jeszcze raz 

Śpiewając uwerturę dusz, poszukuję swych korzeni 

 

Stojąc naprzeciw demonicznego pocałunku diabelskiego świata 

Niesplamiony odwróć się 

Zachowaj ten śnieżnobiały symbol 

I na powrót stań się człowiekiem 

 

Niech nasze dusze pół-bestii się nawrócą 

Powstrzymaj całe to okrucieństwo 

Przypomnij sobie, jak staliśmy się bestiami 

 

Niech nasze spojrzenia pół-bestii się oczyszczą 

Zamiast tylko pragnąć wieczności 

Przysięgliśmy lojalność przemocy 

 

Pozwól, by nasze dusze pół-bestii się nawróciły 

Powstrzymaj nienawiść 

Tę nigdy niekończącą się walkę 



 

 

ràng wǒmen bàn shòurén de yǎnshén dānchún 

duì yuǎngǔ cúnzài de shén 

yòng qiānbēi de shēnfèn 

 

lèi fèiténg 

fēng yìcháng de bīnglěng 

mǎtí shēng 

ràng rén shuì bù ānwěn 

wǒ zài děng 

línghún xùqǔ wánchéng 

dàilǐng zúrén xiě xià qídǎo wén 

 

nà chéngzhèn 

wúwèi de zài xīshēng 

zhànhuǒ fén 

jìtán kāishǐ xià chén 

wǒ zài děng 

juéwù hòu de zúrén 

wǎng nánfāng dàdì chóngxīn kāikěn 

 

lèi fèiténg 

fēng yìcháng de bīnglěng 

mǎtí shēng 

ràng rén shuì bù ānwěn 

wǒ zài děng 

línghún xùqǔ wánchéng 

dàilǐng zúrén xiě xià qídǎo wén 

 

ràng wǒmen bàn shòurén de línghún fāngǔn 

tíngzhǐ fèn hèn 

yǒng wú zhǐ jìn de zhànzhēng 

 

让我们半兽人的眼神单纯 

对远古存在的神 

用谦卑的身份 

 

泪沸腾 

风异常的冰冷 

马蹄声 

让人睡不安稳 

我在等 

灵魂序曲完成 

带领族人写下祈祷文 

 

那城镇 

无谓的在牺牲 

战火焚 

祭坛开始下沉 

我在等 

觉悟后的族人 

往南方大地重新开垦 

 

泪沸腾 

风异常的冰冷 

马蹄声 

让人睡不安稳 

我在等 

灵魂序曲完成 

带领族人写下祈祷文 

 

让我们半兽人的灵魂翻滚 

停止忿恨 

永无止尽的战争 

 

Pozwól, by nasze spojrzenia pół-bestii się oczyściły 

Wobec bogów z zamierzchłych czasów 

Okażmy pokorę  

 

Łzy zaczynają wrzeć 

Wiatr jest dziwnie mroźny 

Odgłos końskich kopyt 

Odbiera ludziom spokój 

A ja czekam  

Na zakończenie tej uwertury dusz 

Nim poprowadzę klan, by napisał swą własną modlitwę 

 

W tamtym mieście 

Niepotrzebne ofiary 

W płomieniach wojny  

Ołtarz zaczyna tonąć 

A ja czekam 

Aż oświecony klan 

Na nowo zaludni południowe strony 

 

Łzy zaczynają wrzeć 

Wiatr jest dziwnie mroźny 

Odgłos końskich kopyt 

Odbiera ludziom spokój 

A ja czekam  

Na zakończenie tej uwertury dusz 

Nim poprowadzę klan, by napisał swą własną modlitwę 

 

Pozwól, by nasze dusze pół-bestii się nawróciły 

Powstrzymaj nienawiść 

Tę nigdy niekończącą się walkę 

 



 

 

 

ràng wǒmen bàn shòurén de yǎnshén dānchún 

duì yuǎngǔ cúnzài de shén 

yòng qiānbēi de shēnfèn 

让我们半兽人的眼神单纯 

对远古存在的神 

用谦卑的身份 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwól, by nasze spojrzenia pół-bestii się oczyściły 

Wobec bogów z zamierzchłych czasów 

Okażmy pokorę  


