
 

 

Kiseki 

 

Uta: GReeeeN 

Sakushi: GReeeeN 

Sakkyoku: GReeeeN 

 

Ashita kyou yori mo suki ni nareru 

Afureru omoi ga tomaranai 

Ima mo konna ni suki de iru no ni  

Kotoba ni dekinai 

 

Kimi no kureta hibi ga tsumikasanari 

Sugisatta hibi futari aruita kiseki 

Bokura no deai ga moshi guuzen naraba unmei naraba  

Kimi ni meguriaeta sore tte kiseki 

 

Futari yurisotte aruite towa no ai wo katachi ni shite 

Itsu mademo kimi no yoko de waratte itakute 

"Arigatou" ya aa "aishiteru" ja mada 

Tarinai kedo semete iwasete "shiawase desu" to 

 

Itsumo kimi no migi no te no hira wo  

Tada boku no hidari no te no hira ga 

Sotto tsutsundeku sore dake de 

Tada ai wo kanjite ita 

 

Hibi no naka de chiisana shiawase 

Mitsuke kasane yukkuri aruita kiseki 

Bokura no deai ha ookina sekai de 

Chiisana dekigoto meguriaeta sore tte kiseki 

 

Umaku ikanai hi datte futari de ireba hare datte 

キセキ 

 

歌：GReeeeN  

作詞：GReeeeN 

作曲：GReeeeN 

 

明日 今日より も好きになれる 

溢れる想いがとまらない 

今もこんなに好きでいるのに  

言葉にできない 

 

君のくれた 日々が積み重なり 

過ぎ去った日々 2人步いたキセキ 

僕等の出会いがもし偶然ならば運命ならば 

君に巡り逢えた それってキセキ 

 

2人寄りそって步いて 永久の愛の形にして 

いつまでも 君の橫で笑っていたくて 

「ありがとう」や Ah 「愛してる」じゃ まだ 

足りないけど せめて言わせて「幸せです」と 

 

いつも君の右の手のひらを  

ただ僕の左の手のひらが 

そっと包んでく それだけで  

ただ愛を感じていた 

 

日々の中で 小さな幸せ 

見つけ重ね ゆっく り步いたキセキ 

僕らの出会いは 大きな世界で 

小さな出来事 巡りあえたそれってキセキ 

 

上手く行かない日だって 2人でいれば晴れだって 

Cud 

 

Wykonanie: GReeeeN 

Tekst: GReeeeN 

Muzyka: GReeeeN 

 

Jutro będę kochać Cię nawet bardziej niż dziś 

Powódź uczuć się nie zatrzyma 

Nawet teraz kocham Cię tak bardzo 

Że nie umiem ubrać tego w słowa 

 

Zbiera się coraz więcej dni, które mi dałaś 

Dni, przez które przeszliśmy razem, to cud 

Nasze spotkanie to może przypadek, a może przeznaczenie? 

Samo to, że się poznaliśmy, to na pewno cud 

 

Szliśmy blisko siebie, nadając kształtu tej wiecznej miłości 

Zawsze chcę uśmiechać się u Twego boku 

"Dziękuję" czy "Kocham Cię" to wciąż 

Za mało, ale przynajmniej pozwól mi powiedzieć "jestem szczęśliwy" 

 

Zawsze gdy Twoją prawą rękę 

W mojej lewej ręce  

Delikatnie ściskam, ot tak po prostu 

To pozwala mi poczuć Twą miłość 

 

Te małe szczęścia ukryte w codzienności 

To cud, że z każdym krokiem odkrywamy kolejne 

Nasze spotkanie w tym wielkim świecie 

To małe wydarzenie, to cud 

 

W dni, gdy nie wszystko idzie gładko, razem rozgonimy chmury 



 

 

Tsuyogari ya sabishisa wo wasurerareru kara 

Boku wa kimi de nara boku de ireru kara 

Dakara itsumo soba ni ite yo itoshii kimi e 
 

Futari fuzake atta kaerimichi 

Sore mo taisetsu na bokura no hibi 

Omoi yo todoke to tsutaeta toki ni 

Hajimete miseta hyoujou no kimi 

Sukoshi no ma ga aite kimi ga unazuite 

Bokura no kokoro mitasareteku ai de 

Bokura mada tabi no tochuu de 

Mata kore kara saki mo nanjuunen 

Tsuzuitekeru you na mirai e 

 

Tatoeba hora ashita wo miushinaisou ni 

Bokura natta toshitemo 

 

Futari yorisotte aruite towa no ai wo katachi ni shite 

Itsu mademo kimi no yoko de waratte itakute 

"Arigatou" ya aa "aishiteru" ja mada 

Tarinai kedo semete iwasete "shiawase desu" to 

 

Umaku ikanai hi datte futari de ireba hare datte 

Yorokobi ya kanashimi mo subete wakeaeru 

Kima ga iru kara ikite ikeru kara 

Dakara itsumo soba ni ite yo itoshii kimi e 

 

Saigou no ichibyou made 

Ashita kyou yori egao ni nareru 

Kimi ga iru dake de sou omoeru kara 

Nanjuunen nanbyakunen nanzennen toki wo koeyou 

Kimi wo ai shiteru 

強がりや寂しさを 忘れられるから 

僕は君で なら 僕でいれる から 

だからいつも傍にいてよ 愛しい君へ 

 

2人ふざけあって 帰り道 

それも大切な 僕らの日々 

思いよ屆けと 伝えたときに 

初めて見せた 表情の君 

少し間があいて うなずいで 

僕らの心 満たせれてく愛で 

僕らまだ 旅の途中で 

またこれから先も 何十年  

続いてけるような 未来へ 

 

例えばほら 明日を見失いそうに 

僕らなったとしても 

 

2人寄りそって步いて 永久の愛の形にして 

いつまでも 君の橫で笑っていたくて 

「ありがとう」や Ah 「愛してる」じゃ まだ 

足りないけど せめて言わせて「幸せです」と 

 

上手く行かない日だって 2人でいれば晴れだって 

喜びや悲しみも 全て分け合える 

君がいるから 生ていけるから 

だからいつも傍にいてよ 愛しい君へ 

 

最後の一秒まで 

明日 今日より笑顏になれる 

君がいるだけで そう思えるから 

何十年 何百年 何千年 時をこえよう 

君を愛してる 

Mogę wtedy zapomnieć o samotności i brawurze 

Tylko gdy jestem z Tobą, mogę być sobą 

Dlatego zawsze bądź przy mnie, moja ukochana 

 

Tamte wspólne żarty w drodze do domu 

To też nasza bezcenna codzienność 

I ten moment, gdy zebrałem odwagę, by wyznać Ci, co czuję 

Pierwszy raz widziałem u Ciebie taką minę 

Milczałaś chwilę i potem kiwnęłaś głową 

Miłość wypełnia nasze serca 

Ciągle jeszcze jesteśmy w drodze 

Od tego momentu i za kilkadziesiąt lat 

Dalej będziemy iść ku przyszłości 

 

Patrz, nawet jeśli stracimy z oczu nasze jutro 

To my zawsze.... 

 

Szliśmy blisko siebie, nadając kształtu tej wiecznej miłości 

Zawsze chcę uśmiechać się u Twego boku 

"Dziękuję" czy "Kocham Cię" to wciąż 

Za mało, ale przynajmniej pozwól mi powiedzieć "jestem szczęśliwy" 

 

W dni, gdy nie wszystko idzie gładko, razem rozgonimy chmury 

Mogę wtedy zapomnieć o samotności i brawurze 

Tylko gdy jestem z Tobą, mogę być sobą 

Dlatego zawsze bądź przy mnie, moja ukochana 

 

Aż do ostatniej sekundy 

Jutro będę się śmiać więcej niż dziś 

Bo wystarczy, że Ty tu jesteś, tak właśnie myślę 

Kilkadziesiąc, kilkaset i kilka tysięcy lat, spędźmy ten czas razem 

Kocham Cię 



 

 

 


