
 

 

Wǒ huáiniàn de 

 

yǎnchàng:  Sūn Yànzī 

zuòcí: Yáo Ruòlóng 

zuòqǔ: Lǐ Cāisōng 

 

wǒ wèn wèishéme nà nǚhái chuán jiǎnxùn gěi wǒ 

ér nǐ wèishéme bù jiěshì  

dīzhe tóu chénmò 

wǒ gāi xiāngxìn nǐ hěn ài wǒ  

bù yuànyì fūyǎn wǒ 

háishì míngbái nǐ yǐ bùxiǎng wǎnhuí shénme 

 

xiǎng wèn wèishéme wǒ bù zài shì nǐ de kuàilè 

kěshì wèishéme què kǔxiào shuō wǒ dū dǒngle 

zìzūn chángcháng jiāng rén tuōzhe bǎ ài dū zǒu qǔ zhé 

jiǎzhuāng liǎojiě shì pà zhēnxiàng tài chìluǒluǒ 

lángbèi bǐ shīqù nánshòu 

 

wǒ huáiniàn de shì wú huà bù shuō  

wǒ huáiniàn de shì yīqǐ zuòmèng 

wǒ huáiniàn de shì zhēngchǎo yǐhòu  

háishì xiǎng yào ài nǐ de chōngdòng 

wǒ jìdé nà nián shēngrì yě jìdé nà yī shǒu gē 

jìdé nà piàn xīngkōng 

zuì jǐn de yòushǒu zuì nuǎn de xiōngkǒu 

(shéi jìdé) shéi wàngle 

 

wǒ huáiniàn de shì wú yán gǎndòng  

wǒ huáiniàn de shì juéduì chìrè 

wǒ huáiniàn de shì nǐ hěn jīdòng  

qiú wǒ yuánliàng bào dé wǒ dū tòng 

我怀念的 

 

演唱：孙燕姿 

作词：姚若龙 

作曲：李偲菘 

 

我问为什么 那女孩传简讯给我 

而你为什么 不解释  

低着头沉默 

我该相信你很爱我  

不愿意敷衍我 

还是明白你已不想挽回什么 

 

想问为什么 我不再是你的快乐 

可是为什么 却苦笑说我都懂了 

自尊常常将人拖着 把爱都走曲折 

假装了解是怕 真相太赤裸裸 

狼狈比失去难受 

 

我怀念的是无话不说  

我怀念的是一起做梦 

我怀念的是争吵以后  

还是想要爱你的冲动 

我记得那年生日 也记得那一首歌 

记得那片星空  

最紧的右手 最暖的胸口 

(谁记得) 谁忘了 

  

我怀念的是无言感动  

我怀念的是绝对炽热 

我怀念的是你很激动  

求我原谅抱得我都痛 

To, za czym tęsknię 

 

Wykonanie:  Sun Yanzi 

Tekst: Yao Ruolong 

Muzyka: Li Caisong 

 

Pytam, dlaczego tamta dziewczyna wysyła mi wiadomości 

I dlaczego Ty zamiast to wytłumaczyć 

W milczeniu spuszczasz głowę? 

Powinnam wierzyć, że bardzo mnie kochasz  

Nie zechcesz odsunąć mnie na bok 

Ale wiem, że Ty już nie chcesz niczego ratować 

 

Chcę spytać dlaczego nie jestem już Twoją radością 

Ale dlaczego z wymuszonym uśmiechem mówię, że rozumiem 

Duma często powstrzymuje człowieka, komplikuje miłość 

Udajemy zrozumienie, bo boimy się, że prawda jest zbyt naga 

Ośmieszenie się jest gorsze niż utrata kogoś 

 

To, za czym tęsknię, to mówienie sobie wszystkiego 

To, za czym tęsknię, to wspólne sny 

To, za czym tęsknię, to gdy nawet po kłótni 

Mój pierwszy odruch, to kochanie Cię 

Pamiętam tamte urodziny, pamiętam tamtą piosenkę 

Pamiętam tamto rozgwieżdżone niebo 

Najmocniejszy uścisk, najcieplejsze uczucie w sercu 

(Kto pamięta) Kto zapomniał 

 

To, za czym tęsknię to poruszenie do utraty słów 

To, za czym tęsknię, to paląca pasja 

To, za czym tęsknię, to Twoja desperacja 

Gdy prosząc o wybaczenie, ściskałeś mnie tak mocno, że aż bolało 



 

 

 

 

wǒ jìdé nǐ zài bèihòu yě jìdé wǒ chàndǒuzhe 

jìdé gǎnjué xiōngyǒng  

zuìměi de yānhuǒ zuì zhǎng de xiāng yōng 

 

shéi ài de tài zìyóu shéi guòtóu tài yuǎnle 

shéi yào zǒu wǒ de xīn shéi wàngle nà jiùshì chéngnuò 

shéi zì gù zì de zǒu shéi wàngle kànzhe wǒ 

shéi ràng ài biàn chénzhòng  

shéi wàngle yào gěi nǐ wēnróu 

 

(wǒ huáiniàn de)  

wǒ hái yǒu xiǎng yào ài nǐ de chōngdòng 

wǒ jìdé nà nián shēngrì yě jìdé nà yī shǒu gē 

jìdé nà piàn xīngkōng  

zuì jǐn de yòushǒu zuì nuǎn de xiōngkǒu 

wǒ fàngshǒu wǒ ràngzuò jiǎ sǎtuō  

shéi dǒng wǒ duōme bù shědé 

tài àile suǒyǐ wǒ méiyǒu kū méiyǒu shuō 

我记得你在背后 也记得我颤抖著 

记得感觉汹涌  

最美的烟火 最长的相拥 

 

谁爱的太自由 谁过头太远了 

谁要走我的心 谁忘了那就是承诺 

谁自顾自地走 谁忘了看着我 

谁让爱变沉重  

谁忘了要给你温柔 

 

(我怀念的)  

我还有想要爱你的冲动 

我记得那年生日 也记得那一首歌 

记得那片星空  

最紧的右手 最暖的胸口 

我放手 我让座 假洒脱  

谁懂我多么不舍得 

太爱了 所以我 没有哭 没有说 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętam, jak stałeś za mną, pamiętam, jak drżałam 

Pamiętam to gwałtowne uczucie 

Najpiękniejsze fajerwerki, najdłuższy uścisk 

 

Kto kochał zbyt swobodnie? Kto posunął się za daleko? 

Kto musiał wejść w moje serce? Kto zapomniał o tamtej obietnicy? 

Kto poszedł własną drogą? Kto zapomniał na mnie spojrzeć? 

Kto pozwolił tej miłości stać się dla nas obciążeniem? 

Kto zapomniał o danym Ci cieple? 

 

(To, za czym tęsknię) 

Ja wciąż chcę Cię kochać 

Pamiętam tamte urodziny, pamiętam tamtą piosenkę 

Pamiętam tamto rozgwieżdżone niebo 

Najmocniejszy uścisk, najcieplejsze uczucie w sercu 

Poddaję się, odpuszczam, daję sobie spokój,  

Kto rozumie, jak bardzo nie chcę odchodzić 

Za bardzo kochałam, dlatego ja nie płakałam, nie mówiłam 


