
 

 

Last Christmas 
 
Last Christmas wǒ yùjiànle nǐ 
dāngshí wǒ de yǎnjīng yǐjīng lì bù kāi nǐ 
This Year wǒ de lǐwù shì nǐ 
shèngdàn lǎorén duōme shénqí 
 
Last Christmas yǒu yīdiǎn lonely 
dāngshí gǎnjué zìjǐ hé xìngfú yǒudiǎn jùlí 
This Year wǒ céng mílù de xīn 
wǒ xiāngxìn yǐ huí dào jiālǐ 
 
ruò nǐ shì tàiyáng wǒ shì huā er shèng fàng 
wǒ xiàoróng cànlàn yīnwèi bèi nǐ zhào liàng 
ruò nǐ shì hǎiyáng wǒ shì chuán er liúlàng 
wǒ měi yībù fāngxiàng dōu suízhe nǐ piāodàng 
ruò nǐ shì zhěntou wǒ shì lèi de gǔtou 
yītiān de fányōu xūyào nǐ de wēnróu 
ruò nǐ shì hóngjiǔ wǒ shì ān gé sī niúròu 
bùguǎn wǒ jǐ fēn shú yǒu nǐ cái hé wèikǒu 
 
Last Christmas wǒ yùjiànle nǐ 
dāngshí wǒ de yǎnjīng yǐjīng lì bù kāi nǐ 
This Year wǒ de lǐwù shì nǐ 
shèngdàn lǎorén duōme shénqí 
 
Last Christmas yǒu yīdiǎn lonely 
dāngshí gǎnjué zìjǐ hé xìngfú yǒudiǎn jùlí 
This Year wǒ céng mílù de xīn 
wǒ xiāngxìn yǐ huí dào jiālǐ 
 
ruò nǐ shì mìmì wǒ shì yī běn rìjì 

bǎ nǐ jì xīn 𥚃 yǐhòu jiù bù wàngjì 
ruò nǐ shì yǎnjìng wǒ shì lǎo huā yǎnjīng 
rúguǒ wǒ méiyǒu nǐ shénme dōu kàn bù qīng 
ruò nǐ shì wéijīn wǒ shì liǎng xíng bítì 
hánlěng dōngrì lǐ nǐ jiùle wǒ de mìng 

Last Christmas 
 

Last Christmas 我遇见了你 

当时我的眼睛 已经离不开你 

This Year 我的礼物是你 

圣诞老人多么神奇 
 

Last Christmas 有一点lonely 

当时感觉自己 和幸福有点距离 

This Year 我曾迷路的心 

我相信已回到家里 
 

若你是太阳 我是花儿盛放 

我笑容灿烂 因为被你照亮 

若你是海洋 我是船儿流浪 

我每一步方向 都随着你飘荡 

若你是枕头 我是累的骨头 

一天的烦忧 需要你的温柔 

若你是红酒 我是安格斯牛肉 

不管我几分熟 有你才合胃口 

 

Last Christmas 我遇见了你 

当时我的眼睛 已经离不开你 

This Year 我的礼物是你 

圣诞老人多么神奇 
 

Last Christmas 有一点lonely 

当时感觉自己 和幸福有点距离 

This Year 我曾迷路的心 

我相信已回到家里 
 

若你是秘密 我是一本日记 

把你记心里 以后就不忘记 

若你是眼镜 我是老花眼睛 

如果我没有你 什么都看不清 

若你是围巾 我是两行鼻涕 

寒冷冬日里 你救了我的命 

Tamte święta 
 
W tamte święta Cię poznałam 
Już wtedy nie mogłam oderwać od Ciebie wzroku 
W tym roku to Ty jesteś moim prezentem 
Mikołaj jest naprawdę cudowny 
 
W tamte święta byłam trochę samotna 
Wtedy czułam, że od szczęścia dzieli mnie tylko trochę 
W tym roku moje zagubione serce 
Wierzę, że w końcu znalazło drogę do domu 
 
Ty jesteś słońcem, ja rozkwitniętym kwiatem 
Mój uśmiech błyszczy, bo Ty go oświetlasz 
Ty jesteś morzem, ja jestem dryfującą łodzią 
Płynę zawsze tam, gdzie poniesie mnie fala 
Ty jesteś poduszką, ja zmęczonymi kośćmi 
Na codzienne zmartwienia potrzebuję Twojego ciepła 
Jesteś czerwonym winem, ja angusową wołowiną 
Nieważne jak przyrządzona, z Tobą zawsze smakuję dobrze 
 
W tamte święta Cię poznałam 
Już wtedy nie mogłam oderwać od Ciebie wzroku 
W tym roku to Ty jesteś moim prezentem 
Mikołaj jest naprawdę cudowny 
 
W tamte święta byłam trochę samotna 
Wtedy czułam, że od szczęścia dzieli mnie tylko trochę 
W tym roku moje zagubione serce 
Wierzę, że w końcu znalazło drogę do domu 
 
Ty jesteś tajemnicą, ja jestem pamiętnikiem 
Nigdy nie zapomnę tego, co pamięta Twe serce 
Ty jesteś okularami, ja oczami z wadą wzroku 
Kiedy Cię nie mam, wszystko widzę niewyraźnie 
Ty jesteś szalikiem, ja jestem dziurkami od nosa 
W mroźne zimowe dni uratowałeś moje życie 



 

 

 

 

ruò nǐ shì honey wǒ jiùshì Lemon tea 
wǒ hé nǐ de mòqì shì tiánmì ér bù nì 
 
Last Christmas wǒ yùjiànle nǐ 
dāngshí wǒ de yǎnjīng yǐjīng lì bù kāi nǐ 
This Year wǒ de lǐwù shì nǐ 
shèngdàn lǎorén duōme shénqí 
 
Last Christmas yǒu yīdiǎn lonely 
dāngshí gǎnjué zìjǐ hé xìngfú yǒudiǎn jùlí 
This Year wǒ céng mílù de xīn 
wǒ xiāngxìn yǐ huí dào jiālǐ 
yīnwèi nǐ yīnwèi nǐ  
This Year wǒ de lǐwù shì nǐ 
shèngdàn lǎorén duōme shénqí 
 
yīnwèi nǐ yīnwèi nǐ  
This Year wǒ céng mílù de xīn 
wǒ xiāngxìn yǐ huí dào jiālǐ 

若你是honey 我就是Lemon tea 

我和你的默契 是甜蜜而不腻 

 

Last Christmas 我遇见了你 

当时我的眼睛 已经离不开你 

This Year 我的礼物是你 

圣诞老人多么神奇 
 

Last Christmas 有一点lonely 

当时感觉自己 和幸福有点距离 

This Year 我曾迷路的心 

我相信已回到家里 

因为你 因为你  

This Year 我的礼物是你 

圣诞老人多么神奇 
 

因为你 因为你  

This Year 我曾迷路的心 

我相信已回到家里 

Ty jesteś miodem, ja herbatą z cytryną 
Pasujemy do siebie idealnie, słodko, ale nie do przesady 
 
W tamte święta Cię poznałam 
Już wtedy nie mogłam oderwać od Ciebie wzroku 
W tym roku to Ty jesteś moim prezentem 
Mikołaj jest naprawdę cudowny 
 
W tamte święta byłam trochę samotna 
Wtedy czułam, że od szczęścia dzieli mnie tylko trochę 
W tym roku moje zagubione serce 
Wierzę, że w końcu znalazło drogę do domu 
Dzięki Tobie, dzięki Tobie 
W tym roku to Ty jesteś moim prezentem 
Mikołaj jest naprawdę cudowny 
 
Dzięki Tobie, dzięki Tobie 
W tym roku moje zagubione serce 
Wierzę, że w końcu znalazło drogę do domu 


