
 

 

Yǒng bù shī lián de ài 
 
yǎnchàng: Zhōu Xìngzhé 
gēcí: Ráo Xuěmàn 
gēqǔ: Zhōu Xìngzhé 
 
qīn'ài de nǐ duǒ zài nǎlǐ fādāi 
yǒu shé me xīnshì hái wúfǎ shìhuái 
wǒmen zǒng bǎ rénshēng xiǎng dé tài huài 
xiàng pángrén bù yǔnxǔ wǒmen de guài 
 
měi yīpiàn yǔ zhòng bùtóng de yúncai 
dōu xūyào zhǎodào tiānkōng qù cúnzài wú 
wǒmen dōu xíguànle yuán dì páihuái 
què wúfǎ xíguàn bèi yīlài 
 
nǐ gěi wǒ zhè yībèizi dōu bùxiǎng shī lián de ài 
xiāngxìn ài de zhēngtú jiùshì xīngchén dàhǎi 
měihǎo jùqíng bù huì gēnggǎi 
shì mìngyùn zuì hǎo de ānpái ó 
 
nǐ shì wǒ zhè yībèizi dōu bùxiǎng shī lián de ài 
hékǔ cánrěn bī wǒ bǎshǒu qīng qīng fàng kāi 
qǐng kuài huílái xiǎng tīng nǐ shuō 
shuō nǐ hái zài 
 
zǒuguò péi nǐ kàn liúxīng de tiāntái 
áoguò shīqù nǐ màncháng de děngdài 
hǎo dānxīn méi rén dǒng nǐ de wúnài 
líkāi wǒ shéi hái bǎ nǐ dāng xiǎohái 
 
wǒ cāi nǐ yīdìng yě huì xiǎngniàn wǒ 
yě pà wǒ shīluò zài mángmáng rén hǎi wú 
méiguānxì zhǐyào nǐ kěn huítóu wàng 
huì fāxiàn wǒ yīzhí dōu zài 
 
 

永不失联的爱 

 

演唱： ERIC 周兴哲 

歌词： 饶雪漫 

歌曲：ERIC 周兴哲 

 

亲爱的你躲在哪里发呆 

有什么心事还无法释怀 

我们总把人生想得太坏 

像旁人不允许我们的怪 

 

每一片与众不同的云彩 

都需要找到天空去存在 唔 

我们都习惯了原地徘徊 

却无法习惯被依赖 

 

你给我 这一辈子都不想失联的爱 

相信爱的征途就是星辰大海 

美好剧情 不会更改 

是命运最好的安排 哦 

 

你是我 这一辈子都不想失联的爱 

何苦残忍逼我把手轻轻放开 

请快回来 想听你说 

说你还在 

 

走过陪你看流星的天台 

熬过失去你漫长的等待 

好担心没人懂你的无奈 

离开我谁还把你当小孩 

 

我猜你一定也会想念我 

也怕我失落在茫茫人海 唔 

没关系只要你肯回头望 

会发现我一直都在 

 

Miłość, której nigdy nie stracimy 
 
Wykonanie: ERIC (Zhou Xingzhe) 
Tekst: Rao Xueman 
Muzyka: ERIC (Zhou Xingzhe) 
  
Ukochana, gdzie ukrywasz się zagubiona w myślach? 
Jakich zmartwień wciąż nie umiesz się pozbyć? 
Zawsze myślimy o życiu zbyt negatywnie 
Jakby inni nie mogli zaakceptować naszej dziwności 
 
Każda chmura, która odróżnia się od innych 
Musi znaleźć niebo, na którym może istnieć 
Przywykliśmy do trzymania się blisko domu 
Lecz nie możemy przywyknąć do bycia zależnymi 
 
Dajesz mi miłość, której nigdy w życiu nie chcę stracić 
Wierzę, że ta droga miłości to gwiazdy i oceany 
Najpiękniejsza fabuła się nie zmieni 
To najlepsza aranżacja przeznaczenia 
 
Jesteś miłością, której nigdy w życiu nie chcę stracić 
Dlaczego okrutnie zmuszasz mnie, bym łagodnie puścił twą dłoń? 
Proszę, wracaj szybko, chcę usłyszeć, jak mówisz 
Mówisz, że jesteś 
 
Wchodziłem z Tobą na dachy, by oglądać spadające gwiazdy 
Przetrwałem nieskończone oczekiwanie na to, aż Cię stracę 
Martwię się, że nikt nie zrozumie Twojej bezsilności 
Gdy mnie zostawisz, kto będzie traktował Cię jak dziecko? 
 
Zgaduję, że Ty też na pewno będziesz za mną tęsknić 
I boisz się, że zgubię się w nieskończonym morzu ludzi 
Nie martw się, kiedy tylko się odwrócisz 
Odkryjesz, że cały czas tu jestem 
 
 



 

 

 

 

nǐ gěi wǒ zhè yībèizi dōu bùxiǎng shī lián de ài 
nǐ de měi tiáo xùnxí dōu shì xīntiào jiépāi 
měi miǎo dōu xiǎng yōng nǐ rù huái 
quán shìjiè nǐ zuì kě'ài ó 
 
nǐ shì wǒ zhè yībèizi dōu bùxiǎng shī lián de ài 
jiùsuàn nǐ de hūxī yuǎn zài qiān shān zhī wài 
qǐng nǐ xiāngxìn wǒ gěi de ài 
zhídé nǐ ài 

你给我 这一辈子都不想失联的爱 

你的每条讯息都是心跳节拍 

每秒都想 拥你入怀 

全世界你最可爱 哦 

 

你是我 这一辈子都不想失联的爱 

就算你的呼吸远在千山之外 

请你相信 我给的爱 

值得你爱 

Dajesz mi miłość, której nigdy w życiu nie chcę stracić 
Wierzę, że ta droga miłości to gwiazdy i oceany 
Najpiękniejsza fabuła się nie zmieni 
To najlepsza aranżacja przeznaczenia 
 
Jesteś miłością, której nigdy w życiu nie chcę stracić 
Dlaczego okrutnie zmuszasz mnie, bym łagodnie puścił twą dłoń? 
Proszę, wracaj szybko, chcę usłyszeć, jak mówisz 
Mówisz, że jesteś 


