
 

 

Lìng yīgè shìjiè 
 
yǎnchàng: Nán zhēng běi zhàn NZBZ 
zuòcí: Qiǎn Zǐ, Jiāng Fān 
zuòqǔ: Jiāng Fān 
biān qǔ: Xiè Wéi 
 
dāng gēzi shǒuhòu zài bàoyǔ de zhōnglóu 
kàn wǒ zhuàng suì de jiānbǎng shēngzhe xiù 
nǐ de xīn, wǒ de xīn 
túrán lín shīle tiānkōng 
 
hòulái wǒ hǎoxiàng yě zhōngyú míngbái 
gūdú de shāndǐng cái zhànzhe lǐngxiù 
nǐ gěile wǒ jīhuì, gěi wǒ jīhuì 
ràng wǒ shìsǐ hànwèi 
 
wǒ bào jǐn nǐ, huíyì dàoxù 
 
wǒ zài lìng yīgè shìjiè 
nǎge shíjiān hé dìdiǎn 
fēngbào hūxiào hòu de tíngxiē 
míwù zhōng shīqùle zhījué 
 
nǐ yīrán zài wǒ shēnbiān 
wǒ nǔlì dǐkàng yīqiè 
nǐ ānjìng duì wǒ xiào de liǎn 
lìng yīgè shìjiè 
 
qiānzhe nǐ, wǒ yǒngyǒu lìng yīpiàn lántiān 
lìng yīgè shìjiè 
zhēngtuō zài nǐ chù pèng bù dào de kōngjiān 
 
wǒ zài lìng yīgè shìjiè 
nàgè shíjiān hé dìdiǎn 
fēngbào hūxiào hòu de tíngxiē 
míwù zhōng shīqùle zhījué 
 

另一个世界 
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当鸽子守候在暴雨的钟楼 

看我撞碎的肩膀生着锈 

你的心，我的心 

突然淋湿了天空 

 

后来我好像也终于明白 

孤独的山顶才站着领袖 

你给了我机会，给我机会 

让我誓死捍卫 

 

我抱紧你，回忆倒叙 

 

我在另一个世界 

哪个时间和地点 

风暴呼啸后的停歇 

迷雾中失去了知觉 

 

你依然在我身边 

我努力抵抗一切 

你安静对我笑的脸 

另一个世界 

 

牵着你，我拥有另一片蓝天 

另一个世界 

挣脱在你触碰不到的空间 

 

我在另一个世界 

那个时间和地点 

风暴呼啸后的停歇 

迷雾中失去了知觉 

Inny świat 
 
Wykonanie: NZBZ 
Tekst: Qian Zi, Jiang Fan 
Muzyka: Jiang Fan 
Aranżacja: Xie Wei 
 
Gołębie czuwające na zegarowej wieży w ulewnym deszczu 
Widzą, jak strzaskane ramiona pokrywa rdza 
Twoje serce, moje serce 
Nagle niebo przemokło 
 
Później i ja zdaję się w końcu rozumieć 
Lider stoi sam na szczycie samotnej góry 
Ty dałaś mi szansę, dałaś mi szansę 
By poświecić życie chronieniu czegoś 
 
Trzymam Cię mocno, wspomnienia wracają 
 
Jestem w innym świecie 
Jaki to czas i miejsce 
Cisza przychodzi po burzy 
We mgle tracę poczucie zmysłów 
 
Ty jak wcześniej jesteś przy mnie 
Próbuję oprzeć się wszystkiemu 
W ciszy uśmiechasz się do mnie 
To inny świat 
 
Prowadzę Cię, trzymam cały inny błękit nieba 
To inny świat 
Wyrywam się z miejsca, którego nie możesz dosięgnąć 
 
Jestem w innym świecie 
Jaki to czas i miejsce 
Cisza następuje po burzy 
We mgle tracę poczucie zmysłów 
 



 

 

 

nǐ yīrán zài wǒ shēnbiān 
wǒ nǔlì dǐkàng yīqiè 
nǐ ānjìng duì wǒ xiào de liǎn 
lìng yīgè shìjiè 
 
wǒ zài lìng yīgè shìjiè 
nǎge shíjiān hé dìdiǎn 
fēngbào hūxiào hòu de tíngxiē 
míwù zhōng shīqùle zhījué 
 
nǐ yīrán zài wǒ shēnbiān 
wǒ nǔlì dǐkàng yīqiè 
nǐ ānjìng duì wǒ xiào de liǎn 
lìng yīgè shìjiè 
 
wǒ zài lìng yīgè shìjiè, nàgè shíjiān hé dìdiǎn 
xuěshān zhōng wǒ rán qǐ huǒyàn 
suí lièchē xiōngměng de wǎng qián 
 
nǐ yīrán zài wǒ shēnbiān 
wǒ nǔlì dǐkàng yīqiè 
chóngshēng hòu wǒ pò jiǎn chéng dié 
lìng yīgè shìjiè 

你依然在我身边 

我努力抵抗一切 

你安静对我笑的脸 

另一个世界 

 

我在另一个世界 

哪个时间和地点 

风暴呼啸后的停歇 

迷雾中失去了知觉 

 

你依然在我身边 

我努力抵抗一切 

你安静对我笑的脸 

另一个世界 

 

我在另一个世界，那个时间和地点 

雪山中我燃起火焰 

随列车凶猛的往前 

 

你依然在我身边 

我努力抵抗一切 

重生后我破茧成蝶 

另一个世界 

Ty jak wcześniej jesteś przy mnie 
Próbuję oprzeć się wszystkiemu 
W ciszy uśmiechasz się do mnie 
To inny świat 
 
Jestem w innym świecie 
Jaki to czas i miejsce 
Cisza następuje po burzy 
We mgle tracę poczucie zmysłów 
 
Ty jak wcześniej jesteś przy mnie 
Próbuję oprzeć się wszystkiemu 
W ciszy uśmiechasz się do mnie 
To inny świat 
 
Jestem w innym świecie, w tym czasie i miejscu 
Wśród śniegu rozpalam płomień 
Jak pociąg zaciekle pędzę przed siebie 
 
Ty jak wcześniej jesteś przy mnie 
Próbuję oprzeć się wszystkiemu 
Gdy odrodzę się na nowo, rozbiję kokon i stanę się motylem 
To inny świat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


