
 

 

Àiqíng a 
 
yǎnchàng: Zhāng Wěi 
cí: Wáng Yùnyùn 
qū:Daryl K 
 
yuànwàng bèi shíjiān fēnggān 
huàzhe jìyì de chuán dào míngtiān 
wǒmen yǒu duōjiǔ bù xiāng jiàn 
dào bǐcǐ huì huáiniàn jīngguò duō shào nián 
 
kě àiqíng zěnme zhèyàng ne 
dōudou zhuǎn zhuǎn què ràng 
xiāng'ài de rén jiéjú nàme yíhàn 
yíhàn 
 
ér hèn a zhōng huì yíwàng 
zài mǒu yīgè yèwǎn 
shēnkè de shì xiǎng nǐ de gūdān 
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爱情啊 
 

演唱：张玮 

词：王韵韵 

曲：Daryl K 
 

愿望被时间风干 

划着记忆的船到明天 

我们有多久不相见 

到彼此会怀念经过多少年 
 

可爱情怎么这样呢 

兜兜转转却让 

相爱的人结局那么遗憾 

遗憾 
 

而恨啊终会遗忘 

在某一个夜晚 

深刻的是想你的孤单 
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Ah, ta miłość 
 
Wokal: Zhang Wei 
Tekst: Wang Yunyun 
Muzyka: Daryl K 
 
Czas wysuszył nasze nadzieje 
Łodzie wspomnień po kolei dobijają do jutra 
Jak długo już się nie widzieliśmy? 
Ile już lat za sobą tęsknimy? 
 
Ale jak miłość może tak wyglądać? 
Zawirowania przeznaczenia sprawiają 
Że dwie kochające się osoby kończą tak żałośnie 
Tak żałośnie 
 
A niechęć w końcu zostanie zapomniana 
W którąś noc 
Najgłębsza jest samotność tęsknoty za Tobą 
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