
 

 

But I Miss You  

 

Uta: Akanishi Jin 

Sakushi: Akanishi Jin 

Sakkyoku: Akanishi Jin 

 

Why mune no oku futari de narabeta omoide  

Hitomi wa nure teru no ni sunde mieru no  

Why dōshite mada kurushiiu  

Kakugo nante kazoe kirenai hodo shite kita no ni  

I'll be fine risou to wa sukoshi chigau keredo  

Uso demo waraeba itsuka tsuyoku nareru kara 

Demo aitakute chikaku ni itakute 

Time After Time  

Kono te o totte suki tte itte  

Sore kara dakishimete  

You know that I still miss you  

Miss you...  

You know I miss you  

Miss you...  

Hanasanai de  

 

Why kanashikunai furishiteru no  

Jibun ni sou toikakete mo mayotte shimau dake  

I'll be fine  

Dare ni mo mienai itami wo  

Kakaete kitto watashi wa ikite ikeru kara  

Demo aitakute chikaku ni itakute  

Time After Time  

Kono te o totte suki tte itte  

Sore kara dakishimete  

You know that I still miss you  

Miss you...  

But I Miss You 

 

歌：赤西仁 

作詞：赤西仁 

作曲：赤西仁 

 

Why 胸の奥 二人で並べた想い出 

瞳は濡れてるのに 澄んで見えるの 

Why どうしてまだ苦しいう 

覚悟なんて数えきれない程してきたのに 

I'll be fine理想とは少し違うけれど 

嘘でも笑えばいつか強くなれるから 

でも会いたくて 近くに居たくて 

Time after time 

この手を取って 好きって言って 

それから抱きしめて 

You know that I still miss you 

Miss you... 

You know I miss you 

Miss you... 

離さないで 

 

Why 悲しくないふりしてるの 

自分にそう 問いかけても迷ってしまうだけ 

I'll be fine 

誰にも見えない痛みを 

抱えて きっと私は 生きて行けるから 

でも会いたくて 近くに居たくて 

Time after time 

この手を取って 好きって言って 

それから抱きしめて 

You know that I still miss you 

Miss you... 

Ale tęsknię za Tobą 

 

Wokal: Akanishi Jin 

Tekst: Akanishi Jin 

Muzyka: Akanishi Jin 

 

Dlaczego? Zgromadzone w sercu wspólne wspomnienia 

Powieki zachodzą łzami, lecz wciąż widzę wyraźnie 

Dlaczego? Dlaczego nadal cierpię 

Mimo że poczyniłem nieskończoną ilość przygotowań? 

Dam sobie radę, nie jest do końca idealnie, ale 

Choć to kłamstwo, jeśli się uśmiechnę, kiedyś stanę się silny 

Ale tęsknię za tobą, chcę być blisko ciebie 

Za każdym razem 

Wziąć twoją rękę, powiedzieć, że Cię kocham 

A potem mocno Cię przytulić 

Wiesz, że wciąż za tobą tęsknię 

Tęsknię za Tobą… 

Wiesz, że za Tobą tęsknię 

Tęsknię za Tobą… 

Nie zostawiaj mnie 

 

Dlaczego? Udaję, że nie jestem smutny. 

Sam sobie zadaję pytania, jednak wciąż tylko się gubię 

Dam sobie radę 

Ten ból, którego nikt nie widzi 

Trzymając się go, będę dalej żył 

Ale tęsknię za tobą, chcę być blisko ciebie 

Za każdym razem 

Wziąć twoją rękę, powiedzieć, że Cię kocham 

A potem mocno Cię przytulić 

Wiesz, że wciąż za tobą tęsknię 

Tęsknię za Tobą… 



 

 

 

 

You know I miss you  

Miss you...  

Hanasanai de  

 

You know I'm missing your love 

You know I'm missing you baby 

You know I'm missing your love 

Used to calling your name baby 

You know I'm missing your love 

I'll still in love with you 

I'll still in love with you 

Anata ni totte watashi ga atte  

Itsu demo  

Tonari ni itakute soba ni itakute  

Kotoba ni naranai (I Miss You)  

Demo aitakute chikaku ni itakute  

Time After Time  

Kono te o totte suki tte itte  

Sore kara dakishimete  

You know that I still miss you  

Miss you...  

You know I miss you  

Miss you...  

Hanasanai de  

 

You know I miss you 

Miss you... 

離さないで 

 

You know I'm missing your love 

You know I'm missing you baby 

You know I'm missing your love 

Used to calling your name baby 

You know I'm missing your love 

I'll still in love with you 

I'll still in love with you 

あなたにとって 私があって 

いつでも 

隣に居たくて そばに居たくて 

言葉にならない (I Miss You) 

でも会いたくて 近くに居たくて 

Time after time 

この手を取って 好きって言って 

それから抱きしめて 

You know that I still miss you 

Miss you... 

You know I miss you 

Miss you... 

離さないで 

Wiesz, że za Tobą tęsknię 

Tęsknię za Tobą… 

Nie zostawiaj mnie 

 

Wiesz, że tęsknię za twoją miłością 

Wiesz, że tęsknię za tobą, skarbie 

Wiesz, że tęsknię za twoją miłością 

Ciągle wołam twoje imię, skarbie 

Wiesz, że tęsknię za twoją miłością 

Wciąż Cię kocham 

Wciąż Cię kocham 

Dla ciebie, jestem tutaj 

Zawsze 

Chcę być blisko ciebie, chcę być przy tobie 

Nie potrzeba nam słów (Tęsknię za Tobą) 

Ale wciąż za Tobą tęsknię, chcę być blisko Ciebie 

Za każdym razem 

Wziąć twoją rękę, powiedzieć, że Cię kocham 

A potem mocno Cię przytulić 

Wiesz, że wciąż za tobą tęsknię 

Tęsknię za Tobą… 

Wiesz, że za Tobą tęsknię 

Tęsknię za Tobą… 

Nie zostawiaj mnie 


