
 

 

 

Píngfán tiānshǐ 

 

yǎnchàng: Dèng Zǐqí 

zuòcí: Dèng Zǐqí 

zuòqǔ: Dèng Zǐqí 

 

bié pà màncháng de hēiyè 

táitóu kàn kàn xīngxīng cǐkè zhèng lián chéng xiàn 

yěxǔ shì yī chǎng kǎoyàn 

kàn sànluò de xīnlíng cǐkè shìfǒu bìngjiān 

 

dāng nǐ qídǎo néng kànjiàn qíjī 

nǐ shìfǒu xiāngxìn nà dá'àn jiùshì nǐ 

 

nǐ shì zuì píngfán què zuì wēnnuǎn de tiānshǐ 

cǐkè fēngyǔ lǐ kě xìng yǒu nǐ de jiānchí 

nǐ dài lèi de xiàoróng yǒu tiān huì dài lái yǔ hòu de cǎihóng 

shìjiè yīnwèi nǐ zài tòng li yǒu gǎndòng 

 

duōshǎo cì yánlù diānbǒ 

duōshǎo dàyǔ pāngtuó wǒmen dōu céng dùguò 

jǐnguǎn kuài pà huì nánguò 

tóngzhōu de nǐ hé wǒ zài bu bì tuìsuō 

 

dāng nǐ qídǎo néng kànjiàn qíjī 

nǐ shìfǒu xiāngxìn nà dá'àn jiùshì nǐ 

 

nǐ shì zuì píng fán què zuì wēnnuǎn de tiānshǐ 

cǐkè fēngyǔ lǐ kě xìng yǒu nǐ de jiānchí 

nǐ dài lèi de xiàoróng yǒu tiān huì dài lái yǔ hòu de cǎihóng 

shìjiè yīnwèi nǐ zài tòng li yǒu gǎndòng 

平凡天使 

 

演唱：邓紫棋 

作词：邓紫棋 

作曲：邓紫棋 

 

别怕漫长的黑夜 

抬头看看星星 此刻正连成线 

也许是一场考验 

看散落的心灵 此刻是否并肩 

 

当你祈祷能看见奇蹟 

你是否相信 那答案就是你 

 

你是最平凡 却最温暖 的天使 

此刻风雨里 可幸有你 的坚持 

你带泪的笑容 有天会带来雨后的彩虹 

世界因为你 在痛里有感动 

 

多少次沿路颠簸 

多少大雨滂沱 我们都曾渡过 

尽管会怕会难过 

同舟的你和我 再不必退缩 

 

当你祈祷能看见奇蹟 

你是否相信 那答案就是你 

 

你是最平凡 却最温暖 的天使 

此刻风雨里 可幸有你 的坚持 

你带泪的笑容 有天会带来雨后的彩虹 

世界因为你 在痛里有感动 

Zwykły Anioł 

 

Wykonanie: G.E.M. 

Tekst: G.E.M. 

Muzyka: G.E.M. 

 

Nie bój się długiej nocy 

Podnieś głowę i spójrz na gwiazdy, które łączą się w linię 

Może to tylko próba 

By zobaczyć, czy rozproszone serca teraz się połączą 

 

Jeśli się modlisz, możesz ujrzeć cuda 

Jeśli wierzysz, odpowiedzią jesteś Ty 

 

Jesteś najzwyklejszym, ale najłagodniejszym aniołem 

Uderzają teraz deszcze i wiatry, ale Ty się nie poddajesz 

Niesiesz uśmiech przez łzy, kiedyś po deszczu wyjdzie tęcza 

Dzięki Tobie ten świat w bólu odnajdzie wzruszenie 

 

Ile razy już potknęliśmy się na tej drodze? 

Ile razy musieliśmy przejść przez ulewny deszcz? 

Mimo strachu, mimo smutku 

Ty i ja płyniemy jedną łodzią, nie możemy się wycofać 

 

Jeśli się modlisz, możesz ujrzeć cuda 

Jeśli wierzysz, odpowiedzią jesteś Ty 

 

Jesteś najzwyklejszym, ale najłagodniejszym aniołem 

Uderzają teraz deszcze i wiatry, ale Ty się nie poddajesz 

Niesiesz uśmiech przez łzy, kiedyś po deszczu wyjdzie tęcza 

Dzięki Tobie ten świat w bólu odnajdzie wzruszenie 


