
 

 

Liǎng gè rén de liàn'ài 
 
yǎnchàng: Xú Hào 
zuòcí: Lǐ Yúzhé 
zuòqǔ: Zhèng Guófēng 
biān qǔ: Jīn Ruòchén 
 
bō diànhuà nà yīkè 
què bù dǒng zěnme shuō 
xiàng túrán cí qióng bùzhī suǒ cuò 
nǐ kě'ài de dòngzuò 
dānchún jiǔwō 
wǒ zǎoyǐ bèi nǐ fúhuò 
 
děngdào xià gè zhōumò 
cǎizhe gèzì dānchē 
qù kàn shǔyú liǎng rén de rìluò 
dāng nǐ shuō nǐ yě ài wǒ de shíhòu 
wǒ huì shǎxiàozhe jiēshòu 
 
diǎn liàng de yèkōng xīnghuǒ zhàoyàole dānchún lúnkuò 
tīng nǐ chàngzhe zuì xǐhuān de qínggē 
nǐ shuō nǐ bù xūyào tài duō fùzá shēnghuó 
zhǐyào jiǎndān de chéngnuò 
zhǐyǒu wǒmen de jiǎoluò méi rén dǎrǎo de kuàilè 
chéngshì zài wǒmen zuǒyòu zhuǎndòngzhe 
fēngjǐng hěn dútè nǐ yě yīyàng 
jiù ràng wǒ ài nǐ ài dào wúshíwúkè 
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děngdào xià gè zhōumò 

两个人的恋爱 
 

演唱：徐浩 

作词：李瑜哲 

作曲：郑国锋 

编曲：金若晨 
 

拨电话那一刻 

却不懂怎么说 

像突然词穷不知所措 

你可爱的动作 

单纯酒窝 

我早已被你俘获 

 

等到下个周末 

踩着各自单车 

去看属于两人的日落 

当你说你也爱我的时候 

我会傻笑着接受 
 

点亮的夜空星火照耀了单纯轮廓 

听你唱着最喜欢的情歌 

你说你不需要太多复杂生活 

只要简单的承诺 

只有我们的角落没人打扰的快乐 

城市在我们左右转动着 

风景很独特你也一样 

就让我爱你爱到无时无刻 
 

拨电话那一刻 

却不懂怎么说 

像突然词穷不知所措 

你可爱的动作 
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Miłość dwojga ludzi 
 
Wokal: Xu Hao 
Tekst: Li Yuzhe 
Muzyka: Zheng Guofeng 
Aranżacja: Jin Ruochen 
 
W chwili, w której wybieram Twój numer 
Nie mam pojęcia, co powiedzieć 
Jakbym nagle zapomniał wszystkich słów 
Twoje słodkie gesty 
Dołki w policzkach 
Już dawno mnie oczarowałaś 
 
W przyszły weekend 
Wsiądziemy na swoje rowery i pojedziemy 
Zobaczyć zachód słońca należący tylko do naszej dwójki 
Kiedy powiesz, że mnie kochasz 
Z głupim uśmiechem to zaakceptuję 
 
Zapalające się na niebie gwiazdy oświetlają Twoją sylwetkę 
Gdy słucham, jak śpiewasz naszą ulubioną piosenkę miłosną 
Mówisz, że nie potrzebujesz skomplikowanego życia 
Wystarczy prosta obietnica 
Mamy swój własny zakątek, nikt nie psuje naszej radości 
Miasto jest gdzieś za nami 
Widok jest tu wyjątkowy, Ty też taka jesteś 
Kocham Cię i zawsze będę kochać 
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