
 

 

Never Let You Go 
 
Vocal: Sa Ji 
Lyrics: Sa Ji 
Music：HWANG YOUNGJU 

 
How can I fake it over 
we don't talk anymore 
I'm staring at the stars, I wonder 
If you see the same? 
 
Here I am again with memories 
your face with smile 
we were young and foolish  
but now we are only with sorrows 
 
I can't hide, my love 
when I look into your eyes 
trying keep your pace  
but somehow you're miles away and I say 
 
I will be good for you 
And I will love the world you said I should 
But I love nothing in the world but you  
I'll never let you go 
 
I'm sitting by the window, I'm well, and you? 
remember those days that faded, 
Am I losing you? 
 
sunlights are raining, filled up with springs 
But I'm without you 
All the memories came out of love and laughter 
frozen still 
 
I can't hide, my love 
when I look into your eyes 
trying keep your pace but somehow you're miles away 
and I say 
 
I will be good for you 
And I will love the world you said I should 
But I love nothing in the world but you  
I'll never let you go 
But I love nothing in the world but you  
I'll never let you go 

Nigdy Nie Dam Ci Odejść 
 
Wokal: Sa Ji 
Tekst: Sa Ji 
Muzyka: HWANG YOUNGJU 
 
Jak mogę dalej udawać? 
Już ze sobą nie rozmawiamy 
Wpatruję się w gwiazdy i myślę 
Czy widzisz to samo? 
 
I znowu wspominam 
Twoją uśmiechniętą twarz 
Byliśmy młodzi i głupi 
A teraz zostaliśmy tylko ze smutkiem 
 
Nie umiem udawać, kochany 
Kiedy patrzę w Twoje oczy 
Próbuję dotrzymać Ci kroku 
Ale jesteś już daleko stąd, a ja mówię 
 
Będę dla ciebie dobra 
I będę kochać świat, który powiedziałeś, że powinnam 
Ale nie kocham w tym świecie nic oprócz Ciebie 
Nigdy nie pozwolę Ci odejść 
 
Siedzę przy oknie, mam się dobrze, a Ty? 
Pamiętam te dni, które wyblakły 
Czy Cię tracę? 
 
Promienie słońca padają, w powietrzu czuć wiosnę 
Ale nie ma Cię przy mnie 
Wszystkie wspomnienia powstałe z miłości i śmiechu 
Zamarznięte 
 
Nie umiem udawać, kochany 
Kiedy patrzę w Twoje oczy 
Próbuję dotrzymać Ci kroku 
Ale jesteś już daleko stąd, a ja mówię 
 
Będę dla ciebie dobra 
I będę kochać świat, który powiedziałeś, że powinnam 
Ale nie kocham w tym świecie nic oprócz Ciebie 
Nigdy nie pozwolę Ci odejść 
Ale nie kocham w tym świecie nic oprócz Ciebie 
Nigdy nie pozwolę Ci odejść 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


