
 

 

Táolí  

 

yǎnchàng: Wángjīnjīn 

gēcí: Zhèngyìjūn/hóng lù 

gēqǔ: Zhèngyìjūn 

 

mòpiàn dìnggé jiárán ér zhǐ de duìhuà 

cánliú nínán jiù yòng wéixiào huídá 

cái chūyǎn nàxiē xūjiǎ 

 

qíng shí duōyún ǒu'ěr zhènyǔ xīn fàngxià 

míwù sàn qù wèilán chénjìng wúfǎ 

zài měi cì mèng xǐng zhuāng shǎ 

 

xiǎng táolí zhège chéngshì 

bǎ nǐ biàn chéng tā 

shāng zěnme yǔ zhè tòng bù dā 

xiǎng táolí zhège jìjié 

chìrè de shèngxià 

jìyì xuānxiāo yíhàn zuòdá 

 

qíng shí duōyún ǒu'ěr zhènyǔ xīn fàngxià 

míwù sàn qù wèilán chénjìng wúfǎ 

zài měi cì mèng xǐng zhuāng shǎ 

 

xiǎng táolí zhège chéngshì 

bǎ nǐ biàn chéng tā 

shāng zěnme yǔ zhè tòng bù dā 

xiǎng táolí zhège jìjié 

chìrè de shèngxià 

jìyì xuānxiāo yíhàn zuòdá 

 

xiǎng táolí zhège chéng shì 

bǎ nǐ biàn chéng tā 

逃离  

 

演唱：王金金 

歌词：郑亦钧/洪璐 

歌曲：郑亦钧 

 

默片定格戛然而止的对话 

残留呢喃就用微笑回答 

才 出演那些虚假 

 

晴时多云偶尔阵雨心放下 

迷雾散去蔚蓝沉静无法 

在 每次梦醒装傻 

 

想逃离这个城市 

把你变成他 

伤怎么与这痛不搭 

想逃离这个季节 

炽热的盛夏 

记忆喧嚣遗憾作答 
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想逃离这个城市 

把你变成他 

Ucieczka 

 

Wokal: Wang Jinjin 

Tekst: Zheng Yijun, Hong Lu 

Muzyka: Zheng Yijun 

 

Niemy film zatrzymany na urwanym dialogu 

Na pozostałe szepty odpowiadam uśmiechem 

I tak gram w tej fałszywej scenie 

 

Częściowe zachmurzenie, przelotne deszcze w sercu 

Mgła się rozprasza, odsłania błękitne niebo, nie mogę 

Udawać głupiej za każdym razem, gdy budzę się ze snu 

 

Chcę uciec z tego miasta 

Zmienić Ciebie w niego 

Dlaczego ten ból nie pasuje do tych ran? 

Chcę uciec z tego czasu 

Gorącego lata 

Wspomnienia wzywają, lecz odpowiada tylko żal 
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sīniàn zěnme chíxù zēngjiā 

xiǎng táolí zhège jìjié 

méi nǐ de shèngxià 

zài yún dàn fēng qīng jiēnà 

zài yún dàn fēng qīng jiēnà 

思念怎么持续增加 

想逃离这个季节 

没你的盛夏 

再云淡风轻接纳 

再云淡风轻接纳 

Dlaczego tęsknota jest coraz silniejsza? 

Chcę uciec z tego czasu 

Tego lata bez Ciebie 

Zaakceptuję to dopiero, gdy wiatr rozwieje chmury 

Zaakceptuję to dopiero, gdy wiatr rozwieje chmury 


