
 

 

Wǒ àiguò nǐ 
 
yǎnchàng:Eric zhōuxìngzhé 
zuòcí: Ráoxuěmàn 
zuòqǔ:Eric zhōu xìng zhé 
 
duō xīwàng nǐ hái zài zhèlǐ cóng bùcéng lí qù 
xiào dé nàme tiánmì mì 
duō xīwàng huí dào nèitiān chū xiāngyù 
cāi bù chū gùshì huì zěnyàng jiéjú 
 
nǐ péi wǒ kànguò de cháoxī dōu huàchéngle yǔ 
lín shī yǒngjǐ de huíyì 
nǐ jiào wǒ háishì yào xiāngxìn àiqíng 
shì pěng zài shǒuxīn zuìměi de shuǐjīng 
 
bié líkāi wǒ bié fàngqì wǒ  
wǒ nàme nàme xūyào nǐ xiǎng bàozhe nǐ 
duō kàn yīyǎn duō wèn yībiàn  
nǐ huì míngbái wǒ duō kǒngjù 
 
wǒ àiguò nǐ rúcǐ xìngyùn yùjiàn zuìměi de nǐ 
hǎo xièxiè nǐ hé nǐ yīqǐ měi yī miǎo dōu yǒuqù 
shì nǐ ràng wǒ zhǎodào huó xiàqù de yìyì 
xiǎng pīn xià shìjiè qīnshǒu bà tā sòng gěi nǐ 
 
duōme kěxí wǒ láibují hǎohǎo qù zhēnxī nǐ 
wǒ líkāi nǐ wǒ shīqù nǐ quán shìjiè dōu xià yǔ 
hǎo xiǎng zài tīng nǐ shuō nǐ yǒngyuǎn bù fàngqì 
shǒuhùzhe wǒmen jīnshēng zuìměi de yuēdìng 
 
nǐ péi wǒ kànguò de cháoxī dōu huàchéngle yǔ 
móhú ěr biān de dīngníng 
nǐ jiào wǒ háishì yào xiāngxìn àiqíng 
shì pěng zài shǒuxīn zuìměi de shuǐjīng 
 
bié líkāi wǒ bié fàngqì wǒ  

我爱过你 
 

演唱：Eric周兴哲 

作词：饶雪漫 

作曲：Eric周兴哲 
 

多希望你还在这里 从不曾离去 

笑得那么甜蜜蜜 

多希望回到那天初相遇 

猜不出故事会怎样结局 
 

你陪我看过的潮汐 都化成了雨 

淋湿拥挤的回忆 

你教我还是要相信爱情 

是捧在手心最美的水晶 
 

别离开我 别放弃我  

我那么那么需要你 想抱着你 

多看一眼 多问一遍  

你会明白我多恐惧 
 

我爱过你 如此幸运 遇见最美的你 

好谢谢你 和你一起 每一秒都有趣 

是你让我找到 活下去的意义 

想拼下世界亲手把它送给你 
 

多么可惜 我来不及 好好去珍惜你 

我离开你 我失去你 全世界都下雨 

好想再听你说 你永远不放弃 

守护着我们今生最美的约定 
 

你陪我看过的潮汐 都化成了雨 

模糊耳边的叮咛 

你教我还是要相信爱情 

是捧在手心最美的水晶 
 

别离开我 别放弃我  

Kochałem Cię 
 
Wykonanie: Eric Chou 
Tekst: Rao Xueman 
Muzyka: Eric Chou 
 
Tak bym chciał, żebyś wciąż tu była, nigdy nie odeszła 
Żebyś dalej tak słodko się śmiała 
Tak bym chciał wrócić do dnia, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz 
Nie mogąc wiedzieć, jakie będzie zakończenie 
 
Razem patrzyliśmy jak fale zmieniają się w deszcz 
Który przemoczył nasze ściśnięte wspomnienia 
Ty nauczyłaś mnie, że muszę wierzyć w miłość 
Że jest najpiękniejszym kryształem, jaki trzymam w dłoniach 
 
Nie zostawiaj mnie, nie porzucaj mnie 
Tak bardzo bardzo Cię potrzebuję, chcę Cię przytulić 
Popatrz raz jeszcze, zapytaj raz jeszcze 
A na pewno zrozumiesz, jak bardzo się boję 
 
Kochałem Cię, miałem szczęście, że Cię spotkałem 
Dziękuję Ci, że ze mną byłaś, każda sekunda była cudowna 
To Ty pomogłaś mi znaleźć powód, by dalej żyć 
Chciałbym poskładać cały świat i dać Ci go w prezencie 
 
Wielka szkoda, że nie miałem czasu, by dobrze Cię docenić 
Opuszczam Cię, tracę Cię, cały świat płacze deszczem 
Chcę znów usłyszeć jak mówisz, że nigdy się nie poddasz 
Że będziesz chronić najpiękniejszą obietnicę w naszym życiu 
 
Razem patrzyliśmy jak fale zmieniają się w deszcz 
Który zagłuszył ostrzeżenie przy uchu 
Nauczyłaś mnie, że muszę wierzyć w miłość 
Że jest najpiękniejszym kryształem, jaki trzymam w dłoniach 
 
Nie zostawiaj mnie, nie porzucaj mnie 



 

 

 

 

wǒ nàme nàme xūyào nǐ wǒ hǎo ài nǐ 
duō kàn yīyǎn duō wèn yībiàn  
nǐ huì míngbái wǒ duō shāngxīn 
 
wǒ àiguò nǐ rúcǐ xìngyùn yùjiàn zuìměi de nǐ 
hǎo xièxiè nǐ hé nǐ yīqǐ měi yī miǎo dōu yǒuqù 
shì nǐ ràng wǒ zhǎodào huó xiàqù de yìyì 
xiǎng yíng xià shìjiè qīnshǒu bà tā sòng gěi nǐ 
 
wǒ gāi rúhé nǔlì xiāngxìn bù zài juéwàng huáiyí 
wǒ huì wéixiào rènzhēn dì shuō zài kǔ yě méiguānxì 
rúguǒ zhè shì mìngyùn sòng gěi wǒ de nántí 
rúguǒ zhè shì nǐ zuì xiǎng kàn dào de jiéjú 
 
wǒ àiguò nǐ wǒ hǎo xiǎng nǐ 

我那么那么需要你 我好爱你 

多看一眼 多问一遍  

你会明白我多伤心 
 

我爱过你 如此幸运 遇见最美的你 

好谢谢你 和你一起 每一秒都有趣 

是你让我找到 活下去的意义 

想赢下世界亲手把它送给你 
 

我该如何 努力相信 不再绝望怀疑 

我会微笑 认真地说 再苦也没关系 

如果这是命运 送给我的难题 

如果这是你最想看到的结局 
 

我爱过你 我好想你 

Tak bardzo bardzo Cię potrzebuję, tak bardzo Cię kocham 
Popatrz raz jeszcze, zapytaj raz jeszcze 
A zrozumiesz, jak bardzo mnie zraniłaś 
 
Kochałem Cię, miałem szczęście, że Cię spotkałem 
Dziękuję Ci, że ze mną byłaś, każda sekunda była cudowna 
To Ty pomogłaś mi znaleźć powód, by dalej żyć 
Chciałbym wygrać cały świat i dać Ci go w prezencie 
 
Co mam teraz zrobić, staram się wierzyć, nie wątpić więcej 
Będę się uśmiechał, i szczerze powiem: nie szkodzi, że boli 
Jeśli to przeznaczenie stawia mnie przed takim problemem 
Jeśli najbardziej chcesz zobaczyć takie zakończenie 
 
Kochałem Cię, tęsknię za Tobą 


