
 

 

Wǒ zhǐ xǐhuān nǐ 

 

yǎnchàng: Hú Xià 

zuòcí: Wáng Yǎjūn 

zuòqǔ: Jīn Dàzhōu 

 

wǒ de shìjiè bèi nǐ qiānzhe zǒu 

bùzhī bù jué chéngle xíguànle yǐhòu 

yǒuxiē huà què hěn nánshuō chūkǒu 

wǒ pāo kāile chénmò zhōngyú zhuīxún zìwǒ 

 

xīngānqíngyuàn zhǐ wèi nǐ wēnróu 

bùguǎn duōjiǔ wǒ dū zàiyuán dì děnghòu 

qīngchūn lüèguò shíjiān huíyì zhème duō 

fēnghuílùzhuǎnguò yíhàn yǒuguò zài yě bù fàngshǒu 

 

cóng bùcéng huáiyí cóng bùcéng fàngqì  

wéiyī wǒ zhǐ xǐhuān nǐ 

nǐ zài wǒ xīnlǐ yǐnyǐn dì měilì xiǎng hé nǐ yǒngyuǎn zài yīqǐ 

cóng yùjiàn nǐ dì nèitiān qǐ wǒ jiù zài méi xiǎngguò fèn lí 

rónghuà wǒ de xīn shìfàng wǒ lěngjìng  

ràng wǒ ài dé quánxīnquányì zhǐ wèi nǐ 

 

wǒ de shìjiè bèi nǐ qiānzhe zǒu 

bùzhī bù jué chéngle xíguànle yǐhòu 

yǒuxiē huà què hěn nánshuō chūkǒu 

wǒ pāo kāile chénmò zhōngyú zhuīxún zìwǒ 

 

xīngānqíngyuàn zhǐ wèi nǐ wēnróu 

bùguǎn duōjiǔ wǒ dū zàiyuán dì děnghòu 

qīngchūn lüèguò shíjiān huíyì zhème duō 

fēnghuílùzhuǎnguò yíhàn yǒuguò zài yě bù fàngshǒu 

 

我只喜欢你 

 

演唱：胡夏 

作词：王雅君 

作曲：金大洲 

 

我的世界被你牵着走 

不知不觉成了习惯了以后 

有些话却很难说出口 

我抛开了沉默 终于追寻自我 

 

心甘情愿只为你温柔 

不管多久我都在原地等候 

青春掠过时间回忆这么多 

峰回路转过 遗憾有过 再也不放手 

 

从不曾怀疑 从不曾放弃  

唯一 我只喜欢你 

你在我心里 隐隐的美丽 想和你 永远在一起 

从遇见你的那天起 我就再没想过分离 

融化我的心 释放我冷静  

让我爱得全心全意 只为你 

 

我的世界被你牵着走 

不知不觉成了习惯了以后 

有些话却很难说出口 

我抛开了沉默 终于追寻自我 

 

心甘情愿只为你温柔 

不管多久我都在原地等候 

青春掠过时间回忆这么多 

峰回路转过 遗憾有过 再也不放手 

 

Kocham tylko Ciebie 

 

Wokal: Hu Xia 

Tekst: Wang Yajun 

Muzyka: Jin Dazhou 

 

To Ty ciągniesz mój świat 

Nieświadomie przywykłem do tego 

Niektóre słowa ciężko powiedzieć głośno 

Porzucam milczenie, w końcu wyruszam szukać siebie 

 

Tylko dla Ciebie chcę być delikatny 

Nieważne jak długo, ja wciąż będę tutaj czekać 

Młodość minęła w mgnieniu oka, mamy tyle wspomnień 

Minęliśmy zakręty i żale, nigdy się nie rozstaniemy 

 

Nigdy się nie zawahałem, nigdy nie zwątpiłem 

Moja jedyna, kocham tylko Ciebie 

Jesteś w moim sercu, ukryte piękno, chcę spędzić z Tobą wieczność 

Od kiedy Cię poznałem, nigdy nie chciałem odejść 

Roztopiłaś moje serce, rozproszyłaś mój chłód 

Tylko Ciebie kocham całym sercem 

 

To Ty ciągniesz mój świat 

Nieświadomie przywykłem do tego 

Niektóre słowa ciężko powiedzieć głośno 

Porzucam milczenie, w końcu wyruszam szukać siebie 

 

Tylko dla Ciebie chcę być delikatny 

Nieważne jak długo, ja wciąż będę tutaj czekać 

Młodość minęła w mgnieniu oka, mamy tyle wspomnień 

Minęliśmy zakręty i żale, nigdy się nie rozstaniemy 

 



 

 

cóng bùcéng huáiyí cóng bùcéng fàngqì  

wéiyī wǒ zhǐ xǐhuān nǐ 

nǐ zài wǒ xīnlǐ yǐnyǐn dì měilì xiǎng hé nǐ yǒngyuǎn zài yīqǐ 

cóng yùjiàn nǐ dì nèitiān qǐ wǒ jiù zài méi xiǎngguò fèn lí 

rónghuà wǒ de xīn shìfàng wǒ lěngjìng  

ràng wǒ ài dé quánxīnquányì 

 

nǐ měi gè biǎoqíng nǐ měi cì tiēxīn  

quèdìng wǒ zhǐ xǐhuān nǐ 

jiāndìng de yányǔ wǒ zhǐ shǔyú nǐ  

zhè yīcì dōu bù zài shīqù 

yīnwèi ài cái méiyǒu jùlí  

zhízhuó nǐ zhízhuó de shìqíng 

nǐ shì wǒ yǒngqì nǐ ràng wǒ xiāngxìn  

ài huí dào wǒmen zuìchū de zhǔtí qū 

从不曾怀疑 从不曾放弃  

唯一 我只喜欢你 

你在我心里 隐隐的美丽 想和你 永远在一起 

从遇见你的那天起 我就再没想过分离 

融化我的心 释放我冷静  

让我爱得全心全意 

 

你每个表情 你每次贴心  

确定 我只喜欢你 

坚定的言语 我只属于你  

这一次 都不再失去 

因为爱才没有距离  

执著你执著的事情 

你是我勇气 你让我相信  

爱回到我们最初的 主题曲 

Nigdy się nie zawahałem, nigdy nie zwątpiłem 

Moja jedyna, kocham tylko Ciebie 

Jesteś w moim sercu, ukryte piękno, chcę spędzić z Tobą wieczność 

Od kiedy Cię poznałem, nigdy nie chciałem odejść 

Roztopiłaś moje serce, rozproszyłaś mój chłód 

Tylko Ciebie kocham całym sercem 

 

Twój każdy wyraz twarzy, każde zbliżenie 

Upewnia mnie w tym, że kocham tylko Ciebie 

Stanowcze słowa, należę tylko do Ciebie 

Tym razem niczego już nie stracę 

Ponieważ miłość nie zna odległości 

Wierzę w to, w co Ty wierzysz 

Jesteś moją odwagą, sprawiasz, że wierzę 

W miłość, wracając do naszej pierwszej miłosnej piosenki  

 


