Lição 05 – Cultura chinesa música: 王菲- 我愿意

思念是一种很玄的东西
si1 nian4 shi4 yi4 zhong3 hen3 xuan2 de0 dong1 xi0
a saudade é uma coisa muito misteriosa

如影~随形
ru2 ying3~sui2 xing2
como a sombra que acompanha uma silhueta

无声又无息出没在心底
wu2 sheng1 you4 wu2 xi1 chu1 mo4 zai4 xin1 li3
aparece silenciosa e sem cobrar no fundo do coração

转眼~吞没我在寂寞里
zhuan3 yan3~tun1 mo4 wo3 zai4 ji4 mo4 li3
passa num piscar de olhos ,sou tomada pela solidão interior

我无力抗拒特别是夜里喔~
wo3 wu2 li4 kang4 jv4 te4 bie2 zai4 ye4 li3,ho~
não tenho forças para resistir, especialmente à noite,oh

想你到无法呼吸
xiang3 ni3 dao4 wu2 fa3 hu1 xi1
tenho saudade de ti até não ser capaz de respirar

恨不能立即朝你狂奔去
hen4 bu4 neng2 li4 ji2 chao2 ni3 kuang2 ben1 qv4
sinto raiva de mim por não conseguir correr imediatamente na sua direção

大声的告诉你~
da4 sheng1 de0 gao4 su0 ni3~
te dizer de voz alta:
(REFRÃO)

愿意为你我愿意为你
yuan4 yi4 wei4 ni3,wo3 yuan4 yi4 wei4 ni3
quero estar com você, quero estar com você

我愿意为你忘记我姓名
wo3 yuan4 yi4 wei4 ni2 wang4 ji4 wo3 xing4 ming2
eu tenho vondade de esquecer meu nome só por você

就算多一秒停留在你怀里
jiu4 suan4 duo1 yi4 miao3 ting2 liu2 zai4 ni3 huai2 li3
mesmo que eu permaneça mais um segundo nos seus braços,

失去世界也不可惜
shi1 qv4 shi4 jie4 ye3 bu4 ke3 xi1
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não é nada pena perder o mundo inteiro

我愿意为你我愿意为你
wo3 yuan4 yi4 wei4 ni3 wo3 yuan4 yi4 wei4 ni3
quero estar com você, quero estar com você

我愿意为你被放逐天际
wo3 yuan4 yi4 wei4 ni3 bei4 fang4 zhu2 tian1 ji4
quero estar em exílio no fim dos céus só por você

只要你真心拿爱与我回应
zhi3 yao4 ni3 zhen1 xin1 na2 ai4 yu2 wo3 hui2 ying4
Só que você me responde com amor de coração sincero

什么都愿意
shen2 me0 dou1 yuan1 yi4
Qualquer coisa, qualquer coisa

什么都愿意为你
wo3 shen2 me0 dou1 yuan1 yi4 wei4 ni3
Eu posso fazer só por você
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