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Each time you failed 
you just called me your girl 
Nǐ yǐwéi zhè shì àiqíng qǐsǐhuíshēng di yào 
You know Nǐ shénme dōu hěn cháo  
dàn zhè zhǒng diàodiao Woah Woah 
 
Nǐ shuǎ de juézhāo qíshí hěn gǎoxiào 
tīngguòle jiǔbǎi cì de gěng yǐ biànchéng sāorǎo 
And you know what 
Wǒ qīn’ài de nǐ dàshì bù miào Woah Woah 
 
Mirror mirror on the wall 
I don’t need you any more 
I’m the smartest of them all 
 
G R L S My girl 
 
You cast a spell 
You made me melt 
I’m back from hell 
I’m not your girl 
 
Hey I wanna rule my world 
I don’t wanna be your girl 
And I just wanna be myself 
I’m not your girl 
 
(My Girl) 
Na Na Na 
(All of my girls WHAT) 
 
Guā fēng dǎléi méiyǒu shuí 

I'm Not Yours 
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Each time you failed 
You just called me your girl 

你以為這是愛情起死回生的藥 

 You know 你什麼都很潮 

但這種調調 Woah Woah 
 

你耍的絕招 其實很搞笑 

 聽過了九百次的梗 已變成騷擾 
 And you know what 

 我親愛的 你大事不妙 Woah Woah 
 
Mirror mirror on the wall 
I don't need you any more 
I'm the smartest of them all 
 

G R L S，My girl 
 
You cast a spell 
You made me melt 
I'm back from hell 
I'm not your girl 
 
Hey I wanna rule my world 
I don't wanna be your girl 
And I just wanna be myself 
I'm not your girl 
 
(My Girl) 
Na Na Na 
(All of my girls WHAT) 
 

 颳風打雷沒有誰 
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Za każdym razem, gdy zawaliłeś 
Po prostu nazywałeś mnie swoją dziewczyną 
Myślałeś, że to miłość, która będzie lekiem na całe zło 
Wiesz, Ty myślisz, że wszystko w Tobie jest takie cudowne 
Ale to tylko Twój punkt widzenia, Woah Woah 
 
Te sztuczki, którymi się popisujesz, są naprawdę zabawne 
Słyszałam to wszystko z 900 razy i już tylko mnie to irytuje 
I wiesz co? 
Mój kochany, chyba masz problem Woah Woah 
 
Lustereczko, lustereczko 
Nie potrzebuję Cię już więcej 
Jestem najmądrzejsza z nich wszystkich 
 
G R L S, moja dziewczyna 
 
Rzuciłeś zaklęcie 
Sprawiłeś, że się roztopiłam 
Teraz wróciłam z piekła 
I nie jestem Twoją dziewczyną 
 
Hej, chcę rządzić swoim własnym światem 
Nie chcę być Twoją dziewczyną 
I chcę po prostu być sobą 
Nie jestem Twoją dziewczyną 
 
(Moja dziewczyna) 
Na Na Na 
(Wszystkie moje dziewczyny CO) 
 
Kto z nas nigdy nie przeżył burzy? 



Girls like us we ain’t afraid 
Rúguǒ ài shuí mìng jiù gěi shuí 
kàn qǐlái hěn qīměi 
xiǎng qǐlái tài qiānbēi 
 
Mirror mirror on the wall 
I don’t need you any more 
I know I’m the smartest of them all 
 
Mirror mirror on the wall 
Boys are stupid  
Let them fall 
We’ll still shine like disco ball 
 
You cast a spell 
You made me melt 
I’m back from hell 
I’m not your girl 
 
Hey I wanna rule my world 
I don’t wanna be your girl 
And I just wanna be myself 
I’m not your girl 
 
(My Girl) 
Na Na Na 
(All of my girls WHAT) 
(My Girl) 
I am my own girl 
 
Hey I wanna rule my world 
I don’t wanna be your girl 
And I just wanna be myself 
I’m not your girl 
 
(My Girl) 
Na Na Na 
(All of my girls WHAT) 
I am my own girl 

 Girls like us we ain't afraid 

 如果愛誰 命就給誰 

 看起來 很淒美 

 想起來 太謙卑 
 
 Mirror mirror on the wall 
 I don't need you any more 
 I know I'm the smartest of them all 
 
 Mirror mirror on the wall 
 Boys are stupid 
 Let them fall 
 We'll still shine like a disco ball 
 
 You cast a spell 
 You made me melt 
 I'm back from hell 
 I'm not your girl 
 
 Hey I wanna rule my world 
 I don't wanna be your girl 
 And I just wanna be myself 
 I'm not your girl 
 
(My Girl) 
Na Na Na 
(All of my girls WHAT) 
(My Girl) 
I am my own girl 
 
 Hey I wanna rule my world 
 I don't wanna be your girl 
 And I just wanna be myself 
 I'm not your girl 
  
 (My Girl) 
Na Na Na 
(All of my girls WHAT) 
I am my own girl 

Dziewczyny takie jak my nie znają strachu 
Oddajemy swoje życie tym, których kochamy 
Brzmi trochę jak tragiczny romans 
Ale zastanów się, to by było zbyt głupie 
 
Lustereczko, lustereczko 
Nie potrzebuję Cię już więcej 
Jestem najmądrzejsza z nich wszystkich 
 
Lustereczko, lustereczko 
Chłopcy są głupi 
Daj im upaść 
My będziemy wciąż błyszczeć jak kula dyskotekowa 
 
Rzuciłeś zaklęcie 
Sprawiłeś, że się roztopiłam 
Teraz wróciłam z piekła 
I nie jestem Twoją dziewczyną 
 
Hej, chcę rządzić swoim własnym światem 
Nie chcę być Twoją dziewczyną 
I chcę po prostu być sobą 
Nie jestem Twoją dziewczyną 
 
(Moja dziewczyna) 
Na Na Na 
(Wszystkie moje dziewczyny CO) 
(Moja dziewczyna) 
Jestem moją własną dziewczyną 
 
Hej, chcę rządzić własnym światem 
Nie chcę być Twoją dziewczyną 
I chcę po prostu być sobą 
Nie jestem Twoją dziewczyną 
 
(Moja dziewczyna) 
Na Na Na 
(Wszystkie moje dziewczyny CO) 
Jestem moją własną dziewczyną 

 


