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zǎoqǐ wǎn shuì èxìng xúnhuán 
dāchē yòu bù xiǎoxīnguò zhàn 
tán gè liàn'ài shǒumángjiǎoluàn 
yǒu wán méiwán de zhàng dān 
zěnme bàn bù zhīdào méi dá'àn 
  
xiǎng lài chuáng yīxià zhǐshì yīxià 
ǒu'ěr zàntíng hǎo ma 
xiǎng lǐzhì fàngjià bēngkuì yīxià 
jǐnguǎn máfan zēngjiā 
zuò zìjǐ wú jià fāxiè yīxià 
bié děng qíngxù bēngtā 
ràng rén jǐnzhāng zìjǐ gèng huāng a 
 
So don't panic, please don't panic 
zhèxiē dōu shì nǐ xiǎng duōle suǒyǐ 
Don't panic, please don't panic 
kǎ zhùle shòu diǎn cuòzhé éryǐ 
Don't panic, please don't panic 
So close your eyes and visualize 
Everything will be alright 
   
So don't panic, please don't panic 
jiù fàng ~ sōng yīxiē 
Don't panic, please don't panic 
jiù fàng ~ guò zìjǐ 
Don't panic, please don't panic 
jìng xiàxīn lái bu zéguài zìjǐ 
Let's close our eyes and visualize 
Everything will be alright 

Don't Panic 
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早起晚睡惡性循環 

搭車又不小心過站 

談個戀愛手忙腳亂 

有完沒完的帳單 

怎麼辦不知道沒答案 
   

想 賴床一下只是一下 

偶爾暫停好嗎 

想 理智放假崩潰一下 

儘管麻煩增加 

做 自己無價發洩一下 

別等情緒崩塌 

讓人緊張自己更慌啊 
   

So don't panic, please don't panic 
這些都是你想多了 所以 

Don't panic, please don't panic 
卡住了受點挫折 而已 

Don't panic, please don't panic 
So close your eyes and visualize 
Everything will be alright 
   
So don't panic, please don't panic 
就放 ～ 鬆 一些 

Don't panic, please don't panic 
就放 ～ 過 自己 

Don't panic, please don't panic 
靜下心來不責怪自己 

Let's close our eyes and visualize 
Everything will be alright 

Nie panikuj 
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Budzisz się rano, wieczorem idziesz spać, to taki błędny krąg 
Jadąc autobusem znów przegapiłeś swój przystanek 
W pośpiechu rozmawiamy o miłości 
Niezapłacone rachunki 
Nie wiadomo co robić, brakuje odpowiedzi 
 
Chcę poleżeć w łóżku chwilę dłużej, tylko tyle 
Od czasu do czasu zrobić sobie przerwę, to w porządku? 
Chcę zrobić sobie krótkie wakacje bez powodu 
Mimo że może to sprawić więcej kłopotów 
Zrobię to, wyrażę to, że jestem bezcenna 
Nie czekaj, aż uczucia wybuchną 
Pozwól komuś podenerwować się zamiast Ciebie 
 
Więc nie panikuj, proszę, nie panikuj 
To wszystko przez to, że za dużo myślisz 
Nie panikuj, proszę, nie panikuj 
Utknąłeś w martwym punkcie 
Nie panikuj, proszę, nie panikuj 
Zamknij oczy i wyobraź sobie 
Że wszystko będzie dobrze 
 
Więc nie panikuj, proszę, nie panikuj 
Po prostu pozwól sobie na chwilę relaksu 
Nie panikuj, proszę, nie panikuj 
Po prostu sobie odpuść 
Nie panikuj, proszę, nie panikuj 
Uspokój się i przestań się obwiniać 
Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie 
Że wszystko będzie w porządku 



  
jízhuó shuō de zǒng bèi tīng cuò 
liǎng rén guānxì jiànjiàn sōng tuō 
méiyǒu jiāojí hébì duō shuō 
hūlüè bǐcǐ de gǎnshòu 
chèdǐ pòhuài píngjìng de jiézòu 
  
wǒ tǎoyàn tiānqì tǎoyàn zìjǐ 
quánbù tuī jǐshuǐ nì 
wǒ diūdiào lǐzhì diūdiào yóuyù 
kuàiyào chuǎn bùguò qì 
wǒ tài duō qíngxù tài duō huáiyí 
sīxù jiūjié yīqǐ 
xiěyè quándōu chōng jìn nǎo zhōng Oh No! 
  
So don't panic, please don't panic.... 
    
bù qídài tiān fàngqíng 
xiǎngshòu bù níngjìng 
jìfàng de mèngxiǎng huì gèngjiā jiāndìng 
xuéhuì bù kàngjù 
yīdiǎn diǎn gǎibiàn 
dá'àn yīzhí zàiwū nǐ 
jíshǐ huāngluàn yě yào gānzhīrúyí 
  

   
急著說的總被聽錯 

兩人關係漸漸鬆脫 

沒有交集何必多說 

忽略彼此的感受 

徹底破壞平靜的節奏 
   

我 討厭天氣討厭自己 

全部推給水逆 

我 丟掉理智丟掉猶豫 

快要喘不過氣 

我 太多情緒太多懷疑 

思緒糾結一起 

血液全都衝進腦中 Oh No！ 
   
So don't panic, please don't panic... 
     
不期待天放晴 

享受不寧靜 

寄放的夢想會更加堅定 

學會不抗拒 

一點點改變 

答案一直在於你 

即使慌亂也要甘之如飴  

 
Pośpiesznie rzucone słowa zawsze źle się usłyszy 
Związek dwojga ludzi powoli się rozluźnia 
Nasze drogi już się nie krzyżują, co tu dużo mówić 
To uczucie, że zaniedbujemy się nawzajem 
Kompletnie niszczy ten spokojny rytm 
 
Ja, nienawidzę pogody, nienawidzę siebie 
Rzucam wszystko w jakąś kałużę 
Ja, odrzucam rozsądek, odrzucam wahanie 
Już prawie nie mogę oddychać 
Ja, jestem zbyt emocjonalna, zbyt podejrzliwa 
Te wszystkie uczucia mieszają się ze sobą 
Cała krew uderza do mózgu, oh, nie! 
 
Więc nie panikuj, proszę, nie panikuj… 
 
Nie oczekuj, że niebo się przejaśni 
Ciesz się tym, że nie jest spokojnie 
Uśpione marzenia mogą wydawać się stabilniejsze 
Naucz się temu nie opierać 
Zmieniaj się po trochu 
Odpowiedź zawsze jest gdzieś w Tobie 
Nawet jeśli tracisz głowę, musisz znosić trudności z uśmiechem 
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