
 

Nǐ tā wǒ 
 
gēqǔ: Chén líng jiǔ  
zuòcí: Chén líng jiǔ 
zuòqǔ: Chén líng jiǔ 
 
bié yòng nǐ qiānguò tā de shǒu cā qù wǒ yǎnzhōng de lèi 
bié yòng nǐ wěnguò tā de zuǐ duìzhe wǒ shuō bàoqiàn 
shì wǒ tài bù chéngshú tā néng gěi de bǐ wǒ duō 
nǐ yòu hébì gěngyàn yòu hébì lángbèi 
 
jiù yòng nǐ qiānguò tā de shǒu mǒ qù wǒ xīnzhōng de huī 
jiù yòng nǐ wěnguò tā de zuǐ duìzhe ài shuō zàijiàn 
jiù qǐng nǐ wǎng qián zǒu dàizhe tā bié huítóu 
jiùsuàn mǎn dì dōu shì wǒ de xīn suì 
yě qiú nǐ bùyào jiǎn 
 
nǐ kū dé hěn kělián shuō chūle tā shì shuí 
xiàng shì wǒ fànzuì 
nǐ shuō nǐ de shìjiè yǒule tā de chūxiàn 
wǒ láibují zhǔnbèi nǐ gěi de huǐmiè 
 
yǐwéi líbié hěn jīliè huì shēngsīlìjié 
méi zhījué xīnlì qiáocuì 
cái fāxiàn yuánlái zuì tòng de gǎnjué 
wúnéngwéilì de wǎnhuí 
nǐ liú de cuìruò shì wèi 
zǒu dé jiānjué 
 
zhè tiānchèng màn man qīngxié jiù kuài duànliè 
dāng nǐ xuǎnzéle tā 
dāng wǒ biànchéngle tā 
nǐ qīngxī de gāncuì 
móhúle wǒ de shìxiàn 

你他我 

 

歌曲:陳零九  

作詞：陳零九 

作曲：陳零九 

 

別用你牽過他的手 擦去我眼中的淚 

別用你吻過他的嘴 對著我說抱歉 

是我太不成熟 他能給的比我多 

你又何必哽咽 又何必狼狽 

 

就用你牽過他的手 抹去我心中的灰 

就用你吻過他的嘴 對著愛說再見 

就請你往前走 帶著他別回頭 

就算滿地都是我的心碎 

也求你不要撿 

 

你哭得很可憐 說出了他是誰 

像是我犯罪 

你說你的世界 有了他的出現 

我來不及準備 你給的毀滅 

 

以為離別很激烈 會聲嘶力竭 

沒知覺心力憔悴 

才發現原來最痛的感覺 

無能為力的挽回 

你留的脆弱是為 

走得堅決 

 

這天秤慢慢傾斜就快斷裂 

當你選擇了他 

當我變成了他 

你清晰的乾脆 

模糊了我的視線 

 

Ty On Ja 
 
Wokal: Nine Chen 
Tekst: Nine Chen 
Muzyka: Nine Chen 
 
Nie używaj ręki, którą trzymałaś jego, żeby otrzeć moje łzy 
Nie używaj ust, którymi całowałaś jego, by mówić mi “przepraszam” 
To ja jestem zbyt dziecinny, on może dać Ci więcej niż ja 
Więc czemu stoisz przede mną, płacząc? Czemu jesteś w tak opłakanym stanie? 
 
Po prostu użyj ręki, którą trzymałaś jego, by zetrzeć kurz z mego serca 
Po prostu użyj ust, którymi go całowałaś, by powiedzieć “żegnaj” tej miłości 
Proszę, po prostu idź, weź go ze sobą i nie patrz za siebie 
Nawet jeśli całą ziemię pokryją fragmenty mego złamanego serca 
Błagam, nie zbieraj ich 
 
Płakałaś tak żałośnie, mówiąc mi, kim on jest 
Tak jakbym to ja popełnił jakieś przestępstwo 
Powiedziałaś, że pojawił się w Twoim świecie 
Nie miałem czasu, by przygotować się na spustoszenie, które zasiałaś  
 
Myślałem, że rozstania są burzliwe, że krzycząc, zedrzemy sobie gardła 
Ale gdy straciłem świadomość, mentalnie opadłem z sił 
Właśnie do mnie dotarło, że uczuciem, które boli najbardziej 
Jest bezsilność, gdy nie możesz czegoś naprawić 
Ta słabość, której się trzymałaś, była tylko po to 
By zdecydowanie odejść 
 
Ta równia pochylała się wolno, by później szybko się złamać 
Kiedy Ty wybrałaś jego 
Kiedy ja stałem się nim 
Twoja bezpośredniość 
Rozmyła moje pole widzenia 

 


