
Ài zhèngzài fāshēng  

 

yǎnchàng rén: Qiū Shèngyì (wángzǐ) 

cí: Chén Xìnyán 

qū: Zhāng Bóyàn 

 

Wǒ zhēn de juédé nǐ yǒudiǎn chě  

sànmàn dào zì chéng yī gé 

wǒ rènzhēn juédé nǐ zěnme huì hǎoyìsi ne ne 

nǐ bùyào juédé wǒ guǎn tài duō  

wǒ yě xiǎng wèn wǒ shì zěnmele 

cóng shénme shíhòu mòmíngqímiào zàiyì nǐ le 

 

wǒ xiǎng wǒ rènle...... Wu~ 

ài zhèngzài fāshēng...... Wu~ 

shuōbushàng wèishéme dàn yǒu kuàilè zài jìnxíngzhe ō 

(ài yǒu tā zìjǐ jiézòu shāo biàn lìzhèng yō) 

ài zhèngzài fāshēng...... Wu~ 

píngxíng shíkōng kuàisù chóngbò  

nǐ de màn dòngzuò 

bǎobèi bǎobèi nǐ dǒng bù dǒng 

(yǒu yīzhǒng wèilái zhèngzài fāzhǎn zhōng) 

 

wǒ zhēn de juédé wǒ yǒudiǎn chě  

rènzhēn dào xiàng gè mó rén 

wǒ rènzhēn juédé nǐ kàn wǒ yòu tí rènzhēn 

nǐ shìfǒu juédé rén nàme duō  

wǒ piān yào chūxiàn dǎng nǐ de jìngtóu 

méishénme hǎo shuō jiùshì yào nǐ yīzhí kàn wǒ shì a 

(ài yǒu tā zìjǐ jiézòu shāo biàn lìzhèng yō) 

 

wǒ xiǎng wǒ rènle...... Wu~ 

ài zhèngzài fāshēng...... Wu~ 

shuōbushàng wèishéme dàn yǒu kuàilè zài jìnxíngzhe ō 

(ài yǒu tā zìjǐ jiézòu shāo biàn lìzhèng yō) 

ài zhèngzài fāshēng...... Wu~ 

píngxíng shíkōng kuàisù chóngbò  

nǐ de màn dòngzuò 

bǎobèi bǎobèi nǐ dǒng bù dǒng 

愛正在發生  
 

演唱人：邱勝翊(王子) 

詞：陳信延 

曲：張博彥 
 

我真的覺得 妳有點扯  

散漫到自成一格 

我認真覺得 妳怎麼會 好意思呢 

妳不要覺得 我管太多  

我也想問我是怎麼了 

從什麼時候 莫名其妙在意妳了 yeah 
 

我想我認了...... wu~  

愛正在發生...... wu~ 

說不上為什麼 但是有快樂 在進行著 喔  

（愛有它自己節奏 稍息立正 yo） 

愛正在發生…… wu~ 

平行時空 快速重播  

妳的慢動作 

baby baby 妳懂不懂 

（有一種未來正在 發展中） 
 

我真的覺得 我有點扯  

認真到像個魔人 

我認真覺得 妳看看我又提“認真” 

妳是否覺得 人那麼多  

我偏要出現擋妳鏡頭 

沒什麼好說 就是要妳一直看我 yeah 

（愛有它自己節奏 稍息立正 yo） 
 

我想我認了...... wu~  

愛正在發生...... wu~ 

說不上為什麼 但是有快樂 在進行著 喔  

（愛有它自己節奏 稍息立正 yo） 

愛正在發生…… wu~ 

平行時空 快速重播 妳的慢動作 

baby baby 妳懂不懂 

Miłość się dzieje 

 

Wokalista: Qiu Shengyi (Wang Zi) 

Tekst: Chén Xìnyán 

Muzyka: Zhāng Bóyàn 

 

Naprawdę myślę, że trochę przesadzasz 

Bycie niezorganizowanym to po prostu cała Ty 

Poważnie zastanawiam się, jakim cudem nie jest Ci wstyd 

Nie myśl, że troszczę się o Ciebie zbyt bardzo 

Ja też chcę zapytać siebie, co się stało 

Od kiedy zacząłem się tak Tobą przejmować 

 

Myślę, że mogę to przyznać…. wu~ 

Miłość się dzieje… wu~ 

Nie umiem powiedzieć czemu, ale cieszy mnie to, co się dzieje 

(Miłość ma swoje tempo, Baczność! Spocznij!) 

Miłość się dzieje… wu~ 

W równoległym świecie odtwarzam w przyśpieszeniu  

Chwile, które Ty przeżywasz w zwolnionym tempie 

Skarbie, skarbie, rozumiesz? 

(Czeka nas tylko jedna możliwa przyszłość) 

 

Naprawdę myślę, że trochę przesadzam 

Przez to, że jestem taki poważny, przypominam złego człowieka 

Poważnie zastanawiam się, czy widzisz mnie przez tę “powagę” 

Czy myślisz czasem, że z tak wielu ludzi 

To właśnie ja musiałem pojawić się w Twoim filmie 

Nic nie jest proste, nawet jeśli chcę mieć Cię zawsze przy sobie 

(Miłość ma swoje tempo, Baczność! Spocznij!) 

 

Myślę, że mogę to przyznać…. wu~ 

Miłość się dzieje… wu~ 

Nie umiem powiedzieć czemu, ale cieszy mnie to, co się dzieje 

(Miłość ma swoje tempo, Baczność! Spocznij!) 

Miłość się dzieje… wu~ 

W równoległym świecie odtwarzam w przyśpieszeniu  

Chwile, które Ty przeżywasz w zwolnionym tempie 

Skarbie, skarbie, rozumiesz? 



(yǒu yīzhǒng wèilái zhèngzài fāzhǎn zhōng) 

 

zhǐhǎo rènle wǒ xiǎng wǒ rèn chū  

shì shíhòu dàole bié táobì 

shāo hòu lìzhèng jiēzhe jiù yào shuō wǒ ài nǐ shì a 

(yǒu yīzhǒng wèilái zhèngzài fāzhǎn zhōng) 

（有一種未來正在 發展中） 
 

只好認了 我想我認了  

是時候到了 別逃避 

稍息立正 接著就要說我愛妳 yeah 

（有一種未來正在 發展中） 

(Czeka nas tylko jedna możliwa przyszłość) 

 

Muszę to przyznać, chcę to przyznać 

Najwyższy czas, by przestać uciekać 

Baczność! Spocznij! W końcu powiem, że Cię kocham 

(Czeka nas tylko jedna możliwa przyszłość) 

 


