
 
Hái láidéjí 
 
gēqǔ: Huáng Zǐtāo 

zuòcí: Huáng Zǐtāo 
zuòqǔ: Huáng Zǐtāo 
 
wǒ de yùgǎn guǒrán méiyǒu cuò 
qíshí nǐ gēnběn méiyǒu àiguò 
yǎnqián de nǐ dōu shì jiǎxiàng yuánlái rúcǐ āng zāng 
jīntiān qǐ guānyú nǐ de yīqiè 
wǒ bù huì zài xiǎngqǐ zài xiǎngqǐ 
Oh céngjīng de xìnrèn ne 
qíshí yīwén gēnběn dōu bù zhí 
wǒ zǒu jìnle shèjì de xiànjǐng 
suàn wǒ xiā jìng hòu zhī hòu jué 
hái láidéjí hái láidéjí 
 
méiguānxì lù hěn zhǎng 
gāi fāshēng de shì zhōngjiù huì fāshēng 
yīqiè dōu shì zuì hǎo de ānpái (I believe) 
dōu hái láidéjí Yeah let's go 
 
wǒ de yùgǎn guǒrán méiyǒu cuò 
qíshí nǐ gēnběn méiyǒu àiguò 
yǎnqián de nǐ dōu shì jiǎxiàng yuánlái rúcǐ āng zāng 
jīntiān qǐ guānyú nǐ de yīqiè 
wǒ bù huì zài xiǎngqǐ zài xiǎngqǐ 
Oh céngjīng de xìnrèn ne 
qíshí yīwén gēnběn dōu bù zhí 
wǒ zǒu jìnle shèjì de xiànjǐng 
suàn wǒ xiā jìng hòu zhī hòu jué 
hái láidéjí hái láidéjí 
 
méiguānxì lù hěn zhǎng 
gāi fāshēng de shì zhōngjiù huì fāshēng 
yīqiè dōu shì zuì hǎo de ānpái 
dōu hái láidéjí 

还来得及 

 

歌曲: 黄子韬 

作词：黄子韬 

作曲：黄子韬 

 

我的预感果然没有错 

其实你根本没有爱过 

眼前的你都是假象 原来如此肮脏 

今天起关于你的一切 

我不会 再想起再想起 

Oh 曾经的信任呢 

其实一文根本都不值 

我走进了设计的陷阱 

算我瞎竟后知后觉 

还来得及 还来得及 
 

没关系路很长 

该发生的事终究会发生 

一切都是最好的安排(I believe) 

都还来得及 Yeah let's go 
 

我的预感果然没有错 

其实你根本没有爱过 

眼前的你都是假象 原来如此肮脏 

今天起关于你的一切 

我不会 再想起再想起 

Oh 曾经的信任呢 

其实一文根本都不值 

我走进了设计的陷阱 

算我瞎竟后知后觉 

还来得及 还来得及 
 

没关系路很长 

该发生的事终究会发生 

一切都是最好的安排 

都还来得及 

Jest jeszcze czas 
 
Wokal: Huang Zitao 

Tekst: Huang Zitao 
Muzyka: Huang Zitao 
 
Moje przewidywania okazały się słuszne 
Tak naprawdę Ty nigdy mnie nie kochałaś 
To, jaka przede mną byłaś, to wszystko kłamstwa 
Od dzisiaj wszystko, co Ciebie dotyczy 
Nie będę już o tym myśleć, nie będę o tym myśleć 
Oh, co z zaufaniem, którym Cię obdarzyłem? 
Tak naprawdę nigdy nic nie było warte 
Wpadłem w pułapkę, którą na mnie zastawiłaś 
Po fakcie uświadomiłem sobie, jaki byłem ślepy 
Ale jest jeszcze czas, jest jeszcze czas 
 
Nic nie szkodzi, droga jest długa 
Co ma się stać, i tak się stanie 
Wszystko dzieje się według najlepszego planu (Wierzę w to) 
Na wszystko jest jeszcze czas, tak, chodźmy 
 
Moje przewidywania okazały się słuszne 
Tak naprawdę Ty nigdy mnie nie kochałaś 
To, jaka przede mną byłaś, to wszystko kłamstwo 
Od dzisiaj wszystko, co Ciebie dotyczy 
Nie będę już o tym myśleć, nie będę o tym myśleć 
Oh, co z zaufaniem, którym Cię obdarzyłem? 
Tak naprawdę nigdy nic nie było warte 
Wpadłem w pułapkę, którą na mnie zastawiłaś 
Po fakcie uświadomiłem sobie, jaki byłem ślepy 
Ale jest jeszcze czas, jest jeszcze czas 
 
Nic nie szkodzi, droga jest długa 
Co ma się stać, i tak się stanie 
Wszystko dzieje się według najlepszego planu 
Na wszystko jest jeszcze czas 

 


