
 

Jiēchuān 
 
yǎnchàng: Huáng Zǐtāo  
zuòcí: Huáng Zǐtāo 
zuòqǔ: Huáng Zǐtāo  
 
wǒ yuánliàng nǐ de guòcuò 
jíshǐ nǐ yǐjīng chénmò 
kě wǒ néng gǎnshòu dédào 
nǐ ài wǒ què kòngzhì bùliǎo 
yīnwèi wǒ duì nǐ lái shuō 
shì zuì měihǎo de chūxiàn 
rènhé nǐ ài de rén dūhuì shòudào shānghài 
dànshì wǒ què yīrán bù huì tuìsuō 
 
bùgù yīqiè zǔ'ài de qù ài nǐ 
yīnwèi wǒ de ài kěyǐ huà jiè yīqiè 
ér wǒ méiyǒu ràng nǐ zhīdào 
suīrán wǒmen shíjiān bù duō 
shèng xià de rìzi wǒ huì zhēnxī bù fàngqì 
ràng nǐ zuò huí zìjǐ 
qíshí wǒ dū dǒng 
shì wǒ bùxiǎng qù jiēchuān tā éryǐ 
 
wǒ yuánliàng nǐ de guòcuò 
jíshǐ nǐ yǐjīng chénmò 
kě wǒ néng gǎnshòu dédào 
nǐ ài wǒ què kòngzhì bùliǎo 
yīnwèi wǒ duì nǐ lái shuō 
shì zuì měihǎo de chūxiàn 
rènhé nǐ ài de rén dūhuì shòudào shānghài 
dànshì wǒ què yīrán bù huì tuìsuō 
 
bùgù yīqiè zǔ'ài de qù ài nǐ 
yīnwèi wǒ de ài kěyǐ huà jiè yīqiè 
ér wǒ méiyǒu ràng nǐ zhīdào 
suīrán wǒmen shíjiān bù duō 

揭穿 
 

演唱：黄子韬  

作词：黄子韬 

作曲：黄子韬 
 

我原谅你的过错 

即使你已经沉默 

可我能感受得到 

你爱我却控制不了 

因为我对你来说 

是最美好的出现 

任何你爱的人都会受到伤害 

但是我却依然不会退缩 
 

不顾一切阻碍地去爱你 

因为我的爱可以化解一切 

而我没有让你知道 

虽然我们时间不多 

剩下的日子我会珍惜不放弃 

让你做回自己 

其实我都懂 

是我不想去揭穿它而已 
 

我原谅你的过错 

即使你已经沉默 

可我能感受得到 

你爱我却控制不了 

因为我对你来说 

是最美好的出现 

任何你爱的人都会受到伤害 

但是我却依然不会退缩 
 

不顾一切阻碍地去爱你 

因为我的爱可以化解一切 

而我没有让你知道 

虽然我们时间不多 

Ujawniać 
 
Wykonanie: Huang Zitao  
Tekst: Huang Zitao 
Muzyka: Huang Zitao 
 
Wybaczyłem Ci wszystkie Twoje błędy 
Nawet jeśli już przestałaś się do mnie odzywać 
Ale wciąż mogę wyczuć, że 
Kochasz mnie, ale nie umiesz tego kontrolować 
Ponieważ ja dla Ciebie 
Jestem najlepszym, co Cię spotkało 
Każdy, kogo kochasz, będzie w końcu cierpiał 
Ale ja wciąż nie umiem się wycofać 
 
Mimo wszystkich przeszkód, ja wciąż Cię kocham 
Ponieważ moja miłość może rozwiązać wszystko 
A jednak nigdy nie umiałem Ci tego powiedzieć 
Nawet jeśli nie mamy dużo czasu 
W dni, które zostały, będę Cię cenić i nigdy się nie poddam 
Pomogę Ci odnaleźć znowu siebie 
Bo tak naprawdę rozumiem to wszystko 
Po prostu nie chcę tego ujawniać 
 
Wybaczyłem Ci wszystkie Twoje błędy 
Nawet jeśli już przestałaś się do mnie odzywać 
Ale wciąż mogę wyczuć, że 
Kochasz mnie, ale nie umiesz tego kontrolować 
Ponieważ ja dla Ciebie 
Jestem najlepszym, co Cię spotkało 
Każdy, kogo kochasz, będzie w końcu cierpiał 
Ale ja wciąż nie umiem się wycofać 
 
Mimo wszystkich przeszkód, ja wciąż Cię kocham 
Ponieważ moja miłość może rozwiązać wszystko 
A jednak nigdy nie umiałem Ci tego powiedzieć 
Nawet jeśli nie mamy dużo czasu 



shèng xià de rìzi wǒ huì zhēnxī bù fàngqì 
ràng nǐ zuò huí zìjǐ 
qíshí wǒ dū dǒng 
shì wǒ bùxiǎng qù jiēchuān tā éryǐ 
 
shǒujī lǐ de zhàopiàn 
nǎohǎi bù tíng de chūxiàn 
shìpín lǐ nǐ de xiàoliǎn 
fǎngfú jiù zài wǒ miànqián 
 
jiànjiàn xiāoshī de tā 
yuè lái yuè ruò de mófǎ 
zhè fèn ài hái huì zài ba 
kě zài yě huí bù láile 
 
bùgù yīqiè zǔ'ài de qù ài nǐ 
yīnwèi wǒ de ài kěyǐ huà jiè yīqiè 
ér wǒ méiyǒu ràng nǐ zhīdào 
suīrán wǒmen shíjiān bù duō 
shèng xià de rìzi wǒ huì zhēnxī bù fàngqì 
ràng nǐ zuò huí zìjǐ 
qíshí wǒ dū dǒng 
shì wǒ bùxiǎng qù jiēchuān tā 

剩下的日子我会珍惜不放弃 

让你做回自己 

其实我都懂 

是我不想去揭穿它而已 
 

手机里的照片 

脑海不停的出现 

视频里你的笑脸 

仿佛就在我面前 
 

渐渐消失的她 

越来越弱的魔法 

这份爱还会在吧 

可再也回不来了 
 

不顾一切阻碍地去爱你 

因为我的爱可以化解一切 

而我没有让你知道 

虽然我们时间不多 

剩下的日子我会珍惜不放弃 

让你做回自己 

其实我都懂 

是我不想去揭穿它 

W dni, które zostały, będę Cię cenić i nigdy się nie poddam 
Pomogę Ci odnaleźć znowu siebie 
Bo tak naprawdę rozumiem to wszystko 
Po prostu nie chcę tego ujawniać 
 
Zdjęcia z telefonu 
Nie przestają wyświetlać się w mojej głowie 
Twój uśmiech na nagraniu 
Wydaje się, jakbyś stała tuż przede mną 
 
Dziewczyna, która powoli się rozpływa 
Magia, która z dnia na dzień jest coraz słabsza 
Ta miłość ciągle tutaj będzie, prawda? 
Ale może też nigdy nie wrócić 
 
Mimo wszystkich przeszkód, ja wciąż Cię kocham 
Ponieważ moja miłość może rozwiązać wszystko 
A jednak nigdy nie umiałem Ci tego powiedzieć 
Nawet jeśli nie mamy dużo czasu 
W dni, które zostały, będę Cię cenić i nigdy się nie poddam 
Pomogę Ci odnaleźć znowu siebie 
Bo tak naprawdę rozumiem to wszystko 
Po prostu nie chcę tego ujawniać 

 


