
 

Xiǎng chéngwéi nǐ 
 
yǎnchàng: Huáng Zǐtāo  
zuòcí: Wáng Yùnyùn, Huáng Zǐtāo 
zuòqǔ: Huáng Zǐtāo  
 
zhōngyú zuò xià chuǎn kǒuqì 
nà píbèi de xuèsè yǎnjīng  
hái yīrán xiào de hěn guāngmíng  
zhòuwén li yǒu fēng hé yǔ  
jiù shāngkǒu yǐnyǐn fāzuò de  
tòngjué yǐjīng xíguànle 
 
So where are you  
dāng nǐmen zǒng shuō wǒ lǎole  
Where are you  
wǒ zhǐshì bù kāikǒu shuō wǒ lèile 
suìyuè bù ráo rén zhè jù huà ne  
shì gěi zǒng shì juédé zìjǐ  
yǐjīng bù zài niánqīng de  
nàxiē rén wǒ yòng jìn yīshēng  
bùgù yīqiè  
yǔ sǐshén cā jiān érguò de shùnjiān  
wǒ jiānchí dàole  
jīntiān dài gěile quán shìjiè  
gōngfū dài gěile quán shìjiè  
And around and around we go uh  
 
Let's take our time tonight  
yuèguāng xià nàgè bùqū shēnyǐng  
qǐng hǎohǎo shuì shàng yī jué xiūxí  
Find tomorrow 
xiǎng chéngwéi nǐ  
chénggōng méiyǒu qiǎo lù jiéjìng 
nǐ ràng wǒ xiāngxìn qíjī 
rénshēng xiàng diànyǐng  
yīqiè dūhuì shì chuánqí  

想成为你 
 

演唱：黄子韬  

作词：王韵韵、黄子韬 

作曲：黄子韬  
 

终于坐下喘口气 

那疲惫的血色眼睛  

还依然 笑的很光明  

皱纹里有风和雨  

旧伤口 隐隐发作的  

痛觉 已经习惯了 
 

So where are you  
当你们总说我老了  

Where are you  
我只是不开口说我累了 

岁月不饶人这句话呢  

是给总是觉得自己  

已经不再年轻的  

那些人 我用尽一生  

不顾一切  

与死神擦肩而过的瞬间  

我坚持到了  

今天 带给了全世界  

功夫 带给了全世界  

And around and around we go uh  
 
Let's take our time tonight  
月光下那个不屈身影  

请好好睡上一觉休息  
Find tomorrow 

想成为你  

成功没有巧路捷径 

你让我相信奇迹 

人生像电影  

一切都会是传奇  

Chcę być taki jak Ty 
 
Wykonanie: Huang Zitao  
Tekst: Wang Yunyun, Huang Zǐtao 
Muzyka: Huang Zitao  
 
W końcu usiadłeś, by złapać oddech 
Twoje oczy są czerwone ze zmęczenia 
Wciąż jednak błyszczą od śmiechu 
Wiatry i deszcze ukryte w Twoich zmarszczkach 
Stare rany, wciąż lekko zaognione 
Przyzwyczaiły się już do uczucia bólu 
 
Więc gdzie jesteś? 
Wszyscy ciągle mówicie, że się postarzałem 
Gdzie jesteś? 
Po prostu nigdy nie mówię, że jestem zmęczony 
“Czas nie oszczędzi nikogo” to powiedzenie 
Jest dla tych, którzy sami zawsze czują 
Że już nigdy nie będą młodzi 
Ja wykorzystałem swoje życie w pełni 
Ryzykując wszystko 
Te momenty, gdy ocierałem się o śmierć 
Przetrwałem je wszystkie 
Dzisiaj, dając je całemu światu 
Kung-fu, dając je całemu światu 
I chodzimy w kółko, w kółko 
 
Dzisiejszego wieczoru dajmy sobie chwilę 
W świetle księżyca ta nieugięta postać 
Proszę, zaśnij spokojnie, odpocznij 
Odnajdź jutro 
Chcę być taki jak Ty 
Nie ma skrótów na drodze do sukcesu 
To dzięki Tobie wierzę w cuda 
Życie jest jak film 
Wszystko może stać się legendą 
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So where are you  
Where are you  
You  
Chasin' cars I'm barely even breathing  
Easy to be caving in and hide instead 
We're rising for you  
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Stare rany, wciąż lekko zaognione 
Przyzwyczaiły się już do uczucia bólu 
 
Więc gdzie jesteś? 
Gdzie jesteś? 
Ty 
Goniąc za samochodami, ledwo łapię oddech 
Łatwo byłoby zamiast tego zaszyć się gdzieś i ukryć 
Wznosimy się dla Ciebie 
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