
 

Chāo xǐhuān nǐ 
 
yǎnchàng: Fēilúnhǎi  
zuòcí: Chén Xìnyán 
zuòqǔ: Yáng Zipǔ (VENK) 
 
xīntiào kuài dé hěn kěpà 
hūxī dà dào yǒu qìyā 
shǒuxīn mào hàn kěyǐ jiāo huā (kěyǐ jiāo huā) 
shēnghuó biàn sì gé mànhuà 
xǐ nù āile bèi fàngdà 
shēn bù yóujǐ méiyǒu bànfǎ (méiyǒu bànfǎ) 
 
zěnme kěyǐ zhèyàng 
zěnme kěyǐ zhèyàng fēngkuáng 
zěnme kěyǐ zhèyàng 
zěnme kěyǐ zhèyàng 
ài chāochūle xiǎngxiàng 
 
jiùsuàn shìjiè yǔ wǒ wèi dí 
wǒ chāo xǐhuān nǐ 
chāo xǐhuān nǐ bùnéng fēnlí 
wǒ zhǐ xiāngxìn zhège zhēnlǐ 
 
bǎiwújìnjì wàn fū mò dí 
wǒ chāo xǐhuān nǐ 
wǒ màn man bùnéng qīngxǐng 
zhōngyú bùxiǎng qīngxǐng 
gēnběn bùyòng qīngxǐng 
zhège èzuòjù 
 
xiǎng yào duì nǐ shuō de huà 
shēntǐ yǐ tì wǒ biǎodá 
yīdàn ài liǎo bùnéng zuòjiǎ (bùnéng zuòjiǎ) 
 
yīdù juédé hěn tóu dà 
huáiyí xìbāo yǒu piānchā 
kěshì ài le méiyǒu bànfǎ (méiyǒu bànfǎ) 
 
jiùshì kěyǐ zhèyàng 

超喜欢你 
 

演唱：飞轮海  

作词：陈信延 

作曲：杨子朴(VENK) 
 

心跳快得很可怕 

呼吸大到有气压 

手心冒汗可以浇花(可以浇花) 

生活变四格漫画 

喜怒哀乐被放大 

身不由己没有办法(没有办法) 
 

怎么可以这样 

怎么可以这样疯狂 

怎么可以这样 

怎么可以这样 

爱超出了想像 
 

就算世界 与我为敌 

我超喜欢你 

超喜欢你不能分离 

我只相信这个真理 
 

百无禁忌 万夫莫敌 

我超喜欢你 

我慢慢不能清醒 

终于不想清醒 

根本不用清醒 

这个恶作剧 
 

想要对你说的话 

身体已替我表达 

一旦爱了不能作假(不能作假) 
 

一度觉得很头大 

怀疑细胞有偏差 

可是爱了没有办法(没有办法) 
 

就是可以这样 

Bardzo Cię lubię 
 
Wykonanie: Fahrenheit  
Tekst:  Chen Xinyan 
Muzyka: Yang Zipu (VENK) 
 
Moje serce bije tak szybko, że aż mnie to przeraża 
Oddycham tak głęboko, że czuję ciśnienie w powietrzu 
Potem pokrywającym moje dłonie można by podlewać kwiaty 
Mój świat staje się czterokadrowym komiksem 
Wszystkie emocje odczuwam mocniej 
Nic nie poradzę na to, że staję się bezwolny 
 
Jak może tak być? 
Jak mogę być tak szalony? 
Jak może tak być? 
Jak może tak być? 
Kocham bardziej niż to sobie wyobrażałem 
 
Nawet jeśli cały świat będzie przeciw mnie 
Wciąż tak bardzo Cię kocham 
Kocham Cię tak bardzo, nie mogę Cię zostawić 
Wierzę tylko tej jednej prawdzie 
 
Nie powstrzymam się przed niczym, nic mnie nie pokona 
Tak bardzo Cię kocham 
Powoli przestaję być w stanie się obudzić 
W końcu nawet nie chcę się budzić 
Przecież wcale nie muszę się budzić 
To złośliwy żart 
 
To wszystko, co chcę Ci powiedzieć 
Moje ciało wyraża więcej niż słowa 
Odkąd się zakochałem, nie jestem w stanie udawać 
 
Tym razem czuję, że boli mnie głowa 
Podejrzewam, że moje szare komórki umarły 
Ale nic nie poradzę na to, że się zakochałem 
 
Jak może tak być? 



jiùshì kěyǐ zhèyàng fēngkuáng 
jiùshì kěyǐ zhèyàng 
jiùshì kěyǐ zhèyàng 
ài chāochūle xiǎngxiàng 
 
jiùsuàn shìjiè yǔ wǒ wèi dí 
wǒ chāo xǐhuān nǐ (chāo xǐhuān nǐ) 
chāo xǐhuān nǐ bùnéng fēnlí 
wǒ zhǐ xiāngxìn zhège zhēnlǐ 
 
bǎiwújìnjì wàn fū mò dí 
wǒ chāo xǐhuān nǐ (chāo xǐhuān nǐ) 
wǒ màn man bùnéng qīngxǐng 
zhōngyú bùxiǎng qīngxǐng 
gēnběn bùyòng qīngxǐng 
zhège èzuòjù 
 
wǒ chāo xǐhuān nǐ shì wǒ fàng zài xīnlǐ 
hǎojiǔ de mìmì 
wǒ bù gǎn gàosù nǐ 
shènzhì méiyǒu yǒngqì shuōfú wǒ zìjǐ 
wǒ wèn wèn shàngdì 
yào zěnme túpò wǒmen zhī jiān de jùlí 
zhàn zàiyuán dì shì yǒuyì  
wǎng qián yībù yòu pà xià dào nǐ 
wǒ hàochēng huángjīn yòu jiǎo  
héngchōngzhízhuàng tiānxià wúdí zìyóu lái qù 
zěnme tà jìn zhège jìnqū 
mǎshàng bài zài nǐ shǒu lǐ 
 
jiùsuàn shìjiè yǔ wǒ wèi dí 
wǒ chāo xǐhuān nǐ (chāo xǐhuān nǐ) 
chāo xǐhuān nǐ bùnéng fēnlí 
wǒ zhǐ xiāngxìn zhège zhēnlǐ 

 
Bǎiwújìnjì wàn fū mò dí 
wǒ chāo xǐhuān nǐ (chāo xǐhuān nǐ) 
wǒ màn man bùnéng qīngxǐng 
zhōngyú bùxiǎng qīngxǐng 
gēnběn bùyòng qīngxǐng 
zhège èzuòjù 

就是可以这样疯狂 

就是可以这样 

就是可以这样 

爱超出了想像 

 

就算世界 与我为敌 

我超喜欢你(超喜欢你) 

超喜欢你不能分离 

我只相信这个真理 

 

百无禁忌 万夫莫敌 

我超喜欢你(超喜欢你) 

我慢慢不能清醒 

终于不想清醒 

根本不用清醒 

这个恶作剧 
 

我超喜欢你是我放在心里 

好久的秘密 

我不敢告诉你 

甚至没有勇气说服我自己 

我问问上帝 

要怎么突破我们之间的距离 

站在原地是友谊 

往前一步又怕吓到你 

我号称黄金右脚 

横冲直撞天下无敌自由来去 

怎么踏进这个禁区 

马上败在你手里 
 

就算世界 与我为敌 

我超喜欢你(超喜欢你) 

超喜欢你不能分离 

我只相信这个真理 
 

百无禁忌 万夫莫敌 

我超喜欢你(超喜欢你) 

我慢慢不能清醒 

终于不想清醒 

根本不用清醒 

这个恶作剧 

Jak mogę być tak szalony? 
Jak może tak być? 
Jak może tak być? 
Kocham bardziej niż to sobie wyobrażałem 
 
Nawet jeśli cały świat będzie przeciw mnie 
Wciąż tak bardzo Cię kocham 
Kocham Cię tak bardzo, nie mogę Cię zostawić 
Wierzę tylko tej jednej prawdzie 
 
Nie powstrzymam się przed niczym, nic mnie nie pokona 
Tak bardzo Cię kocham 
Powoli przestaję być w stanie się obudzić 
W końcu nawet nie chcę się budzić 
Przecież wcale nie muszę się budzić 
To złośliwy żart 
 
Kochanie Cię to w moim sercu 
Długo skrywany sekret 
Nie mam odwagi Ci tego powiedzieć 
Nie mam nawet odwagi przekonać samego siebie 
Pytam tylko Boga 
Jak przełamać ten dystans pomiędzy nami  
Stoję wciąż w tym samym miejscu, jako Twój przyjaciel 
Jeśli zrobię krok do przodu, boję się, że mogę Cię przestraszyć 
Jestem znany jako “złota prawa noga” 
Mogę chodzić gdzie chcę i nikt nie może mnie pokonać 
Jak to się stało, że gdy wszedłem w ten zakazany rejon 
W Twych dłoniach od razu zostałem pokonany 
 
Nawet jeśli cały świat będzie przeciw mnie 
Wciąż tak bardzo Cię kocham 
Kocham Cię tak bardzo, nie mogę Cię zostawić 
Wierzę tylko tej jednej prawdzie 
 
Nie powstrzymam się przed niczym, nic mnie nie pokona 
Tak bardzo Cię kocham 
Powoli przestaję być w stanie się obudzić 
W końcu nawet nie chcę się budzić 
Przecież wcale nie muszę się budzić 
To złośliwy żart 



 


