
 

Gǎn bù gǎn 
 
gē: Chén Líng Jiǔ  
zuòcí: Chén Líng Jiǔ 
zuòqǔ: Chén Líng Jiǔ 
biān qǔ: Skot Suyama 
 
měi dāng zhēng kāi shuāngyǎn tà rù zhège shìjiè  
wǒ shì shéi wǒ shì shéi 
měi dāng cuìruò chūxiàn lāchě de nàxiē yè  
qù miàn duì qù miàn duì 
I am I can 
Let go 
 
qiánfāng de dàolù mùguāng wǎng qián zhuī 
xíngnáng tài chénzhòng xiān dào de shì shéi 
mèngxiǎng hái hěn yuǎnguò jiāmén bù guī 
hàipà huì liúlèi 
 
hái méi shuì yīnwèi  
hái méi hē zuì bùxiǎng miàn duì míngtiān 
hái méi zuì yīn wéi xīn suì  
hái méi rùshuì zhǐ xiǎng duǒ zài zuótiān 
míshī zài jīn mí zhǐ zuì de dūhuì 
zhǎo bù dào chūkǒu què yě méiyǒu běnqián hòutuì 
 
wǒmen dōu jīnglìguò zhèyàng de shìqíng 
miàn duì zhēnshí zìjǐ 
gǎn bù gǎn qù zhèngmíng 
biérén shuō de nínìng tōngtōng qīngxǐ wàng dé gānjìng 
bèizhe chūxīn lǚxíng Say Oh Oh Oh Oh 
 
háishì bǎochí zuì yòuzhì dì nà fèn rèqíng 
xiàng gè háizi yīyàng nà cái shì nǐ de tiānxìng 
bùyào dǎ lǐngdài què wàngjì zěnme hūxī 
méiyǒu kòng qì jiù kuài zhìxí 
 

敢不敢 
 

歌：陈零九  

作词：陈零九 

作曲：陈零九 

编曲：Skot Suyama (陶山) 
 

每当睁开双眼踏入这个世界  

我是谁 我是谁 

每当脆弱出现拉扯的那些夜  

去面对 去面对 
I am I can 
Let go 
 

前方的道路 目光往前追 

行囊太沉重 先倒的是谁 

梦想还很远 过家门不归 

害怕会 流泪 
 

还没睡 因为  

还没喝醉 不想面对 明天 

还没醉 因为心碎  

还没入睡 只想躲在 昨天 

迷失在金迷纸醉的都会 

找不到出口 却也没有本钱后退 
 

我们都经历过这样的 事情 

面对 真实 自己 

敢不敢去证明 

别人说的泥泞通通清洗 忘得干净 

背着 初心 旅行 Say Oh Oh Oh Oh 
 

还是保持 最 幼稚的那份热情 

像个孩子一样 那 才是你的天性 

不要打领带却忘记怎么呼吸 

没有空气 就快窒息 
 

Ośmielisz się? 
 
Wokal: Chen Ling Jiu 
Tekst: Chen Ling Jiu 
Muzyka: Chen Ling Jiu 
Aranżacja: Skot Suyama 
 
Za każdym razem, gdy otwieram oczy i wkraczam w ten świat 
Kim jestem? Kim jestem? 
W każdą z tych przydługich nocy, gdy pojawia się samotność 
Stawiam jej czoła, stawiam jej czoła 
Jestem, mogę 
Uwolnić się 
 
Patrzę na drogę przede mną 
Bagaż jest zbyt ciężki, kim jest ten, który wcześniej upadł? 
Marzenia wciąż są tak daleko, kto opuści dom, już do niego nie wróci 
Boję się, że będę płakać 
 
Jeszcze nie zasnąłem, ponieważ 
Jeszcze się nie upiłem, nie chcę stanąć twarzą w twarz z jutrem 
Jeszcze nie jestem pijany, ponieważ jest mi smutno 
Jeszcze nie zasnąłem, chcę tylko ukryć się we wczoraj 
Zgubić się w mieście opływającym w luksusach 
Nie znalazłem wyjścia, ale jeszcze się nie poddałem 
 
Wszyscy kiedyś doświadczyliśmy czegoś takiego 
Stanąć twarzą w twarz z prawdziwym sobą 
Czy ośmielisz się coś udowodnić 
Zmyć z siebie cały brud tego, co mówią inni, oczyścić pamięć 
Weź w podróż tylko swoje pierwotne intencje 
 
Wciąż trzymasz się tego najbardziej dziecinnego entuzjazmu 
Zupełnie jak dziecko, taka Twoja natura 
Nie zawiązuj krawatu, możesz zapomnieć, jak się oddycha 
Bez powietrza po prostu szybciej się zakrztusisz 
 



měi dāng zhēng kāi shuāngyǎn tà rù zhège shìjiè  
wǒ shì shéi wǒ shì shéi 
měi dāng cuìruò chūxiàn lāchě dì nàxiē yè  
qù miàn duì qù miàn duì 
I am I can 
Oh Oh Oh Oh 
I am I can 
 
tài duō shēngyīn jiào nǐ ānquán  
shuō qiánfāng tài wéixiǎn 
yě tài duō ànjiàn bù ràng nǐ fēi  
xiǎng kàn nǐ wǎng xiàzhuì 
tāmen dōu děngzhe nǐ bàiběi  
suíshí bǎ nǐ cuīhuǐ 
guānshàng ěrduǒ yòng shílì ràng tāmen bì zuǐ 
 
Put your hands up bùyòng guǎn shéi zěnme shuō 
Put your hands up xiāngxìn zìjǐ wǎng qián zǒu 
dāng nǐ wò jǐn quántóu yǒu gǔ lìliàng huì gàosù nǐ 
gāi zěnme zuò 
gāi zěnme mèng 
 
bùyào zài xuǎnzé chénmò  
ràng shìjiè zhīdào shénme jiàozuò DOPE 
bǎ sīxiǎng chuàngzuò bàopò ránshāo nǐ de xiǎoyǔzhòu 
zài guānjiàn shíkè zuìhòu yī miǎo tóu jìn jué shā qiú 
You get it Bang 
zuò nǐ zìjǐ de yīngxióng 
 
zuìchū de gǎndòng bǎ tā fàngxīn zhōng 
yǒnggǎn de zuò mèng wǒmen dà bù xiàng qián chōng 
bù yīdìng chénggōng dàn zhìshǎo duōnián yǐhòu  
huíxiǎng guòqù de shíhòu 
wǒmen nénggòu jiāo'ào de shuō 
 
měi dāng zhēng kāi shuāngyǎn tà rù zhège shìjiè  
wǒ shì shéi wǒ shì shéi 
měi dāng cuìruò chūxiàn lāchě dì nàxiē yè  

每当睁开双眼踏入这个世界  

我是谁 我是谁 

每当脆弱出现拉扯的那些夜  

去面对 去面对 
I am I can 
Oh Oh Oh Oh 
I am I can 
 

太多声音 教你安全  

说前方太危险 

也 太多暗箭 不让你飞  

想看你往下坠 

他们都 等著 你 败北  

随时把你摧毁 

关上耳朵 用实力让他们闭嘴 
 

Put your hands up 不用管谁怎么说 

Put your hands up 相信自己往前走 

当你握紧拳头有股力量会告诉你 

该怎么做 

该怎么梦 
 

不要再选择沉默  

让世界 知道什么叫做DOPE 

把思想创作爆破燃烧你的小宇宙 

在关键时刻最后一秒投进绝杀球 
You get it Bang 

做你自己的英雄 
 

最初的感动 把他放心中 

勇敢的作梦 我们大步向前冲 

不一定成功 但至少多年以后  

回想过去的时候 

我们能够骄傲的说 
 

每当睁开双眼踏入这个世界  

我是谁 我是谁 

每当脆弱出现拉扯的那些夜  

Za każdym razem, gdy otwieram oczy i wkraczam w ten świat 
Kim jestem? Kim jestem? 
W każdą z tych przydługich nocy, gdy pojawia się samotność 
Stawiam jej czoła, stawiam jej czoła 
Jestem, mogę 
Oh Oh Oh Oh 
Jestem, mogę 
 
Zbyt wiele głosów uczy Cię bezpieczeństwa 
Mówią, że to, co przed Tobą jest najbardziej niebezpieczne 
I zbyt wielu ukrytych wrogów nie pozwala Ci wzlecieć 
Chcą zobaczyć, jak spadasz 
Oni wszyscy czekają na Twoją porażkę 
By w odpowiednim momencie móc Cię zniszczyć 
Nie słuchaj ich, użyj swojej siły, by ich uciszyć 
 
Ręce w górę, nie ma co się przejmować tym, co kto mówi 
Ręce w górę, uwierz w siebie i idź do przodu 
Twoje zaciśnięte pięści powiedzą Ci 
Co powinieneś zrobić 
O czym powinieneś marzyć 
 
Nie wybieraj znowu ciszy 
Niech świat się dowie, co to znaczy DOPE 
Nowym pomysłem stwórz coś, co rozświetli Twoją małą galaktykę 
W kluczowym momencie jedna sekunda może wszystko zmienić 
Masz to, BANG 
Zostań sam dla siebie bohaterem 
 
Pierwszy ruch daje ukojenie 
Odważni marzycie, robimy duży krok w przód 
Niekoniecznie od razu się uda, ale przynajmniej za kilka lat 
Gdy będziemy wspominać przeszłość 
Będziemy mogli z dumą powiedzieć 
 
Za każdym razem, gdy otwieram oczy i wkraczam w ten świat 
Kim jestem? Kim jestem? 
W każdą z tych przydługich nocy, gdy pojawia się samotność 



qù miàn duì qù miàn duì 
I am I can 
Oh oh oh oh 
jiù jǔ qǐ nǐ de shǒu say I am I can 
ràng shìjiè dōu kànjiàn say I am I can 
jiù jǔ qǐ nǐ de shǒu say I am I can 
ràng shìjiè dōu kànjiàn say I am I can 

去面对 去面对 

I am I can 
Oh oh oh oh 
就举起你的手 say I am I can 

让世界都看见 say I am I can 

就举起你的手 say I am I can 

让世界都看见 say I am I can 

Stawiam jej czoła, stawiam jej czoła 
Jestem, mogę 
Oh oh oh oh 
Po prostu podnieś ręce w górę, powiedz, jestem, mogę 
Niech cały świat zobaczy, powiedz, jestem, mogę 
Po prostu podnieś ręce w górę, powiedz, jestem, mogę 
Niech cały świat zobaczy, powiedz, jestem, mogę 

 


