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I always do 
méi lǐyóu jiù yào nǐ zuò wǒ nǚyǒu 
shéi dōu méi jīhuì jiù yào zhànjù nǐ de xīnlǐ 
bù huì jùjué wǒ 
 
So where are you 
Come to my party 
yīnwèi wǒ zhīdào nǐ zài 
jiùshì rénqún lǐ de jiāodiǎn 
Uh yǎnguāng tài gāo bùnéng guàiwǒ 
yào ràng dàjiā kàn dào nǐ say wow 
dāngrán zhè bùquán shì wǒ de mùdì 
wǒ yào ài nǐ de rén dōu xiànmù 
méi cuò qǐng nǐ jiēshòu wǒ de biǎobái 
yào zhīdào wǒ cóng bù huì bèi jùjué 
wǒ xiāngxìn nǐ hé wǒ shì tiānshēng de yī duì yeah 
 
I'll be your beggar your fool 
dāng nǐ tīng wán zhè shǒu gē 
xīnlǐ de dúbái 
yīn wéi bùyòng cāi wǒ dū zhīdào 
 
So where are you 
So where are you 
Come to my party 
Come to my party 
yīnwèi wǒ zhīdào nǐ zài 
jiùshì rénqún lǐ de jiāodiǎn 
Uh yǎnguāng tài gāo bùnéng guàiwǒ 
yào ràng dàjiā kàn dào nǐ say wow 
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I always do 

没理由 就要你做我女友 

谁都没机会 就要占据你的心里 

不会拒绝我 
 

So where are you 
Come to my party 
因为我知道你在 

就是人群里的焦点 

Uh 眼光太高不能怪我 

要让大家看到你 say wow 

当然这不全是我的目的 

我要爱你的人都羡慕 

没错请你接受我的表白 

要知道我从不会被拒绝 

我相信你和我是天生的一对 yeah 
 

I'll be your beggar your fool 
当你听完这首歌 

心里的独白 

因为不用猜我都知道 
 

So where are you 
So where are you 
Come to my party 
Come to my party 
因为我知道你在 

就是人群里的焦点 

Uh 眼光太高不能怪我 

要让大家看到你 say wow 
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Zawsze to robię 
Bez powodu, po prostu chcę, byś była moją dziewczyną 
Nikt nie miał szansy, by zdobyć Twoje serce 
Ale mnie nie odrzucisz 
 
Więc gdzie jesteś? 
Wpadnij na moją imprezę 
Bo wiem, że jesteś 
W samym centrum uwagi 
Nie możesz mnie winić, że mierzę wysoko 
Chcę by wszyscy Cię dostrzegli i powiedzieli “wow” 
Oczywiście to od początku był mój cel 
Chcę, żeby wszyscy ludzie, którzy Cię kochają, zazdrościli 
Tak, proszę, żebyś zaakceptowała moje wyznanie 
Musisz wiedzieć, że nigdy nie zostałem odrzucony 
Wierzę, że Ty i ja jesteśmy sobie przeznaczeni 
 
Będę Twym żebrakiem, Twoim głupcem 
Kiedy skończysz słuchać tej piosenki 
Monolog Twego serca 
Nie muszę zgadywać, wszystko wiem 
 
Więc gdzie jesteś? 
Więc gdzie jesteś? 
Wpadnij na moją imprezę 
Wpadnij na moją imprezę 
Bo wiem, że jesteś 
W samym centrum uwagi 
Nie możesz mnie winić, że mierzę wysoko 
Chcę by wszyscy Cię dostrzegli i powiedzieli “wow” 



dāngrán zhè bùquán shì wǒ de mùdì 
wǒ yào ài nǐ de rén dōu xiànmù 
méi cuò qǐng nǐ jiēshòu wǒ de biǎobái 
yào zhīdào wǒ cóng bù huì bèi jùjué 
wǒ xiāngxìn nǐ hé wǒ shì tiānshēng de yī duì yeah 
 
I'll be your beggar your fool 
dāng nǐ tīng wán zhè shǒu gē 
xīnlǐ de dúbái 
yīn wéi bùyòng cāi wǒ dū zhīdào 
 
jīn wǎn wǒ bù huì sòng nǐ huí jiā 
wǒmen kěyǐ chéngmián on my bed 
rúguǒ juédé yīcì bùgòu de huà 
wǒ juéduì bù shǎnduǒ yīn wéi shì nǐ 
 
Uh yǎnguāng tài gāo bùnéng guàiwǒ 
yào ràng dàjiā kàn dào nǐ say wow 
dāngrán zhè bùquán shì wǒ de mùdì 
wǒ yào ài nǐ de rén dōu xiànmù 
méi cuò qǐng nǐ jiēshòu wǒ de biǎobái 
yào zhīdào wǒ cóng bù huì bèi jùjué 
wǒ xiāngxìn nǐ hé wǒ shì tiānshēng de yī duì yeah 
 
I'll be your I'll be your beggar your fool 
I'll be your beggar your fool 
dāng nǐ tīng wán zhè shǒu gē oh babe 
xīnlǐ de dúbái 
yīn wéi bùyòng cāi wǒ dū zhīdào 

当然这不全是我的目的 

我要爱你的人都羡慕 

没错请你接受我的表白 

要知道我从不会被拒绝 

我相信你和我是天生的一对 yeah 
 
I'll be your beggar your fool 

当你听完这首歌 

心里的独白 

因为不用猜我都知道 
 

今晚我不会送你回家 

我们可以成眠 on my bed 

如果觉得一次不够的话 

我绝对不闪躲 因为是你 
 

Uh 眼光太高不能怪我 

要让大家看到你 say wow 

当然这不全是我的目的 

我要爱你的人都羡慕 

没错请你接受我的表白 

要知道我从不会被拒绝 

我相信你和我是天生的一对 yeah 
 

I'll be your I'll be your beggar your fool 
I'll be your beggar your fool 
当你听完这首歌 oh babe 

心里的独白 

因为不用猜我都知道 

Oczywiście to od początku był mój cel 
Chcę, żeby wszyscy ludzie, którzy Cię kochają, zazdrościli 
Tak, proszę, żebyś zaakceptowała moje wyznanie 
Musisz wiedzieć, że nigdy nie zostałem odrzucony 
Wierzę, że Ty i ja jesteśmy sobie przeznaczeni 
 
Będę Twym żebrakiem, Twoim głupcem 
Kiedy skończysz słuchać tej piosenki 
Monolog Twego serca 
Nie muszę zgadywać, wszystko wiem 
 
Dzisiejszego wieczoru nie odwiozę Cię do domu 
Możemy po prostu zasnąć w moim łóżku 
Jeśli czujesz, że jeden raz nie wystarczy 
Zdecydowanie nie będę tego unikać, ponieważ to Ty 
 
Nie możesz mnie winić, że mierzę wysoko 
Chcę by wszyscy Cię dostrzegli i powiedzieli “wow” 
Oczywiście to od początku był mój cel 
Chcę, żeby wszyscy ludzie, którzy Cię kochają, zazdrościli 
Tak, proszę, żebyś zaakceptowała moje wyznanie 
Musisz wiedzieć, że nigdy nie zostałem odrzucony 
Wierzę, że Ty i ja jesteśmy sobie przeznaczeni 
 
Będę Twym, będę Twym żebrakiem, Twoim głupcem 
Będę Twym żebrakiem, Twoim głupcem 
Kiedy skończysz słuchać tej piosenki 
Monolog Twego serca 
Nie muszę zgadywać, wszystko wiem 

 


