
 

HATER 

 

yǎnchàng: Huáng Zǐtāo 

cí: Huáng Zǐtāo 

qū: Huáng Zǐtāo 

 

I'm T A O Tao yītóu bēnchí de bào 

nǐ shì fǎlā lì dōu yào zhuīzhe wǒ lái pǎo 

bēnpǎo shì wǒ de qiángxiàng qǐpǎo shí dì nà yī qiāng 

a rúguǒ nǐ mànle nà yī miǎo 

fàngqì bǐsài ba just get out 
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nǐ shì fǎlā lì dōu yào zhuīzhe wǒ lái pǎo 

bēnpǎo shì wǒ de qiángxiàng qǐpǎo shí dì nà yī qiāng 

a rúguǒ nǐ mànle nà yī miǎo 

fàngqì bǐsài ba just get out 

 

I finished this song 3 years ago 

Put it out now still fresher than you hos 

Diss wǒ de rén xiànzài dōu hái yǒu 

I'm sorry nǐ zuòpǐn tài low 

méiyǒu dédào rènzhèng dāngshí de 

wǒ jìnqíng cháoxiào de nǐmen 

xiànzài wǒ lái tǒngzhì C-Pop  

wúguān de rén 

Get the f**k outta here 

a tīng wǒ shuō wǒ zài nǎlǐ 

suǒyǒu de rén dōu zhǐ huì mùguāng tóuxiàng wǒ ba 

My beat and flow tiānshēng jiù dàizhe chuān tòu lì 

wúfǎ dǐkàng ba 

zhòngdú yīyàng de xuánlǜ nǎohǎi zhōng xúnhuán turn it up 

wǒ de chuàngzuò bìdìng chéngwéi nǐ de jiàokēshū 

màn man zuānyán ba 
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演唱：黄子韬 

词：黄子韬 

曲：黄子韬 

 

I'm T A O Tao 一头奔驰的豹 

你是法拉力都要追着我来跑 

奔跑是我的强项 起跑时的那一枪 

啊 如果你慢了那一秒 

放弃比赛吧 just get out 

 

I'm T A O Tao 一头奔驰的豹 

你是法拉力都要追着我来跑 

奔跑是我的强项 起跑时的那一枪 

啊 如果你慢了那一秒 

放弃比赛吧 just get out 

 

I finished this song 3 years ago 

Put it out now still fresher than you hos 

Diss我的人现在都还有 

I'm sorry 你作品太 low 

没有得到认证当时的 

我尽情嘲笑的你们 

现在我来统治 C-Pop 

无关 的人 

Get the f**k outta here 

啊 听我说 我在哪里 

所有的人都只会目光投向我吧 

My beat and flow 天生就带着穿透力 

无法抵抗吧 

中毒一样的旋律 脑海中循环 turn it up 

我的创作必定成为你的教科书 

慢慢钻研吧 

HATER 

 

Wykonanie: Huang Zitao 

Tekst: Huang Zitao 

Muzyka: Huang Zitao 

 

Jestem T.A.O Tao pędząca przed siebie pantera 

Wy jesteście Ferrari, a i tak wciąż możecie tylko gonić za mną 

Prędkość jest moją mocną stroną, gdy wystrzał ogłosi start 

Jeśli spóźnisz się choć sekundę 

Lepiej po prostu się poddaj, po prostu spadaj stąd 
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Wy jesteście Ferrari, a i tak wciąż możecie tylko gonić za mną 

Prędkość jest moją mocną stroną, gdy wystrzał ogłosi start 

Jeśli spóźnisz się choć sekundę 
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Skończyłem tę piosenkę 3 lata temu 

Wydaję ją teraz, wciąż świeższa niż wy 

Wciąż są ludzie, którzy mnie dissują 

Wybacz, to, co robisz, jest zbyt słabe 

Wtedy nie mogłem zdobyć akceptacji 

I wszyscy kpiliście ze mnie, ile tylko chcieliście 

Teraz przyszedłem przejąć władzę nad CPopem 

Ci, którzy nie mają z tym nic wspólnego 

Wy***lać stąd! 

A, posłuchaj mnie, gdziekolwiek jestem 

Ludzie patrzą tylko na mnie 

Mój rytm i flow ma naturalną siłę przebicia 

Po prostu nie możesz mu się oprzeć, prawda? 

Ta muzyka niby trucizna krąży w Twojej głowie, włącz to 

To, co stworzyłem, będzie Twoim podręcznikiem 

Ucz się pilnie 



 

Come on try me now hēhē děng nǐmen lái 

suíshí suídì jiē zhāo 

suǒyǒu de haters quánbù dōu back off me 

zhōngguó shìchǎng zěnyàng dōu love me 
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nǐ shì fǎlā lì dōu yào zhuīzhe wǒ lái pǎo 

bēnpǎo shì wǒ de qiángxiàng qǐpǎo shí dì nà yī qiāng 

a rúguǒ nǐ mànle nà yī miǎo 

fàngqì bǐsài ba just get out  

Just get out 

 

There's so much money on the floor 

Got money coast to coast 

China uh to the coast more to blow 

There's so much money on the floor 

Got money coast to coast 

Watch it fall slow 

TAO 

There's so much money on the floor 

China uh to the 

 

Party like its 93 

The year I was born when God gave birth I'm baby G  

God bless 

Party like its 93 

The year I was born when God gave birth I'm baby G  

God bless  

 

Come on try me now 呵呵 等你们来 

随时随地接招 

所有的 haters 全部都 back off me 

中国市场怎样都 love me 
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你是法拉力都要追着我来跑 

奔跑是我的强项 起跑时的那一枪 

啊 如果你慢了那一秒 

放弃比赛吧 just get out 
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Just get out  

 

There's so much money on the floor 

Got money coast to coast 

China uh to the coast more to blow 

There's so much money on the floor 

Got money coast to coast 

Watch it fall slow 

TAO 

There's so much money on the floor 

China uh to the 

 

Party like its 93 

The year I was born when God gave birth I'm baby G  

God bless 

Party like its 93 

The year I was born when God gave birth I'm baby G  

God bless 

 

No dalej, wypróbujcie mnie teraz, hehe, czekam na Was 

Zawsze i wszędzie przyjmę wyzwanie 

Wszyscy moi hejterzy, odsuńcie się ode mnie 

Cały chiński rynek i tak będzie mnie kochać 
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Po prostu spadaj stąd 

 

Tyle pieniędzy na podłodze 

Pieniądze od wybrzeża do wybrzeża 

Chiny uh do wybrzeża, a będzie jeszcze więcej 

Tyle pieniędzy na podłodze 

Pieniądze od wybrzeża do wybrzeża 

Patrz, jak wolno spadają 

TAO 

Tyle pieniędzy na podłodze 

Chiny uh aż do 

 

Baw się jakby był ‘93 

Rok, w którym się urodziłem, Bóg dał życie, jestem dzieckiem B 

Boże błogosławieństwo 
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Boże błogosławieństwo 



Get the f**k outta here 

 

zhège shìjiè tài duō làn xiànxiàng 

dōu jīběn shì bèi guàn chūlái de shéi néngguǎn guǎn 

shéi gǎn fǒurèn shí nián hòu 

wǒ yòu chuàngzào qíjī never give up 

xiǎoshíhòu de míngxīng mèng nǐ qiáobùqǐ ba 

ér zhìjīn yǐ chéngwéile zhēnzhèng de super star 

International tīng hello hello ba 

shéi shì rap zhī lù zuì yàoyǎn dì nà rén 

That's me 

huálì zhī xià xūwèi chǒulòu de rén 

nèixīn yīn'àn kōng de jiǎ de hēi de ba 

hái yào bǎochí jìqiǎo dǎpò yuánzé 

zhèyàng hǎo ma of course not 

suīrán wǒ xiànzài zhǐyǒu 24 got everything feel good yeah 

wǒ cāoxīn de shìqíng yǒu yīgè kǔnǎo 

nà jiùshì wǒguò de bǐ nǐ hǎo 

 

C-Pop 

God bless 

Come on try me now 

Come on try me now hēhē 

děng nǐmen lái suíshí suídì jiē zhāo 

suǒyǒu de haters quánbù dōu back off me 

zhōngguó shìchǎng zěnyàng dōu love me 

Get the f**k outta here 

 

这个世界 太多烂现象 

都基本是被惯出来的谁能管管 

谁敢否认十年后 

我又创造奇迹 never give up 

小时候的明星梦 你瞧不起吧 

而至今已成为了真正的 super star 

International 听 hello hello吧 

谁是 rap之路最耀眼的那人 

That's me 

华丽之下虚伪丑陋的人 

内心阴暗空的假的黑的吧 

还要保持技巧 打破原则 

这样好吗 of course not 

虽然我现在只有24 got everything feel good yeah 

我 操心的事情有一个苦恼 

那就是我过的比你好 

 

C-Pop 

God bless 

Come on try me now 

Come on try me now 呵呵 

等你们来 随时随地接招 

所有的 haters 全部都 back off me 

中国市场怎样都 love me 

Wy*****laj stąd! 

 

W tym świecie zbyt wiele jest zepsucia 

Wszystko opiera się na tym, kto jest w stanie go kontrolować 

Kto ośmieli się zaprzeczyć, że po dziesięciu latach 

Znów dokonałem cudu, nigdy się nie poddaję 

Patrzyłeś z góry na moje dziecięce marzenie o byciu gwiazdą 

A teraz naprawdę stałem się już super gwiazdą 

Zagraniczni fani, słuchajcie “Hello hello” 

Kto lśni najjaśniej na tej drodze rapu? 

To ja 

W tym blasku ci paskudni hipokryci 

Fałsz w ich pustych sercach wydaje się jeszcze ciemniejszy 

Wciąż muszę mieć zdolność łamania zasad 

Czy tak jest dobrze? Oczywiście, że nie 

Mimo że mam teraz dopiero 24 lata, mam wszystko, czuję się dobrze 

Mam tylko jedno zmartwienie 

Przeżyłem dużo więcej niż Ty 

 

C-Pop 

Boże błogosławieństwo 

Chodź i wypróbuj mnie 

Chodź i wypróbuj mnie teraz, hehe 

Czekam na Was, zawsze i wszędzie przyjmę wyzwanie 

Wszyscy moi hejterzy, odsuńcie się ode mnie 

Cały chiński rynek i tak będzie mnie kochać 

 

 

 


