
 

Jiāo'ào 
 
yǎnchàng: Wáng yuán 
zuòcí: Wáng yuán 
zuòqǔ: Zhàoyīngjùn 
 
zǒu dì nèitiān zhuāng zuò cōngmáng 
pà kànjiàn nǐ shīle yǎnkuàng 
běn gāi liú zài nǐ de shēn páng 
xǐng lái bu zhī shēn zài héfāng 
 
nǐ shuō nánrén yào yǒu lǐxiǎng 
wǒ shuō bu huì ràng nǐ shīwàng 
kànzhe jiāxiāng hé nǐ dōu biànle múyàng 
bùzhī hé shí gěi nǐ dùn nà wǎn 
shuōle hěnjiǔ de tāng 
 
wǒ bùyào shātān xiǎo dǎo mǎchē hé chéngbǎo 
wǒ bùyào rénshānrénhǎi rèqíng de jiān jiào 
wǒ bùyào wǔguāngshísè, 
cànlàn huīhuáng de dēngguāng zài shǎnyào 
wǒ zhǐ xiǎng yǒu yītiān nǐ néng wéi wǒ jiāo'ào 
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骄傲 
 

演唱：王源 

作词：王源 

作曲：赵英俊 
 

走的那天装作匆忙 

怕看见你湿了眼眶 

本该留在你的身旁 

醒来不知身在何方 
 

你说男人要有理想 

我说不会让你失望 

看着家乡和你都变了模样 

不知何时给你炖那碗 

说了很久的汤 
 

我不要沙滩小岛马车和城堡 

我不要人山人海热情的尖叫 

我不要五光十色， 

灿烂辉煌的灯光在闪耀 

我只想有一天你能为我骄傲 
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Dumna 
 
Wokal: Wang Yuan 
Tekst: Wang Yuan 
Muzyka: Zhao Yingjun 
 
Tego dnia, gdy odchodziłem, udawałem, że bardzo się spieszę 
Bałem się spojrzeć w Twoje wilgotne oczy 
To, skąd pochodzisz, powinno zostać w Tobie 
Nieważne w jakim miejscu się obudzisz 
 
Powiedziałaś, że mężczyzna musi mieć swoje ideały 
Ja powiedziałem, że na pewno Cię nie zawiodę 
Patrząc na rodzinne miasto i na Ciebie, widzę, ja wszystko się zmieniło 
Nie wiedziałem, jak długo podgrzewać dla Ciebie tę zupę 
Powiedziałaś, że bardzo długo 
 
Nie chcę plaż i wysp, karet i pałaców 
Nie chcę krzyków rozentuzjazmowanego tłumu 
Nie chcę miliona kolorowych świateł 
Które błyszczałyby olśniewającym blaskiem 
Ja tylko chcę, byś któregoś dnia mogła być ze mnie dumna 
 
Powiedziałaś, że mężczyzna musi mieć swoje ideały 
Ja powiedziałem, że na pewno Cię nie zawiodę 
Patrząc na rodzinne miasto i na Ciebie, widzę, ja wszystko się zmieniło 
Nie wiedziałem, jak długo podgrzewać dla Ciebie tę zupę 
Powiedziałaś, że bardzo długo 
 
Nie chcę plaż i wysp, karet i pałaców 
Nie chcę krzyków rozentuzjazmowanego tłumu 
Nie chcę miliona kolorowych świateł 
Które błyszczałyby olśniewającym blaskiem 
Ja tylko chcę, byś któregoś dnia mogła być ze mnie dumna 
 
Nie chcę plaż i wysp, karet i pałaców 
Nie chcę krzyków rozentuzjazmowanego tłumu 
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