
 

Yùbèi làngmàn 
 
yǎnchàng: Yáo Yìqíng 
zuòcí: Chén Xuéshèng 
zuòqǔ: Liáng Sīhuà / Double-Pal 
 
yùbèi làngmàn OhOh  
xīn de dì liù gǎn zhítōng wèilái 
yùbèi làngmàn OhYa  
nǐ gěi wǒ zìyóu yùgǎn 
yǒu méiyǒu yīcì de lǚxíng  
dài wǒmen wǎng xǐhuān dì dìfāng qù 
qínglǎng yǒng bù chāozài bì shàng yǎnjīng OhOh  
yě néng gǎnjué tiānkōng hěn lìtǐ 
 
mòqì pínlǜ bùyòng jìshí qì  
kàn nǐ de yǎnjīng wǒ jiù néng jiě tí 
dāng míngtiān xiàng shǒu gē  
jiākuài jiǎobù bǎ xuánlǜ qiāoqiāo liànxí 
 
yùbèi làngmàn  
wǒmen shì zuì yōuxiān zhàn zài dì yī pái 
yùbèi làngmàn  
jīngcǎi dì yī shíjiān qīng fàng kǒudài suíshēn xiédài 
OhOh OhOh duō qídài OhOh OhOh duōyúkuài 
hùndā nǐ de qīngsōng hé wǒ de zìzài  
So True So True So True So True 
 
rúguǒ néng yǒu yīpiàn fēngjǐng  
wǒ xiǎng yào yǒu hǎiyáng shātān hé nǐ 
hǎifēng chuī lái yǒngqì xīn hěn tòumíng OhOh  
ràng hǎi'ànxiàn zhǐ kànjiàn niánqīng 
 
jì dòng xiàng shì tiàoyuè de zìjì  
fánnǎo tài duō yú cóng jìyì cā qù 
dāng shìjiè yòu fān yè  
yě yīqǐ yòng hǎo xīnqíng xiě xià qiānmíng 

预备浪漫 
 

演唱：姚亦晴 

作词：陈学圣 

作曲：梁思桦 / Double-Pal 
 

预备浪漫 OhOh  

心的第六感 直通未来 

预备浪漫 OhYa  

你给我 自由预感 

有没有一次的旅行  

带我们往喜欢的地方 去 

晴朗永不超载 闭上眼睛OhOh  

也能感觉 天空很立体 
  

默契 频率 不用计时器  

看你 的眼睛 我就能解题 

当明天像首歌  

加快脚步把旋律 悄悄练习 
  

预备浪漫  

我们是最优先站在第一排 

预备浪漫  

精彩第一时间轻放口袋随身 携带 

OhOh OhOh 多期待 OhOh OhOh 多愉快 

混搭你的轻松和我的自在 
So True So True So True So True 
  

如果能有一片风景  

我想要有海洋沙滩和 你 

海风吹来勇气 心很透明OhOh  

让海岸线 只看见年轻 
  

悸动 像是 跳跃的字迹  

烦恼 太多余 从记忆擦去 

当世界又翻页  

也一起用好心情 写下签名 

Gotowi na romans 
 
Wokal: Yao Yiqing 
Tekst: Chen Xuesheng 
Muzyka: Liang Sihua / Double-Pal 
 
Gotowi na romans OhOh 
Mój szósty zmysł prowadzi prosto w przyszłość 
Gotowi na romans OhOh 
Ty dajesz mi przedsmak wolności 
Czy to właśnie ta jednorazowa podróż 
Które zabierze nas do miejsca, które pokochamy? 
Słońca nigdy za wiele, nawet gdy zamkniemy oczy 
Wciąż możemy poczuć,jak realne jest niebo nad nami 
 
Stopień naszego zrozumienia, nie musimy liczyć czasu 
Gdy patrzę w Twoje oczy, znam wszystkie odpowiedzi 
Niech jutro będzie jak piosenka 
Przyspieszając kroku, w tajemnicy ćwiczymy tę melodię 
 
Gotowi na romans 
Jesteśmy pierwszy w pierwszym rzędzie 
Gotowi na romans 
Ten pierwszy cudowny moment chowamy do kieszeni, by zabrać ze sobą 
OhOh OhOh tak wiele oczekiwań OhOh OhOh tak wiele radości 
Twój spokój i moja swoboda idealnie do siebie pasują 
Takie prawdziwe, takie prawdziwe, takie prawdziwe 
 
Jeśli mogłabym mieć jeden obraz 
Wybrałabym taki, na którym jest ocean, piaszczysta plaża i Ty 
Morski wiatr przywiewa odwagę, serce nic już nie kryje OhOh 
Niech to wybrzeże zobaczy tylko naszą młodość 
 
Mój przyśpieszony puls przypomina przerywane pismo 
Zmartwienia są niepotrzebne, wymażmy je z pamięci 
Niech świat znów przewróci się do góry nogami 
Razem użyjmy swoich uczuć, by zapisać swe imiona 



 
cǐkè gǎnjué xiàng méngtàiqí hěn cànlàn 
pīn tiē xiǎngxiàng yǔ nǐ jiāohuàn Oh 

  

此刻感觉像 蒙太奇 很灿烂 

拼贴 想像与你 交换 Oh 

 
To, co czuję w tym momencie, przypomina kadr z filmu, takie wspaniałe 
Wymieniam się z Tobą kolażami naszych wyobrażeń Oh 

 


