
 

 

 

Wùhuì 
 
yǎnchàng: Huángzǐtāo 
zuòcí: Huángzǐtāo 
zuòqǔ: Huángzǐtāo 
 
When I call you tell me what you'll do 
Yo when you miss me tell me what you'll do 
Uh bié shuō bu shì wǒ bù hold you yeah 
I'll never I'll never see you baby 
 
Yeah my money just bought this place 
Yeah and your money is rent to play 
Uh yeah cónglái bùzàihū nǐ shì shéi 
Uh d**n xiǎng ràng wǒ jídù nǐ bùpèi 
F**k it yeah 
 
We gonna party all night 
We gonna party all night no sleep 
 
When I call you tell me what you'll do 
Yo when you miss me tell me what you'll do 
Uh bié shuō bu shì wǒ bù hold you yeah 
I'll never I'll never see you baby 
 
Why you callin' 
nǐ zhīdào ma 
wǒ nèixīn xiànzài bù zě me jiūjié 
nǐ tānlán xūwèi shǐ gǎnqíng pòliè 
nǐ wán wǒ zhè cì wǒ zhǐ shuō xièxiè 
Swag rúguǒ wǒ zàihū cái qíguài 
zhǐ gēn bù ài de rén jiàn wài 
a dànshì wǒ hěn kāngkǎi 
Uh bù yāo mǎimài zhēnxīn de liàn'ài 
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When I call you tell me what you'll do 
Yo when you miss me tell me what you'll do 
Uh 别说不是我不 hold you yeah 
I'll never I'll never see you baby 
 
Yeah my money just bought this place 
Yeah and your money is rent to play 
Uh yeah 从来 不在乎你是谁 

Uh d**n 想让我嫉妒你不配 

F**k it yeah 
 
We gonna party all night 
We gonna party all night no sleep 
 
When I call you tell me what you'll do 
Yo when you miss me tell me what you'll do 
Uh 别说不是我不 hold you yeah 
I'll never I'll never see you baby 
 
Why you callin' 
你知道吗 

我内心现在不怎么纠结 

你贪婪虚伪使感情破裂 

你玩我这次我只说谢谢 

Swag 如果我在乎才奇怪 

只跟不爱的人见外 

啊 但是 我很慷慨 

Uh 不要买卖 真心的恋爱 
 

Nieporozumienie 
 
Wykonanie: Huang Zitao 
Tekst: Huang Zitao 
Muzyka: Huang Zitao 
 
Gdy do Ciebie zadzwonię, powiedz mi, co wtedy zrobisz? 
Gdy za mną zatęsknisz, powiedz mi, co wtedy zrobisz? 
Uh, nie mów to nie ja, nie obejmę Cię 
Nigdy nigdy się z Tobą nie zobaczę 
 
Yeah, moje pieniądze właśnie kupiły to miejsce 
Yeah, Twoje pieniądze to czynsz za zabawę 
Uh yeah kto nigdy się Tobą nie przejmował? 
Do diabła, chcesz, żebym był o Ciebie zazdrosny? nie zasługujesz na to 
Pieprzyć to, yeah 
 
Będziemy bawić się całą noc 
Będziemy bawić się całą noc, żadnego snu 
 
Gdy do Ciebie zadzwonię, powiedz mi, co wtedy zrobisz? 
Gdy za mną zatęsknisz, powiedz mi, co wtedy zrobisz? 
Uh, nie mów to nie ja, nie obejmę Cię 
Nigdy nigdy się z Tobą nie zobaczę 
 
Czemu dzwonisz 
Nie wiesz, że 
Nie za bardzo mam z Tobą cokolwiek wspólnego 
To Twoje chciwe zakłamanie zniszczyło nasze uczucia 
Bawiłaś się mną, tym razem powiem tylko “dziękuję” 
Swag, gdybym się Tobą przejmował, to byłoby dziwne 
Osoby, których nie kocham, trzymam na dystans 
Ale jestem chojny 
Prawdziwa miłość nie jest na sprzedaż 
 



 

 

You say 
wǒmen néng bùnéng ràng zhè yīqiè chóngxīn lái 
I say rúguǒ nǐ cuòguòle ài 
Sorry I won't go back 
dāng wǒ gěi nǐ zúgòu de ài shí 
jiéguǒ què biàn chéng qīpiàn hé bù zhēnxī 
nà wǒ jiù zhǐ néng duì nǐ shuō bàibài 
You know what I'm saying 
 
I know the things you want 
Only 24 I'm the boss 
hěnduō rén ài de bùshì wǒ 
wǒ zěnme kěnéng bù zhīdào 
It's time to go 
bié liúliàn 
rúguǒ nǐ yòu yào huítóu 
zhè shì nǐ de guòcuò shì nǐ ràng wǒ shīluò 
I don't wanna give to you rewind my everything 
 
When I call you tell me what you'll do 
Yo when you miss me tell me what you'll do 
Uh bié shuō bu shì wǒ bù hold you yeah 
I'll never I'll never see you baby 
 
We gonna party all night 
We gonna party all night no sleep 

You say 
我们能不能让这一切 重新 来 

I say 如果你错过了爱 

Sorry I won't go back 
当我给 你足够的爱时 

结果却变成 欺骗和不珍惜 

那我就只能对你说拜拜 

You know what I'm saying 
 
I know the things you want 
Only 24 I'm the boss 
很多人爱的不是我 

我怎么可能不知道 

It's time to go 
别留恋 

如果你又要回头 

这是你的过错 是你让我失落 

I don't wanna give to you rewind my everything 
 
When I call you tell me what you'll do 
Yo when you miss me tell me what you'll do 
Uh 别说不是我不 hold you yeah 
I'll never I'll never see you baby 
 
We gonna party all night 
We gonna party all night no sleep 

Ty mówisz: 
Czy możemy jeszcze raz mieć to wszystko? 
Ja mówię: jeśli przegapiłaś swoją szansę na miłość 
Wybacz, już nie wrócę 
Załóżmy, że gdy dałem Ci wystarczająco dużo miłości 
W rezultacie zmieniła się w kłamstwa, straciła wartość 
W tej sytuacji mogę Ci tylko powiedzieć “pa pa”  
Wiesz, o czym mówię 
 
Wiem, czego chcesz 
Tylko 24, ja tu rządzę 
Ten, kogo kocha tak wielu ludzi, to nie ja 
Jak mógłbym o tym nie wiedzieć? 
To czas, żeby odejść 
Nie wahaj się 
Jeśli jeszcze raz odwrócisz głowę 
To był Twój błąd, to Ty mnie straciłaś 
Nie chcę Ci tego dawać, przewijać wszystkiego 
 
Gdy do Ciebie zadzwonię, powiedz mi, co wtedy zrobisz? 
Gdy za mną zatęsknisz, powiedz mi, co wtedy zrobisz? 
Uh, nie mów to nie ja, nie obejmę Cię 
Nigdy nigdy się z Tobą nie zobaczę 
 
Będziemy bawić się całą noc 
Będziemy bawić się całą noc, żadnego snu 

 


