
 

 

 

Qíshí wǒmen zhídé xìng fù 
 
yǎnchàng: Yáng Chénglín 
zuòcí: Guǎn Qǐyuán 
zuòqǔ: Péng Xuébīn 
 
wǒmen zhè yī nián máng dào shǎo jiànmiàn 
xià yīcì dàgài shì tā de hūnyàn 
fǎngfú shì zuótiān shéi lèi liú mǎn liǎn 
zhuǎnyǎn jiù yào qìngzhù xià gè chūntiān 
 
tài ràng rén xiànmù  
shènzhì cān zá yīdiǎn jídù 
bù zhìyú gūdú  
zhànshí bǎ gōngzuò dāng guīsù 
nǐmen dōu xiànmù wǒ lěijī de fēixíng lī shù 
miǎnqiáng yě huó chū lìng yī zhǒng mǎnzú 
 
zhēn de 
jìrán wǒmen kěyǐ xìngfú  
jiù bùyào pínpín huígù 
shéi de qīngchūn bù hútú  
cuò'ài zhǐshì guòdù 
 
qíshí wǒmen zhídé xìngfú 
hái bù dào shíhòu rènshū 
bié zhōngle qínggē de dú  
jìmò bùzhǐ huàichu 
 
méiyǒu bìyào jízhuó zhāorèn ài duō kǔ 
gǎnxiè guòqù chéngjiù wǒ de xìngfú 
 
wǒmen bié kū ài bù huì bèi gūfù 
wǒmen dōu zhídé bèi yuánfèn juàngù 

其实我们值得幸褔 
  

演唱：杨丞琳 

作词：管启源 

作曲：彭学斌 
 

我们这一年 忙到少见面 

下一次 大概是她的婚宴 

仿佛是昨天 谁泪流满脸 

转眼就要庆祝 下个春天 
 

太让人羡慕  

甚至参杂一点嫉妒 

不至于孤独  

暂时把工作当归宿 

你们都羡慕 我累积的飞行哩数 

勉强也活出 另一种满足 
 

真的 

既然我们可以幸福  

就不要频频回顾 

谁的青春不糊涂  

错爱只是过渡 
 

其实我们值得幸福 

还不到时候认输 

别中了情歌的毒 

寂寞不止坏处 

 

没有必要急着招认爱多苦 

感谢过去 成就我的幸福 
 

我们别哭 爱不会被辜负 

我们都值得 被缘分眷顾 

Tak naprawdę zasługujemy na szczęście 
 
Wykonanie: Yang Chenglin 
Tekst: Guan Qiyuan 
Muzyka: Peng Xuebin 
 
Przez ten rok byłyśmy tak zajęte, że rzadko się widziałyśmy 
Następny raz pewnie będzie na jej weselu 
Wydaje się, jakby to było wczoraj, gdy ktoś płakał 
W mgnieniu oka będziemy świętować kolejną wiosnę 
 
Ludzie zbyt bardzo zazdroszczą 
Miesza się w tym nawet odrobina zawiści 
By nie poczuć samotności,  
Na chwilę pozwalam, by praca stała się moim domem 
Wy wszyscy zazdrościcie mi tych przelecianych mil 
Z trudem, ale dożywam kolejnego rodzaju satysfakcji 
 
Naprawdę 
Skoro możemy być szczęśliwi 
Po prostu nie patrzmy wciąż za siebie 
Kto nie robił głupot w młodości? 
Kochanie niewłaściwej osoby to coś, przez co trzeba przejść 
 
Tak naprawdę zasługujemy na szczęście 
To jeszcze nie czas, by przyznawać się do porażki 
Nie daj się zatruć piosenkom miłosnym,  
Samotność nigdy nie przestaje ranić 
 
Nie ma się co śpieszyć z wyznaniem, że miłość boli 
Dzięki przeszłości znalazłam swoje szczęście 
 
Nie płaczmy, miłość nas nie zawiedzie 
Wszyscy zasługujemy na to, by przeznaczenie o nas zadbało 

 


