
 

 

 

Tōu gùshì de rén 
 
yǎnchàng: Zhāng Huìmèi 
zuòcí: Ài Yíliáng 
zuòqǔ: Ài Yíliáng 
 
dāng nǐ zǒu dì nèitiān wǒ bù zàishuō gùshì le 
bù zài biānzhī qǐchéngzhuǎnhé  
yě bùyòng wèi jiéjú kǔnǎole 
dāng nǐ zǒu dì nèitiān nǐ bù zàishuō gùshìle 
bù zài ānpái wǒ de duìbái  
yě jiào wǒ bié zài zháomíle 
 
yúshì tōu zǒu lìng zìjǐ dà xiào de gùshì 
yúshì tōu zǒu lìng zìjǐ shāngxīn de gùshì 
ér wǒ zǒng rènxìng de duì biérén jiāo'ào de shuōzhe 
kǒu mò héng fēi shēngdòng de  
xiàng wǒmen yīqǐ zǒuguò de  
běn kě nàyàng xìngfú de 
 
ér nǐ zǒu dì nèitiān suǒyǒu guānzhòng suí nǐ zǒule 
tīng zhě jìrán wúxīn tīngzhe  
shuō zhě dāngrán yě wúyìle 
yīnggāi yào yīyī dàoqiàn wǒ bù gāi tōu gùshì de 
shì nǐ ràng wǒ de jīngcǎi kōngle  
ér xiǎngniàn ràng rén biàn kuángle 
 
yúshì pīn zòule biérén shāngxīn de gùshì 
yúshì nián tiēle biérén kuàilè de gùshì 
ér wǒ zǒng liànxízhe rúhé jiāo'ào de shuōzhe 
tóngshí bù zài qíngxù huà de  
wèi tōuqiè xíngwéi fùzé yīnwèi ài shì pínqióng de 
 
wèi wǒ de wúlǐ dàoqiàn wǒ dàoqiàn wǒ dàoqiàn 
wèi wǒ de xūróng dàoqiàn wǒ dàoqiàn wǒ dàoqiàn 

偷故事的人 
 

演唱：张惠妹 

作词：艾怡良 

作曲：艾怡良 
 

当你走的那天 我不再说故事了 

不再编织起承转合  

也不用为结局苦恼了 

当你走的那天 你不再说故事了 

不再安排我的对白  

也叫我别再着迷了 
 

于是偷走令自己大笑的故事 

于是偷走令自己伤心的故事 

而我总任性的 对别人骄傲的说著 

口沫横飞 生动的  

像我们一起走过的  

本可那样幸福的 
 

而你走的那天 所有观众随你走了 

听者既然无心听着  

说者当然也无意了 

应该要一一道歉 我不该偷故事的 

是你让我的精采空了  

而想念让人变狂了 
 

于是拼揍了别人伤心的故事 

于是黏贴了别人快乐的故事 

而我总练习著 如何骄傲的说著 

同时不再情绪化的  

为偷窃行为负责 因为爱是贫穷的 
 

为我的无理道歉 我道歉 我道歉 

为我的虚荣道歉 我道歉 我道歉 

Człowiek, który kradnie historie 
 
Wykonanie: A-Mei 
Tekst: Ai Yiliang 
Muzyka: Ai Yiliang 
 
Tego dnia, gdy odszedłeś, przestałam opowiadać historie 
Nie wymyślam już wstępu i rozwinięcia 
Nie muszę też przejmować się zakończeniem  
Tego dnia, gdy odszedłeś, przestałeś opowiadać historie 
Nie planujesz już moich kwestii  
Nie mówisz mi też, że mam przestać się fascynować 
 
Więc kradnę historie, które mnie uszczęśliwiają 
Więc kradnę historie, które łamią mi serce 
I jeszcze uparcie i dumnie mówię innym ludziom 
Żywo, rozpryskując ślinę dookoła 
Jakbyśmy to my razem to przeżyli 
Początkowo mogliśmy mieć takie szczęście 
 
I jeszcze tego dnia, gdy odszedłeś, wszyscy widzowie odeszli z Tobą 
Kiedy słuchacze zdają się nie mieć ochoty słuchać,  
Mówiący naturalnie też traci ochotę, by mówić 
Powinnam przeprosić każdego z nich, nie powinnam kraść historii 
To Ty sprawiłeś, że moja wyraźna obecność stała się pusta 
A tęsknota doprowadza ludzi do szału 
 
Więc zebrałam razem historie, które łamią serca innych ludzi 
Więc skleiłam historie, które uszczęśliwiają innych ludzi 
I cały czas ćwiczę, jak z dumą powiedzieć 
Nie dając się przy tym ponieść emocjom 
Jestem winna kradzieży, ponieważ miłość jest biedna 
 
Przepraszam za mój brak rozsądku, przepraszam, przepraszam 
Przepraszam za moją próżność, przepraszam, przepraszam 



 

 

xiàng měi gè yùyán shuō de tānlán shì yǒu dàijià de 
wǒ yǒngyǒu chāoguò wǒ néng chéngzài de  
nǐ liánjié jú yě bù liúle 
 
yúshì tōu zǒu lìng zìjǐ dà xiào de gùshì 
yúshì tōu zǒu lìng zìjǐ shāngxīn de gùshì 
ér wǒ zǒng rènxìng de duì biérén jiāo'ào de shuōzhe 
kǒu mò héng fēi shēngdòng de  
xiàng wǒmen yīqǐ zǒuguò de  
běn kě nàyàng xìngfú de 
 
wǒ dàoqiàn wǒ dàoqiàn wǒ bù gāi tōu gùshì de 

像每个寓言说的 贪婪是有代价的 

我拥有超过我能承载的  

你连结局也不留了 
 

于是偷走令自己大笑的故事 

于是偷走令自己伤心的故事 

而我总任性的 对别人骄傲的说著 

口沫横飞 生动的  

像我们一起走过的  

本可那样幸福的 
 

我道歉 我道歉 我不该偷故事的 

Tak jak mówi każda bajka, chciwość ma swoją cenę 
Miałam więcej niż byłam w stanie unieść 
Nie zostawiłeś mi nawet żadnego zakończenia 
 
Więc kradnę historie, które mnie uszczęśliwiają 
Więc kradnę historie, które łamią mi serce 
I jeszcze uparcie i dumnie mówię innym ludziom 
Żywo, rozpryskując ślinę dookoła 
Jakbyśmy to my razem to przeżyli 
Początkowo mogliśmy mieć takie szczęście 
 
Przepraszam, przepraszam, nie powinnam kraść historii 

 


