
 

 

Zuò wǒ zìjǐ 

 

yǎnchàng: Wáng Yuán 

zuòcí: Gān Shìjiā 

zuòqǔ: Tiān Wǔ 

 

shéi dìngyì wǒ shì wǒ 

zài tāmen yǎn lǐ nàgè wǒ 

xiǎngxiàng zhōng dì nàgè wǒ 

fǎngfú zhèxiē dōu shì zhēn de wǒ 

píngmù bù tíng zài shǎnshuò liàngzhe 

jiù xiàng yīdào dao xīngguāng huàguò 

cái qīngchǔ gǎnzhī 

zhè shìjiè cúnzàizhe 

 

shéi dìngyì wǒ de shēnghuó hé kuàilè 

shéi liǎojiě wǒ nèixīnlǐ de lúnkuò 

zhǐyǒu zìjǐ néng juédìng wèilái rúhé shōuhuò 

zuò wǒ zìjǐ jiù bùcuò 

 

shéi zhīdào xīngguāng shēng qǐ hé yǔnluò 

shéi tīngjiàn zìjǐ xīnlǐ de chuánshuō 

wǒ zhīdào jiùsuàn shīluò zhǐyào wǒ háishì wǒ 

shì zuì zhēnshí de zìwǒ 

 

shéi dìngyì wǒ shì wǒ 

zhǐyǒu wǒ zìjǐ néng miáomó 

yuán zì bù píngfán de huāduǒ 

zǒng huì yǒu yītiān guāngmáng shǎnshuò 

shì jiè yǒu duōme liáokuò tànsuǒ 

nándào nǐ bùshì zhèyàng zǒuguò 

jiùsuàn wǒ huó zài 

做我自己 
 

演唱：王源 

作词：甘世佳 

作曲：天舞 

 

谁定义我是我 

在他们眼里那个我 

想像中的那个我 

仿佛 这些都是真的我 

屏幕不停在闪烁 亮着 

就像一道道星光 划过 

才清楚感知 

这世界 存在着 

 

谁定义我的生活和快乐 

谁了解我内心里的轮廓 

只有自己能决定 未来如何收获 

做我自己就不错 

 

谁知道星光升起和陨落 

谁听见自己心里的传说 

我知道就算失落 只要我还是我 

是最真实的自我 

 

谁定义我是我 

只有我自己能描摹 

源自不平凡的花朵 

总会 有一天光芒闪烁 

世界有多么辽阔 探索 

难道你不是这样 走过 

就算我活在 

Tworzę siebie 

 

Wykonanie: Wang Yuan 

Tekst: Gan Shijia 

Muzyka: Tian Wu 

 

Kto zdefiniuje, że ja to ja 

Ten ja w ich oczach 

Ten ja w wyobrażeniach 

Tak jakby te wszystkie wersje mnie były prawdziwe 

Ekran nie przestaje migać, jego blask 

Przypomina gwiazdy, które spadają jedna za drugą 

Dopiero uświadamiam sobie 

Że ten świat istnieje 

 

Kto zdefiniuje moje życie i moją radość 

Kto zrozumie te kształty w moim sercu 

Tylko ja mogę zdecydować, co przyniesie mi przyszłość 

Tworzenie siebie nie jest złe 

 

Kto wie, kiedy gwiazdy pojawią się i zgasną 

Kto usłyszy opowieść, jaką snuje moje serce 

Wiem, że nawet jeśli coś stracę, wystarczy, że ja to wciąż ja 

To ta najprawdziwsza osobowość 

 

Kto zdefiniuje, że ja to ja 

Tylko ja sam mogę się opisać 

Niezwykłe kwiaty 

Któregoś dnia zawsze zabłysną pięknym blaskiem 

Na tym świecie jest tak wiele do odkrycia 

Nie mów mi, że Ty nie myślisz tak samo 

Nawet jeśli żyję 



 

 

 

 

xiǎngxiàng zhōng yòu rúhé 

 

shéi dìngyì wǒ de shēnghuó hé kuàilè 

shéi liǎojiě wǒ nèixīnlǐ de lúnkuò 

zhǐyǒu zìjǐ néng juédìng wèilái rúhé shōuhuò 

zuò wǒ zìjǐ jiù bùcuò 

 

shéi zhīdào xīngguāng shēng qǐ hé yǔnluò 

shéi tīngjiàn zìjǐ xīn lǐ de chuánshuō 

wǒ zhīdào jiùsuàn shīluò zhǐyào wǒ háishì wǒ 

shì zuì zhēnshí de zìwǒ 

 

shéi dìngyì wǒ de shēnghuó hé kuàilè 

shéi liǎojiě wǒ nèixīn lǐ de lúnkuò 

cháozhe mèngxiǎng de fāngxiàng jué bù qīngyì tuìsuō 

zuò wǒ zìjǐ zǒng bùcuò 

 

shéi zhīdào xīngguāng shēng qǐ hé yǔnluò 

shéi tīngjiàn zìjǐ xīn lǐ de chuánshuō 

wǒ zhīdào jiùsuàn shīluò zhǐyào wǒ háishì wǒ 

chàng chū zuì zhēn de zìwǒ 

想像中 又如何 

 

谁定义我的生活和快乐 

谁了解我内心里的轮廓 

只有自己能决定 未来如何收获 

做我自己就不错 

 

谁知道星光升起和陨落 

谁听见自己心里的传说 

我知道就算失落 只要我还是我 

是最真实的自我 

 

谁定义我的生活和快乐 

谁了解我内心里的轮廓 

朝着梦想的方向 绝不轻易退缩 

做我自己总不错 

 

谁知道星光升起和陨落 

谁听见自己心里的传说 

我知道就算失落 只要我还是我 

唱出最真的自我 

Jak sobie to wyobrazić 

 

Kto zdefiniuje moje życie i moją radość 

Kto zrozumie te kształty w moim sercu 

Tylko ja mogę zdecydować, co przyniesie mi przyszłość 

Tworzenie siebie nie jest złe 

 

Kto wie, kiedy gwiazdy pojawią się i zgasną 

Kto usłyszy opowieść, jaką snuje moje serce 

Wiem, że nawet jeśli coś stracę, wystarczy, że ja to wciąż ja 

To ta najprawdziwsza osobowość 

 

Kto zdefiniuje moje życie i moją radość 

Kto zrozumie te kształty w moim sercu 

Nigdy nie zawrócę na drodze ku swym marzeniom 

Tworzenie siebie nie jest złe 

 

Kto wie, kiedy gwiazdy pojawią się i zgasną 

Kto usłyszy opowieść, jaką snuje moje serce 

Wiem, że nawet jeśli coś stracę, wystarczy, że ja to wciąż ja 

Wyśpiewam swą najprawdziwszą osobowość 


