
 

 

Xiǎng dōu bùyòng xiǎng 

 

yǎnchàng: Wáng Hèdì 

zuòcí: Wú Yìwěi 

zuòqǔ: Yáng Zhènbāng 

 

qǐng wèi wǒ cúnzài yào gǎn hèn gǎn ài 

huài de kěnéng dōu táotài 

bào nǐ zài xiōnghuái wǒ bù huì zài fàng kāi 

 

méiyǒu nǐ yānhuǒ zài cànlàn 

bùguò shì xūkōng zhōng de chén'āi 

yǔqí fúcóng mìngyùn ānpái 

bùrú tuīfān hái gěi nǐ zhěng piàn tiānlán 

zhāi xià wǒ de jiāo'ào huángguàn 

bùpà zǔ'ài huì páishāndǎohǎi 

liǎng kē xīn yīzhí tóng zài kěwàng fènzhàn 

 

xiǎng dōu bùyòng xiǎng wǒ ài jiùshì ài 

jué bù róngxǔ shéi pòhuài 

zhēnxīn néng jiànzhèng shì nǐ ràng wǒ dànshēng yǒnggǎn 

qǐng wèi wǒ cúnzài yào gǎn hèn gǎn ài 

huài de kěnéng dōu táotài 

bào nǐ zài xiōnghuái wǒ bù huì zài fàng kāi 

 

jiāng àimèi tìhuàn chéng tǎnbái 

nǐ huì kànjiàn wǒ yíngmiàn ér lái 

ruò bùshì shēngmìng yǒu yìwài 

bù huì míngbái wǒmen línghún duō yīlài 

shībài shì yòng lái xué míngbái 

bǎ hòuhuǐ niǔzhuǎn chóngxīn zàilái 

liǎng kē xīn yīzhí tóng zài bù lì bú sàn 

想都不用想 

 

演唱：王鹤棣 

作词：吴易纬 

作曲：杨镇邦 

 

请为我存在要敢恨敢爱 

坏的可能都淘汰 

抱你在胸怀我不会再放开 

 

没有你烟火再灿烂 

不过是虚空中的尘埃 

与其服从命运安排 

不如推翻还给你整片天蓝 

摘下我的骄傲皇冠 

不怕阻碍会排山倒海 

两颗心一直同在渴望奋战 

 

想都不用想我爱就是爱 

绝不容许谁破坏 

真心能见证是你让我诞生勇敢 

请为我存在要敢恨敢爱 

坏的可能都淘汰 

抱你在胸怀我不会再放开 

 

将暧昧替换成坦白 

你会看见我迎面而来 

若不是生命有意外 

不会明白我们灵魂多依赖 

失败是用来学明白 

把后悔扭转重新再来 

两颗心一直同在不离不散 

Chcę nie musieć myśleć 

 

Wykonanie: Wang Hedi 

Tekst: Wu Yiwei 

Muzyka: Yang Zhenbang 

 

Proszę, bądź dla mnie, odważ sie nienawidzić, odważ się kochać 

Wymaż wszystkie złe scenariusze 

Trzymam Cię w objęciach i nigdy nie puszczę 

 

Bez Ciebie fajerwerki choć wciąż piękne 

To tylko trochę prochu na niebie 

Zamiast podporządkować się przeznaczeniu 

Wolę zbuntować się, oddając Ci cały błękit nieba 

Ściągam koronę mojej dumy 

Nie boję się przeszkód, przejdę morza i góry 

Nasze serca są zawsze razem, pragnąc i walcząc 

 

Chcę nie musieć o tym myśleć, miłość to po prostu miłość 

Nie ma mowy, bym pozwolił komuś ją zniszczyć 

Prawdziwym dowodem jest to, że dzięki Tobie jestem odważniejszy 

Proszę, bądź dla mnie, odważ sie nienawidzić, odważ się kochać 

Wymaż wszystkie złe scenariusze 

Trzymam Cię w objęciach i nigdy nie puszczę 

 

Swoje niejasne odpowiedzi zastąp prostym wyznaniem 

Zobaczysz, jak idę do Ciebie 

Jeśli życie niczym by nas nie zaskakiwało 

Nie wiedzielibyśmy, że nasze dusze są tak od siebie zależne 

Porażki są po to, by nauczyć się rozumieć 

Odwróćmy cały żal i spróbujmy jeszcze raz 

Nasze serca są zawsze razem, nigdy się nie rozdzielą 



 

 

 

xiǎng dōu bùyòng xiǎng wǒ ài jiùshì ài 

jué bù róngxǔ shéi pòhuài 

zhēnxīn néng jiànzhèng shì nǐ ràng wǒ dànshēng yǒnggǎn 

qǐng wèi wǒ cúnzài yào gǎn hèn gǎn ài 

huài de kěnéng dōu táotài 

bào nǐ zài xiōnghuái wǒ bù huì zài fàng kāi 

 

xiǎng bǎ nǐ yǒngyuǎn yǒngbào de chōngdòng 

ài gēnběn bù xūyào rènhé lǐyóu 

cháo tiānkōng háo bù yǎnshì wèi nǐ nàhǎn 

yuánlái zhēn de ài yǎnlèi rúcǐ zhènhàn 

yuánlái nǐ de ài bǎ yíhàn dōu jiě kāi 

 

xiǎng dōu bùyòng xiǎng wǒ ài jiùshì ài 

jué bù ràng nǐ shòu shānghài 

wǒ huì péizhe nǐ ài nǐ zhídào mòrì dàolái 

qǐng wèi wǒ cúnzài yào gǎn hèn gǎn ài 

huài de kěnéng dōu táotài 

bào nǐ zài xiōnghuái wǒ bù huì zài fàng kāi 

wǒ bù huì zài fàng kāi wǒmen de wèilái 

想都不用想我爱就是爱 

绝不容许谁破坏 

真心能见证是你让我诞生勇敢 

请为我存在要敢恨敢爱 

坏的可能都淘汰 

抱你在胸怀我不会再放开 

 

想把你永远拥 抱的冲动 

爱根本不需要任何理由 

朝天空毫不掩饰为你呐喊 

原来真的爱眼泪如此震撼 

原来你的爱把遗憾都解开 

 

想都不用想我爱就是爱 

绝不让你受伤害 

我会陪着你爱你直到末日到来 

请为我存在要敢恨敢爱 

坏的可能都淘汰 

抱你在胸怀我不会再放开 

我不会再放开我们的未来 

 

 

 

Chcę nie musieć o tym myśleć, miłość to po prostu miłość 

Nie ma mowy, bym pozwolił komuś ją zniszczyć 

Prawdziwym dowodem jest to, że dzięki Tobie jestem odważniejszy 

Proszę, bądź dla mnie, odważ sie nienawidzić, odważ się kochać 

Wymaż wszystkie złe scenariusze 

Trzymam Cię w objęciach i nigdy nie puszczę 

 

Chcę już zawsze trzymać Cię w ramionach 

Nie musimy mieć żadnego powodu, by kogoś kochać 

Niebo nad nami ledwo ukrywa mój krzyk dla Ciebie 

W prawdziwej miłości łzy wciąż nas zaskakują 

Twoja miłość cofa cały żal 

 

Chcę nie musieć o tym myśleć, miłość to po prostu miłość 

Nie ma mowy, bym pozwolił, by coś Cię zraniło 

Będę przy Tobie, będę Cię kochał aż do dnia ostatecznego 

Proszę, bądź dla mnie, odważ sie nienawidzić, odważ się kochać 

Wymaż wszystkie złe scenariusze 

Trzymam Cię w objęciach i nigdy nie puszczę 

Już nie pozwolę umknąć naszej przyszłości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


