
 

 

For You 

 

yǎnchàng: Wáng Hèdì, Guān Hóng, Liáng Jìngkāng, Wú Xīzé 

zuòcí: Sebastian Zelle, Hanif Hitmanic Sabzevari, David 

Clewett, Jì Jiāsōng 

zuòqǔ: Sebastian Zelle, Hanif Hitmanic Sabzevari, David 

Clewett, Jì Jiāsōng 

 

zuǒgùyòupàn xiàng gè xiǎohái 

cǐkè xīntiào nǐ míng bù míngbái méiliǎo jiépāi 

nǐ zǒule guòlái tài hǎokàn 

lián yīkè dōu wúfǎ cóng nǐ shēnshang yí kāi 

 

wèi nǐ wǒ pīnmìng shuǎ shuài  

wèi nǐ wǒ bù zài děngdài 

wèi nǐ pāoqì rènhé shìqíng zhǐ qiú nǐ ài 

 

For you~~ For you~~ 

gěi nǐ quánbù wēnróu 

péizhe nǐ zǒu zài nǐ zuǒyòu bùguǎn rènhé shíhòu huítóu 

For you~~ 

gěi nǐ zhěnggè yǔzhòu 

zhǐ wèi nǐ fùtāngdǎohuǒ 

yuàn yǔ nǐ gòng bái tóuxiàngzhele mó 

 

wǒ ài luàn cāi píqì yě huài 

què yuànyì wèi nǐ gǎi diào suǒyǒu de huài xíguàn 

 

zuì tèbié de nǚhái jiùsuàn chǎojià yě lì bù kāi 

jiù xiàng mìngzhòng zhùdìng wǒmen yào zài yīkuài 

 

For you~~ For you~~ 

duì nǐ háo wú bǎoliú 

For You 

 

演唱：王鹤棣, 官鸿, 梁靖康,吴希泽 

作词：Sebastian Zelle, Hanif Hitmanic 

Sabzevari, David Clewett, 纪佳松 

作曲：Sebastian Zelle, Hanif Hitmanic 

Sabzevari, David Clewett, 纪佳松 

 

左顾右盼 像个小孩 

此刻心跳你明不明白 没了节拍 

你走了过来 太好看 

连一刻都无法从你身上移开 

 

为你我拼命耍帅  

为你我不再等待 

为你抛弃 任何事情 只求你爱 

 

For you~~ For you~~ 

给你全部温柔 

陪着你走 在你左右 不管任何时候回头 

For you~~ 

给你整个宇宙 

只为你赴汤蹈火  

愿与你共白头 像著了魔 

 

我爱乱猜 脾气也坏 

却愿意为你改掉所有的坏习惯 

 

最特别的女孩 就算吵架也离不开 

就像命中注定我们要在一块 

 

For you~~ For you~~ 

对你毫无保留 

Dla Ciebie 

 

Wokal: Dylan Wang, Guan Hong, Jingkang Liang, Caesar Wu 

Tekst: Sebastian Zelle, Hanif Hitmanic Sabzevari, David Clewett,  

Ji Jiasong 

Muzyka: Sebastian Zelle, Hanif Hitmanic Sabzevari, David Clewett, 

 Ji Jiasong 

 

Jak małe dziecko rozglądałem się dookoła 

Czy rozumiesz, że moje serce wtedy nie miało swojego rytmu? 

I wtedy przeszłaś Ty, taka piękna 

Nawet na chwilę nie mogę oderwać od Ciebie wzroku 

 

Dla Ciebie staram się wyglądać dobrze 

Dla Ciebie nie umiem dłużej czekać 

Dla Ciebie porzucę wszystko, by tylko zdobyć Twoją miłość 

 

Dla Ciebie~~ Dla Ciebie~~ 

Dam Ci całe to ciepło 

Pójdę razem z Tobą, gdy tylko się odwrócisz, będę blisko Ciebie 

Dla Ciebie~~ 

Dam Ci cały wszechświat 

Tylko dla Ciebie pokonam każdą przeszkodzę 

Chciałbym zestarzeć się razem z Tobą 

 

Kocham choatycznie i mam problem z temperamentem 

Ale dla Ciebie porzucę złe nawyki 

 

Wyjątkowa dziewczyno, nawet jeśli się kłócimy, nie mogę Cię zostawić 

Wygląda na to, że jesteśmy sobie przeznaczeni, razem tworzymy całość 

 

Dla Ciebie~~ Dla Ciebie~~ 

Przy Tobie nie muszę się powstrzymywać 



 

 

 

 

shénme dōu shuō péi nǐ zuòmèng 

cóngcǐ nǐ bù zài yǒu jìmò 

For you~~ 

nǐ de xīn jiāo gěi wǒ 

Oh~oh~~~oh~oh~oh~ 

 

měi gè piànduàn zhǐyào nǐ zài 

bù huì fàngguò rènhé xiàoróng quán jì zài nǎohǎi 

 

bèi nǐ bàzhàn suǒyǒu de ài 

měi gè hūxī dōu shì wèile ài nǐ ér cúnzài 

 

For you~~ For you~~ 

gěi nǐ quánbù wēnróu 

yǎnshén jiāocuò wǒ jiù néng dǒng 

bù xūyào zài duō shuō xiē shénme 

For you~~ 

zhāi xià zhěng piàn xīngkōng 

Oh~oh~~~oh~oh~oh~ 

什么都说 陪你做梦 

从此你不再有寂寞 

For you~~ 

你的心交给我 

Oh~oh~~~oh~oh~oh~ 

 

每个片段 只要你在 

不会放过任何笑容全记在脑海 

 

被你霸占 所有的爱 

每个呼吸都是为了爱你而存在 

 

For you~~ For you~~ 

给你全部温柔 

眼神交错 我就能懂 

不需要再多说些什么 

For you~~ 

摘下整片星空 

Oh~oh~~~oh~oh~oh~ 

Mogę mówić wszystko, śnić razem z Tobą 

Od teraz nigdy nie będziesz już sama 

Dla Ciebie~~ 

Dajesz mi swoje serce 

Oh~oh~~~oh~oh~oh~ 

 

Za każdym razem gdy jesteś ze mną 

Nie umknie mi żaden z Twych uśmiechów, wszystkie zapiszę w myślach 

 

Zdobyłaś całą moją miłość 

Oddycham tylko po to, by Cię kochać 

 

Dla Ciebie~ Dla Ciebie~ 

Dam Ci całe to ciepło 

Gdy nasze spojrzenia się spotykają, po prostu rozumiem 

Nie potrzeba wielu słów 

Dla Ciebie~~ 

Dla Ciebie ściągnę wszystkie gwiazdy z nieba 

Oh~oh~~~oh~oh~oh~ 


