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Hey Don't Worry 

I'M OK 

I'M OK WO 

I'M OK 

I'M OK 

 

zhè shì wǒ yào de shēnghuó 

bié zài guǎn tā duì cuò 

zhěnggè shìjiè xuǎnzé tài duō 

zěnme xuǎn dōu bù zài jīnghuāng shīcuò 

 

suànle ba jiù zhèyàng fàngqì ba 

nǐ hái hǎo ma zài jiānchí zhè yīcì ba 

wǒmen xiàngwǎng de shēnghuó zǒng huì ràng rén fàncuò 

miàn duì suǒyǒu yòuhuò dàole zuìhòu 

biàn dé zìshíqíguǒ 

 

wǒ zěnmeliǎo wǒ zěnmeliǎo 

rén yǔ rén zhī jiān de xìnrèn 

zǒng huì ràng wǒ wúlì fǎnbó 

 

wǒ háishì nàgè wǒ me 

wǒ háishì nàgè wǒ me 

wǒ háishì nàgè wǒ 

nà nǐ zài xiào shénme 

 

biǎoqíng hěn qíguài me 

méiyǒu liú yǎnlèi ba 

I'M OK 

 

演唱：JA符龙飞  

作词：JA符龙飞、张敬豪 

作曲：JA符龙飞 

 

Hey Don't Worry 

I'M OK 

I'M OK WO 

I'M OK 

I'M OK 

 

这是我要的生活 

别再管他对错 

整个世界选择太多 

怎么选都不再惊慌失措 

 

算了吧 就这样放弃吧 

你还好吗再坚持这一次吧 

我们向往的生活 总会让人犯错 

面对所有诱惑到了最后 

变得自食其果 

 

我怎么了 我怎么了 

人与人之间的信任 

总会让我无力反驳 

 

我还是那个我么 

我还是那个我么 

我还是那个我 

那你在笑什么 

 

表情很奇怪么 

没有流眼泪吧 

W PORZĄDKU 

 

Wykonanie: JA Fu Longfei 

Tekst: JA Fu Longfei,  Zhang Jinghao 

Muzyka: JA Fu Longfei 

 

Hej, nie martw się 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

 

To jest życie, którego chcę 

Nie zawracaj mu już głowy 

Na całym świecie zbyt wiele jest wyborów 

Jak wybrać, by znów nie stracić głowy? 

 

Zapomnij, po prostu zostaw to tak, jak jest 

Dobrze się czujesz? Wytrzymaj jeszcze trochę 

Życie, do którego dążymy, sprawia, ze popełniamy błędy 

Ulegając pokusom, które przed nami stawia, ostatecznie 

Doprowadzimy do własnej zguby 

 

Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje?  

Zaufanie pomiędzy dwojgiem ludzi 

Nigdy nie umiem mu się oprzeć 

 

Wciąż jestem tamtym mną? 

Wciąż jestem tamtym mną? 

Wciąż jestem tamtym mną 

Więc z czego się śmiejesz? 

 

Czy moja mina jest dziwna? 

Wcale nie płakałem 



yǒudiǎn hàipà jiāoliú 

què gèng hàipà gūdú 

 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

 

jiānqiáng shénme shì jiānqiáng 

cuìruò jiù zhè yīcì ba 

nǐ biéguǎn kuài sōng kāi shǒu a 

ràng wǒ ràng wǒ ràng wǒ shuō 

Let's Talk About Me 

 

jiù xiǎng huó zài tónghuà li 

gǎnjué biérén huì duì nǐ 

yǒngyuǎn yǒngyuǎn bù lì bù qì 

bùduàn de qīpiàn zìjǐ 

tīng biérén huāyánqiǎoyǔ 

zhè shì duì de huò cuò de 

wǒ cónglái dōu bù zàiyì 

 

tónghuà cóng kāishǐ jiù yǒu jiéjú 

ér wǒ zài jùběn lǐ 

wǒ shì hěn pànnì dàn dōu zhīdào 

bùshì wǒ de wèntí 

gāisǐ de dà dàolǐ tīng bù xiàqù 

wǒ bùxiǎng jiù zhème rènmìng 

 

I'M OK 

I'M OK 

I'M OK 

 

有点害怕交流 

却更害怕孤独 

 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

 

坚强 什么是坚强 

脆弱 就这一次吧 

你别管 快松开手啊 

让我 让我 让我说 

Let's Talk About Me 

 

就想活在童话里 

感觉别人会对你 

永远永远不离不弃 

不断的欺骗自己 

听别人花言巧语 

这是对的或错的 

我从来都不在意 

 

童话从开始就有结局 

而我在剧本里 

我是很叛逆但都知道 

不是我的问题 

该死的大道理听不下去 

我不想就这么认命 

 

I'M OK 

I'M OK 

I'M OK 

 

Trochę boję się interakcji 

Ale bardziej boję się samotności 

 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

 

Siła... Co to jest siła? 

Słabość....Tylko ten jeden raz 

Nie obchodzi Cię to, szybko zabierasz rękę 

Daj mi, daj mi, daj mi coś powiedzieć 

Porozmawiajmy o mnie 

 

Po prostu chciałbym żyć w bajce 

Czuć, że inni ludzie mnie 

Nigdy nigdy nie opuszczą 

Ciągle oszukuję siebie 

Słuchając pięknych słówek innych ludzi 

Czy to dobre czy złe 

Nigdy mnie zwracałem na to uwagi 

 

W bajkach już od początku wiesz jak się skończy 

Jestem w tym scenariuszu 

Buntuję się, ale dobrze wiem 

Że to nie mój problem 

W zaklętej uliczce słyszę, że dalej nie ma przejścia 

A jednak ne chcę tak po prostu rezygnować 

 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

 



 

wǒ háishì nàgè wǒ me 

wǒ háishì nàgè wǒ me 

wǒ háishì nàgè wǒ 

nà nǐ zài xiào shénme 

 

biǎoqíng hěn qíguài me 

méiyǒu liú yǎnlèi ba 

yǒudiǎn hàipà jiāoliú 

què gèng hàipà gūdú 

 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

 

qíngtiān tàiyáng kàn bùjiàn 

yīn tiān kàn lái gèng shùnyǎn 

yītiān yǔdī dī dá dá 

dī dá dī dá dá 

 

jīntiān tàiyáng kàn bùjiàn 

míngtiān huòxǔ huì chūxiàn 

yītiān yītiān 

 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

我还是那个我么 

我还是那个我么 

我还是那个我 

那你在笑什么 

 

表情很奇怪么 

没有流眼泪吧 

有点害怕交流 

却更害怕孤独 

 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

 

晴天太阳看不见 

阴天看来更顺眼 

一天雨滴滴哒哒 

滴哒滴哒哒 

 

今天太阳看不见 

明天或许会出现 

一天一天 

 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

I'M OK WO 

Wciąż jestem tamtym mną 

Wciąż jestem tamtym mną 

Wciąż jestem tamtym mną 

A Ty z czego się śmiejesz? 

 

Czy moja mina jest dziwna? 

Wcale nie płakałem 

Trochę boję się interakcji 

Ale bardziej boję się samotności 

 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

 

Nie mogę patrzeć na słońce w pogodny dzień 

Lepiej patrzy mi się na pochmurne niebo 

Tego dnia deszcz  robi kap kap kap 

Kap kap kap 

 

Dzisiaj nie mogę patrzeć na słońce 

Może jutro znów się pokaże 

Któregoś dnia, któregoś dnia 

 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 

Ze mną wszystko w porządku 


