
 

 

Bù kū 
  
yǎnchàng: Sunnee (Yáng Yúnqíng) 
zuòcí: Lǐ Chéngyuǎn & lín Qiáo 
zuòqǔ: Jiāng Hǎiwēi 
  
shéi xiǎng huàn shēn gānjìng xiàofú 
duǒ zài jiǎoluò kū 
shéi de shūbāo fēi chū chuānghù 
bǐjì hěn suānchǔ 
shéi de qīngchūn bèi shìjiè gūfù 
shéi de nàhǎn bèi pángguān xièdú 
xiǎohái zài gūdǎo méi chuánzhī bǎidù 
  
shéi de zhǎngxīn yìwài chénzhòng 
zá jìnle shuāng mù 
shéi de xiào shēng bù huái hǎoyì 
jiūchánle qiántú 
shuō duìbùqǐ yī liǎng miǎo gōngfū 
ér méiguānxì yīshēng niàn bù chū 
zǒng háishì bēishāng nìliú chénghé bàn qīngchūn jiéshù 
  
wǒmen xūyào měihǎo shìjiè zāogāo 
yě bùnéng diānfù 
jǐ zìjǐ de yǒngbào pījīngzhǎnjí 
duìkàng hēi'àn bàofēng yīqiè cánkù 
bǎ bēishāng xiěchéng shī mòdú 
wǒmen de qīngchūn bù yìng gāi dào cǐ jiéshù 
  
shéi de zhǎng xīn yìwài chénzhòng 
zá jìnle shuāng mù 
shéi de xiào shēng bù huái hǎoyì 
jiūchánle qiántú 
shuō duìbùqǐ yī liǎng miǎo gōngfū 
ér méiguānxì yīshēng niàn bù chū 
zǒng háishì bēishāng nìliú chénghé bàn qīngchūn jiéshù 

不哭 
 

演唱：Sunnee (杨芸晴) 

作词：李程远&林乔 

作曲：姜海威 
 

谁想换身 干净校服 

躲在角落哭 

谁的书包 飞出窗户 

笔记很酸楚 

谁的青春 被世界辜负 

谁的呐喊 被旁观亵渎 

小孩在孤岛 没船只摆渡 
 

谁的掌心 意外沉重 

砸进了双目 

谁的笑声 不怀好意 

纠缠了前途 

说对不起 一两秒功夫 

而没关系 一生念不出 

总还是悲伤 逆流成河 伴青春结束 
 

我们需要美好 世界糟糕 

也不能颠覆 

给自己的拥抱 披荆斩棘 

对抗黑暗暴风一切残酷 

把悲伤写成诗默读 

我们的青春 不应该到此结束 
 

谁的掌心 意外沉重 

砸进了双目 

谁的笑声 不怀好意 

纠缠了前途 

说对不起 一两秒功夫 

而没关系 一生念不出 

总还是悲伤 逆流成河 伴青春结束 

Nie płacz 
 
Wokal: Sunnee 
Tekst: Li Chengyuan & Lin Qiao 
Muzyka: Jiang Haiwei 
 
Kto chciałby przebrać się w czysty mundurek 
Ukryć w kącie i płakać? 
Czyj plecak wyfrunął przez okno 
A zeszyt pełny jest smutnych tekstów? 
Czyją młodość zawiódł ten świat? 
Czyj krzyk zlekceważyli obserwatorzy? 
Dziecko na bezludnej wyspie, gdzie nie dociera żaden statek 
 
Czyja dłoń niespodziewanie stała się zbyt ciężka 
Uderzając pomiędzy oczy? 
Czyj śmiech skrywa w sobie nieczyste intencje 
I komplikuje dalszą drogę? 
Powiedzenie "przepraszam" to tylko kilka sekund 
A "nic nie szkodzi" zostanie w pamięci całe życie 
Smutek płynie pod prąc, tworząc rzekę, pół młodości się kończy 
 
Potrzebujemy piękna, by nawet ten okropny świat 
Nie był w stanie nas pokonać 
Obejmując się rękami, przedzieramy się przez przeszkody 
Opierając się ciemności, wichurom, całemu okrucieństwu 
Smutek spisujemy w wierszach czytanych po cichu 
Nasza młodość nie powinna się tak skończyć 
 
Czyja dłoń niespodziewanie stała się zbyt ciężka 
Uderzając pomiędzy oczy? 
Czyj śmiech skrywa w sobie nieczyste intencje 
I komplikuje dalszą drogę? 
Powiedzenie "przepraszam" to tylko kilka sekund 
A "nic nie szkodzi" zostanie w pamięci całe życie 
Smutek płynie pod prąc, tworząc rzekę, pół młodości się kończy 



 

 

 

 

  
wǒmen xūyào měihǎo shìjiè zāogāo 
yě bùnéng diānfù 
jǐ zìjǐ de yǒngbào pījīngzhǎnjí 
duìkàng hēi'àn bàofēng yīqiè cánkù 
bǎ bēishāng xiěchéng shī mòdú 
wǒmen de qīngchūn bù yìng gāi dào cǐ jiéshù 
  
wǒmen yǐjīng měihǎo céngjīng zāogāo 
dōu rēng jìn chéntǔ 
jǐ zìjǐ de yǒngbào pījīngzhǎnjí 
yíngjiē xīngchén rì chū zàijiàn gūdú 
bǎ bēishāng xiěchéng gē jiǎngshù 
wǒmen de qīngchūn chōngpò rénqún wéixiào bù kū 

 

我们需要美好 世界糟糕 

也不能颠覆 

给自己的拥抱 披荆斩棘 

对抗黑暗暴风一切残酷 

把悲伤写成诗默读 

我们的青春 不应该到此结束 
 

我们已经美好 曾经糟糕 

都扔进尘土 

给自己的拥抱 披荆斩棘 

迎接星辰日出再见孤独 

把悲伤写成歌讲述 

我们的青春 冲破人群微笑不哭 

 
Potrzebujemy piękna, by nawet ten okropny świat 
Nie był w stanie nas pokonać 
Obejmując się rękami, przedzieramy się przez przeszkody 
Opierając się ciemności, wichurom, całemu okrucieństwu 
Smutek spisujemy w wierszach czytanych po cichu 
Nasza młodość nie powinna się tak skończyć 
 
Znaleźliśmy już piękno, to, co wcześnie było złe 
Wszystko wyrzucamy w piach 
Obejmując się rękami, przedzieramy się przez przeszkody 
By powitać wschodzące gwiazdy, pożegnać samotność 
Smutek spisujemy w piosenkach, by coś przekazać 
Nasza młodość, przedzierając się przez tłum śmieje się, nie płacze 


