
 

 

fēnshǒu bù fēnlí 
 

yǎnchàng: Huáng Zǐtāo 

zuòcí: Huáng Zǐtāo 

zuòqǔ: Huáng Zǐtāo 

 

jíjiāng dàolái de shēnyè 

zhǐ shèng nǐ wǒle 

fēng hěn lěng qǐng gěi wǒ yǒngbào 

qíshí méi duōshǎo shíjiān 

gēn nǐ gàobiéle 

qǐng jìdé suǒyǒu dì měihǎo 

 

zhè shì wǒmen de guòqù 

bùxiǎng zài tíqǐ 
zhè yīkè jì zhù wǒ de hǎo 

fēnshǒu bù fēnlí 
xīn péizhe nǐ 
yīnwèi wǒ xiǎng zhīdào 

tā shì bùshì bǐ wǒ hǎo 

 

wǒ de shǒujī bù huì huàn diào 

wéiyī kěyǐ míbǔ shòushāng shí de tòng 

suīrán wǒ bù huì tí 
zhīhòu de měi yītiān 

huì xiǎng nǐ huì xiǎng nǐ duìbùqǐ 
 

měi gè jìjié wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

ài bùguò yībiàn 

fùchū bùzhǐ yīdiǎn 

nà shí bīnfēn duō biàn 

měi zhǒng xīn de zīwèi cháng dào tián jìdé ma 

zài měi gè jìjié wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

ài bùguò yībiàn 

tòngkǔ kě bùzhǐ yīdiǎn 

huà zài xīnjiān  
xièxiè nǐ huà hǎo de xīn 

tā hái liú zài wǒ chuāng qián 

分手不分离 
 

演唱：黄子韬 

作词：黄子韬 

作曲：黄子韬 

 

即将到来的深夜 

只剩你我了 

风很冷请给我拥抱 

其实没多少时间 

跟你告别了 

请记得所有的美好 
 

这是我们的过去 

不想再提起 

这一刻记住我的好 

分手不分离 

心陪着你 

因为我想知道 

她是不是比我好 

 

我的手机不会换掉 

唯一可以弥补受伤时的痛 

虽然我不会提 

之后的每一天 

会想你会想你对不起 
 

每个季节我与你的指尖 

爱不过一遍 

付出不止一点 

那时缤纷多变 

每种心的滋味尝到甜记得吗 

在每个季节我与你的指尖 

爱不过一遍 

痛苦可不止一点 

划在心间  

谢谢你画好的心 

它还留在我窗前 

Koniec związku, nie znajomości 
 

Wykonanie: Huang Zitao 

Tekst: Huang Zitao 

Muzyka: Huang Zitao 

 

Spotkanie w środku nocy 

Zostaliśmy tylko my dwoje 

Wiatr jest taki zimny, proszę, przytul mnie 

Właściwie nie mam dużo czasu 

By się z Tobą pożegnać 

Proszę, pamiętaj wszystko, co było dobre 

 

To już nasza przeszłość 

Nie chcę znów tego wyciągać 

W tym momencie, pamiętaj moją dobrą stronę 

To koniec związku, ale nie znajomości 
Serce wciąż jest przy Tobie 

Bo chcę wiedzieć 

Czy ona radzi sobie lepiej niż ja 

 

Nie zmienię numeru telefonu 

Tylko to może trochę uśmierzyć ból tamtych ran 

Mimo że tego nie powiem 

To każdego dnia 

Będę za Tobą tęsknić, będę tęsknić, przepraszam.... 
 

Każda pora roku, gdy splataliśmy swoje palce 

Kochaliśmy tylko raz 

Ale włożyliśmy w to więcej niż trochę 

Wtedy życie było pełne kolorów 

Pamiętasz słodki smak naszych serc? 

Każda pora roku, gdy splataliśmy swoje palce 

Kochaliśmy tylko raz 

Ale boleć może więcej niż trochę 

W pokoju wewnątrz serca 

Dziękuję za to piękne serce, które tam narysowałaś 

Wciąż znajduje się ono naprzeciw okna 



 

 

jíjiāng dàolái de shēnyè 

zhǐ shèng nǐ wǒle 

fēng hěn lěng qǐng gěi wǒ yǒngbào 

qíshí méi duōshǎo shíjiān 

gēn nǐ gàobiéle 

qǐng jìdé suǒyǒu dì měihǎo 

 

zhè shì wǒmen de guòqù 

bùxiǎng zài tíqǐ 
zhè yīkè jì zhù wǒ de hǎo 

fēnshǒu bù fēnlí 
xīn péizhe nǐ 
yīnwèi wǒ xiǎng zhīdào 

tā shì bùshì bǐ wǒ hǎo 

 

wǒ de shǒujī bù huì huàn diào 

wéiyī kěyǐ míbǔ shòushāng shí de tòng 

suīrán wǒ bù huì tí 
zhīhòu de měi yītiān 

huì xiǎng nǐ huì xiǎng nǐ duìbùqǐ 
 

měi gè jìjié wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

ài bùguò yībiàn 

fùchū bùzhǐ yīdiǎn 

nà shí bīnfēn duō biàn 

měi zhǒng xīn de zīwèi cháng dào tián jìdé ma 

zài měi gè jìjié wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

ài bùguò yībiàn 

tòngkǔ kě bùzhǐ yīdiǎn 

huà zài xīnjiān 

xièxiè nǐ huà hǎo de xīn 

tā hái liú zài wǒ chuāng qián 

 

wǒ zhēn de zàihū nǐ 
 

měi gè jìjié wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

ài bùguò yībiàn 

即将到来的深夜 

只剩你我了 

风很冷请给我拥抱 

其实没多少时间 

跟你告别了 

请记得所有的美好 

 

这是我们的过去 

不想再提起 

这一刻记住我的好 

分手不分离 

心陪着你 

因为我想知道 

她是不是比我好 
 

我的手机不会换掉 

唯一可以弥补受伤时的痛 

虽然我不会提 

之后的每一天 

会想你会想你对不起 
 

每个季节我与你的指尖 

爱不过一遍 

付出不止一点 

那时缤纷多变 

每种心的滋味尝到甜记得吗 

在每个季节我与你的指尖 

爱不过一遍 

痛苦可不止一点 

划在心间 

谢谢你画好的心 

它还留在我窗前 

 

我真的在乎你 

 

每个季节我与你的指尖 

爱不过一遍 

Spotkanie w środku nocy 

Zostaliśmy tylko my dwoje 

Wiatr jest taki zimny, proszę, przytul mnie 

Właściwie nie mam dużo czasu 

By się z Tobą pożegnać 

Proszę, pamiętaj wszystko, co było dobre 

 

To już nasza przeszłość 

Nie chcę znów tego wyciągać 

W tym momencie, pamiętaj moją dobrą stronę 

To koniec związku, ale nie znajomości 
Serce wciąż jest przy Tobie 

Bo chcę wiedzieć 

Czy ona radzi sobie lepiej niż ja 

 

Nie zmienię numeru telefonu 

Tylko to może trochę uśmierzyć ból tamtych ran 

Mimo że tego nie powiem 

To każdego dnia 

Będę za Tobą tęsknić, będę tęsknić, przepraszam.... 
 

Każda pora roku, gdy splataliśmy swoje palce 

Kochaliśmy tylko raz 

Ale włożyliśmy w to więcej niż trochę 

Wtedy życie było pełne kolorów 

Pamiętasz słodki smak naszych serc? 

Każda pora roku, gdy splataliśmy swoje palce 

Kochaliśmy tylko raz 

Ale boleć może więcej niż trochę 

W pokoju wewnątrz serca 

Dziękuję za to piękne serce, które tam narysowałaś 

Wciąż znajduje się ono naprzeciw okna 

 

Ja naprawdę się o Ciebie troszczę 

 

Każda pora roku, gdy splataliśmy swoje palce 

Kochaliśmy tylko raz 



 

 

 
 

fùchū bùzhǐ yīdiǎn 

nà shí bīnfēn duō biàn 

měi zhǒng xīn de zīwèi cháng dào tián jìdé ma 

zài měi gè jìjié wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

wǒ yǔ nǐ de zhǐ jiān 

ài bùguò yībiàn 

tòngkǔ kě bùzhǐ yīdiǎn 

huà zài xīnjiān 

xièxiè nǐ huà hǎo de xīn 

tā hái liú zài wǒ chuāng qián 

付出不止一点 

那时缤纷多变 

每种心的滋味尝到甜记得吗 

在每个季节我与你的指尖 

我与你的指尖 

爱不过一遍 

痛苦可不止一点 

划在心间 

谢谢你画好的心 

它还留在我窗前 

Ale włożyliśmy w to więcej niż trochę 

Wtedy życie było pełne kolorów 

Pamiętasz słodki smak naszych serc? 

Każda pora roku, gdy splataliśmy swoje palce 

Gdy splataliśmy razem palce 

Kochaliśmy tylko raz 

Ale boleć może więcej niż trochę 

W pokoju wewnątrz serca 

Dziękuję za to piękne serce, które tam narysowałaś 

Wciąż znajduje się ono naprzeciw okna 


