
 

 

Shuō hǎo bù kū 

 

yǎnchàng: Zhōu Jiélún, Axìn 

zuòcí: Fāng Wénshān 

zuòqǔ: Zhōu Jiélún 

 

méiyǒule liánluò hòulái de shēnghuó  

wǒ doū shì tīng biérén shuō 

shuō ni zěnme le shuō ni zěnme guò  

fàng bù xià de rén shì wǒ 

rén duō de shíhòu jiù dài zài jiǎoluò  

jiù pà biérén wèn qǐ wǒ 

nǐmen zěnmeliǎo ni dīzhe tóu  

hùzhe wǒ lián bàoyuàn dōu méiyǒu 

 

diànhuà kāishǐ duǒ cóng bùduì wǒ shuō  

bù xíguàn yīgè rén shēnghuó 

líkāi wǒ yǐhòu yào wǒ hǎohǎoguò  

pà dǎrǎo xiǎng zìyóu de wǒ 

dōu zhège shíhòu nǎi hái zàiyìzhe  

biérén shì zěnme zěnme kàn wǒ de 

pīnmìng jiěshìzhe bùshì wǒ de cuò shì nǎi yào zǒu 

 

yǎnkànzhe nǎi nánguò  

wǎnliú dehuà què méiyǒu shuō 

nǎi huì wéixiào fàngshǒu  

shuō hǎobù kū ràng wǒ zǒu 

 

diànhuà kāishǐ duǒ cóng bùduì wǒ shuō  

bù xíguàn yīgè rén shēnghuó 

líkāi wǒ yǐhòu yào wǒ hǎohǎoguò  

pà dǎrǎo xiǎng zìyóu de wǒ 

说好不哭 

 

演唱：周杰伦 五月天 阿信 

作词：方文山 

作曲：周杰伦 

 

没有了联络 后来的生活  

我都是听别人说 

说妳怎么了 说妳怎么过  

放不下的人是我 

人多的时候 就待在角落  

就怕别人问起我 

你们怎么了 妳低着头  

护着我连抱怨都没有 

 

电话开始躲 从不对我说  

不习惯一个人生活 

离开我以后 要我好好过  

怕打扰想自由的我 

都这个时候 妳还在意著  

别人是怎么怎么看我的 

拼命解释著 不是我的错 是妳要走 

 

眼看着妳难过  

挽留的话却没有说 

妳会微笑放手  

说好不哭让我走 

 

电话开始躲 从不对我说  

不习惯一个人生活 

离开我以后 要我好好过  

怕打扰想自由的我 

Mówisz „nie będę płakać” 

 

Wykonanie: Zhou Jie Lun, Axin 

Tekst: Fang Wenshan 

Muzyka: Zhou Jie Lun 

 

Nie utrzymujemy już kontaktu, o twoim dalszym życiu  

Dowiaduję się od innych ludzi 

Mówią, co u ciebie, mówią, jak sobie radzisz 

To ja nie umiem odpuścić 

Gdy jestem w dużej grupie, zawsze stoję w kącie 

Bojąc się, że inni mnie spytają 

„Co z Wami?”, Ty ze spuszczoną głową 

Chronisz mnie bez choćby słowa skargi 

 

Zaczynasz unikać moich telefonów, nigdy mi nie mówisz 

Że nie przywykłaś do życia samej 

Zostawiłaś mnie, żebym mógł dobrze żyć 

Bałaś się przeszkodzić mnie, który pragnął wolności 

Przez cały ten czas Ty ciągle martwisz się o to 

Jak inni na mnie patrzą 

Ciągle im tłumaczysz, że to nie moja wina, że to Ty odeszłaś 

 

Patrzę na Twój smutek 

Chcę Cię zatrzymać, ale nic nie mówię 

Z uśmiechem zabierasz rękę 

Mówiąc „nie będę płakać”, pozwalasz mi odejść 

 

Zaczynasz unikać moich telefonów, nigdy mi nie mówisz 

Że nie przywykłaś do życia samej 

Zostawiłaś mnie, żebym mógł dobrze żyć 

Bałaś się przeszkodzić mnie, który pragnął wolności 



 

 

dōu zhège shíhòu nǐ hái zàiyìzhe  

biérén shì zěnme zěnme kàn wǒ de 

pīnmìng jiěshìzhe bùshì wǒ de cuò shì nǎi yào zǒu 

 

yǎnkànzhe nǎi nánguò  

wǎnliú dehuà què méiyǒu shuō 

nǎi huì wéixiào fàngshǒu  

shuō hǎobù kū ràng wǒ zǒu 

 

nǎi shénme dōu méiyǒu  

què hái wèi wǒ de mèng jiāyóu 

xīnténgguòle duōjiǔ  

hái zài zhǎo lǐyóu děng wǒ 

都这个时候 你还在意著  

别人是怎么怎么看我的 

拼命解释著 不是我的错 是妳要走 

 

眼看着妳难过  

挽留的话却没有说 

妳会微笑放手  

说好不哭让我走 

 

妳什么都没有  

却还为我的梦加油 

心疼过了多久  

还在找理由等我 

Przez cały ten czas Ty ciągle martwisz się o to 

Jak inni na mnie patrzą 

Ciągle im tłumaczysz, że to nie moja wina, że to Ty odeszłaś 

 

Patrzę na Twój smutek 

Chcę Cię zatrzymać, ale nic nie mówię 

Z uśmiechem zabierasz rękę 

Mówiąc „nie będę płakać”, pozwalasz mi odejść 

 

Nie masz nic 

A jednak wciąż wspierasz moje marzenie 

Od jak dawna mnie kochasz? 

Wciąż szukasz powodu, by na mnie czekać 

 

 


