
 

 

Chàbùduō gūniáng 

 

yǎnchàng: G.E.M. Dèng Zǐqí 

zuòcí: Yáo Zhōngrén, G.E.M. Dèng Zǐqí 

zuòqǔ: Yáo Zhōngrén,G.E.M. Dèng Zǐqí 

 

chàbùduō de gūniáng 

zhuīzhú chàbùduō de piàoliang 

tāmen chàbùduō de yuànwàng 

qiānzhe tāmen bízi fāngxiàng 

 

wǒ huí dào chāi bù duō de jiā 

tǎng zài chàbùduō de shāfā 

wēi bó chàbùduō de shuā  

dōu chīzhe chàbùduō de guā 

nà biāotí chàbùduō de zhà  

bāzhe chàbùduō de guà 

wǎngyǒu chàbùduō de zuǐ nòng zāng le chàbùduō dehuà 

 

yītiáo chàbùduō de shìyè xiàn zhuā chā bù duō de yǎn 

kàn zhe chàbùduō de liúyán dōu shì chàbùduō de jiàn 

dàochù chàbùduō de Baby bǐzhe chàbùduō de jīní 

jǔzhe chàbùduō de V jǐzhe chàbùduō de D 

 

zài chàbùduō de jiētóu bǎizhe chàbùduō de Pose 

gēn chāi bù duō de cháoliú zhěngle chàbùduō de Nose 

jiāo chāi bù duō de nányǒu zǒu dé chàbùduō de Close 

gōng chàbùduō de lóu sòng chàbùduō de Rose 

 

tiàozhe chàbùduō de wǔ niǔzhe chàbùduō de pìgu 

chàbùduō de sīlù xián chàbùduō de tuǐ cū 

kàn chàbùduō de liǎn shū rén chàbùduō dōu xiǎng kū 

差不多姑娘 

 

演唱：G.E.M.邓紫棋 

作词：姚中仁、G.E.M. 邓紫棋 

作曲：姚中仁、G.E.M. 邓紫棋 

 

差不多的姑娘 

追逐差不多的漂亮 

她们差不多的愿望 

牵着她们鼻子方向 

 

我回到差不多的家 

躺在差不多的沙发 

微博差不多的刷  

都吃著差不多的瓜 

那标题差不多的炸  

八著差不多的卦 

网友差不多的嘴弄脏了差不多的话 

 

一条差不多的事业线 抓差不多的眼 

看着差不多的留言 都是差不多的贱 

到处差不多的 Baby 比著差不多的基尼 

举著差不多的 V 挤著差不多的 D 

 

在差不多的街头 摆着差不多的 Pose 

跟差不多的潮流 整了差不多的 Nose 

交差不多的男友 走得差不多的 Close 

供差不多的楼 送差不多的 Rose 

 

跳着差不多的舞 扭著差不多的屁股 

差不多的思路 嫌差不多的腿粗 

看差不多的脸书 人差不多都想哭 

Podobne dziewczyny 

 

Wokal: G.E.M. 

Tekst: Yao Zhongren, G.E.M. 

Muzyka: Yao Zhongren, G.E.M. 

 

Podobne dziewczyny 

Gonią za podobnym pięknem 

Ich podobne nadzieje 

Wodzą je za nos 

 

Wracam do podobnego domu 

Kładę się na podobnej sofie 

Wrzucam podobny post na weibo 

Wszystkie jemy podobne melony 

Nagłówki są podobnie kontrowersyjne 

Wywołują podobne plotki 

Podobne usta internautów powtarzają podobne bzdury 

 

Podobny dekolt przyciąga podobne spojrzenia 

Czytamy podobne wiadomości, wszystkie podobnie tanie 

Wszędzie podobne „skarby” i podobne „dżiny” 

Podnoszą podobne V, wciskają podobne D 

 

Na podobnej ulicy przyjmują podobną pozę 

Podążając za podobnym trendem, podobnie przypudrowały nos 

Z podobnym chłopakami podchodzą podobnie blisko 

Zapewniają podobne mieszkanie, wysyłają podobne róże 

 

Tańczą podobny taniec, podobnie kręcą tyłkiem 

Podobny tok myślenia, nie lubią podobnych grubych nóg 

Czytając podobne książki, ludzie podobnie chcą płakać 



 

 

nǚhái chàbùduō de lù dōu chàbùduō wú zhù 

 

chàbùduō de gūniáng 

zhuīzhú chàbùduō de piàoliang 

tāmen chàbùduō de yuànwàng 

qiānzhe tāmen bízi fāngxiàng 

 

dōu lùzhe chàbùduō de yāo 

Fakezhe chàbùduō de wéixiào 

sāzhe chàbùduō de jiāo guānxì chàbùduō de kào 

bào chàbùduō de dàtuǐ yǔqì chàbùduō de sāo 

kào chàbùduō de fāngfǎ mǎile chàbùduō de bāo 

 

dōu chěngzhe chàbùduō de qiáng 

suǒyǐ jiǎnghuà chàbùduō de qiāng 

chàbùduō sīxiǎng dōu yǒuzhe chàbùduō xiázhǎi shěnměi guān 

chàbùduō de dàn chàbùduō de zàn 

wèi chàbùduō de shǎnguāng chàbùduō de máng 

 

hē chàbùduō de hóngjiǔ kěnzhe chàbùduō de ròu 

duì chàbùduō de jìngtóu yǎnzhe chàbùduō de xiù 

tú chàbùduō de xiū xiūdé chàbùduō de shòu 

shēn biān chàbùduō de mìyǒu dōu shì chàbùduō de Low 

 

OH chàbùduō de yōuyuè gǎn 

xiě zài chàbùduō de liǎn shàng 

zài chàbùduō de jīchǎng zǒu chàbùduō hóng dì dìtǎn 

chàbùduō de zhuāng chàbùduō de làng 

qúnzi chàbùduō de duǎn jiālǐ chàbùduō de zàng 

 

chàbùduō de gūniáng 

zhuīzhú chàbùduō de piàoliang 

女孩差不多的路 都差不多无助 

 

差不多的姑娘 

追逐差不多的漂亮 

她们差不多的愿望 

牵着她们鼻子方向 

 

都露著差不多的腰 

Fake著差不多的微笑 

撒著差不多的娇 关系差不多的靠 

抱 差不多的大腿 语气差不多的骚 

靠 差不多的方法 买了差不多的包 

 

都逞著差不多的强 

所以讲话差不多的呛 

差不多思想 都有着差不多狭窄审美观 

差不多 的弹 差不多 的赞 

为差不多 的闪光 差不多 的忙 

 

喝差不多的红酒 啃著差不多的肉 

对差不多的镜头 演着差不多的秀 

图差不多的修 修得差不多的瘦 

身边差不多的密友 都是差不多的 Low 

 

OH 差不多的优越感 

写在差不多的脸上 

在差不多的机场 走差不多红的地毯 

差不多 的妆 差不多 的浪 

裙子差不多 的短 家里差不多 的脏 

 

差不多的姑娘 

追逐差不多的漂亮 

Podobne drogi tych dziewczyn podobnie donikąd nie prowadzą 

 

Podobne dziewczyny 

Gonią za podobnym pięknem 

Ich podobne nadzieje 

Wodzą je za nos 

 

Wszystkie pokazują podobną talię 

Udają podobne uśmiechy 

Są tak samo rozpieszczone, polegają na podobnych znajomościach 

Trzymając podobne uda, mówią podobnie kokieteryjnie 

Polegając na podobnych metodach, kupują podobne torebki 

 

Udają podobnie silne 

Więc podobnie krztuszą się słowami 

Podobnie myślą i mają podobnie ograniczony światopogląd 

Podobny strzał, podobne lajki 

Dla podobnego blasku, podobnego zabiegania 

 

Piją podobne czerwone wino, gryzą podobne mięso 

Do podobnych aparatów podobnie się wdzięczą 

Zdjęcia podobnie obrobione, są na nich podobnie szczupłe 

Obok mają podobne przyjaciółki, wszystkie tak samo słabe 

 

Podobne poczucie wyższości 

Wypisane na podobnych twarzach 

Na podobnych lotniskach chodzą po podobnych czerwonych dywanach 

Podobny makijaż, podobny ruch dłonią 

Podobnie krótkie spódniczki i podobnie brudny dom 

 

Podobne dziewczyny 

Gonią za podobnym pięknem 



 

 

  

 

tāmen chàbùduō de yuànwàng 

qiānzhe tāmen bízi fāngxiàng 

 

chàbùduō de nǐ chàbùduō de wǒ 

chàbùduō de tā chàbùduō de shǎ 

tīngzhe chàbùduō de fèihuà 

chàbùduō dì nàxiē wūyā yòu xīxīhāhā 

zhī zhī yòu chāchā dōu chàbùduō de xiā 

chàbùduō gūniáng dōu tǔshēngtǔzhǎng zài yǒudú dí tǔrǎng 

chàbùduō dōu céng duì jìngzi lǐ de zìjǐ shīwàng 

chàbùduō dōu yíwàng méiyǒu wǔzhuāng de múyàng 

zhè chàbùduō de zhèngzhuàng kuāzhāng 

 

ér xiànzài gèwèi gūniáng zhèlǐ wǒ yào fēnxiǎng 

céngjīng de wǒ dū yīyàng yǒu chā bù duō de yōushāng 

chàbùduō liǎng gè lǐbài méi yǒu chīfàn 

chàbùduō wǒ jiù bǎ mìng gěi sòng shàng 

shǔ bù jìn de chàbùduō dōu chàbùduō 

chàbùduō rénshēng zhēn de bù gāi zhèmeguò 

xiàng wǒ chàng dì nà shǒu gē 

chàbùduō de xūróng rúguǒ nénggòu kànpò 

zhǐshì chàbùduō dì nàgè pàomò 

她们差不多的愿望 

牵着她们鼻子方向 

 

差不多的你 差不多的我 

差不多的她 差不多的傻 

听着差不多的废话 

差不多的那些乌鸦 又嘻嘻哈哈 

吱吱又喳喳 都差不多的瞎 

差不多姑娘 都土生土长 在有毒的土壤 

差不多都曾对镜子里的自己失望 

差不多都遗忘 没有武装的模样 

这差不多的症状 夸张 

 

而现在各位姑娘 这里我要分享 

曾经的我都一样 有差不多的忧伤 

差不多两个礼拜没有吃饭 

差不多我就把命给送上 

数不尽的差不多 都差不多 

差不多 人生真的不该这么过 

像我唱的那首歌 

差不多的虚荣如果能够看破 

只是差不多的那个 泡沫 

Ich podobne nadzieje 

Wodzą je za nos 

 

Podobna Ty, podobna ja 

Podobna ona, podobnie głupia 

Słucha podobnych bzdur 

Podobne wrony śmieją się i chichoczą 

Kra kra, cip cip, wszystkie tak samo ślepe 

Podobne dziewczyny urodzone na zatrutej ziemi 

Podobnie spoglądają w lustro, zawiedzione samymi sobą 

Podobnie zapomniały, jak wyglądają bez zbroi 

Wyolbrzymiają podobne symptomy 

 

A teraz dziewczyny, muszę się z Wami podzielić 

Ja kiedyś byłam taka sama, byłam podobnie zdołowana 

Prawie dwa dni nic nie jadłam 

Prawie zrezygnowałam z własnego życia 

Miliony podobnych, wszyscy podobni 

Podobnie, życie nie powinno tak wyglądać 

Tak jak śpiewam tę piosenkę 

Podobna pustka, gdyby móc ją przejrzeć 

To tylko podobna tamta bańka 


