
 

 

Wǒ de huídá 
 
yǎnchàng: Wáng Xiàokūn 
zuòcí: Zhèng Yìjūn/Hóng Lù 
zuòqǔ: Zhèng Yìjūn 
 
wúfǎ fùzhì xīndǐ nà jù hái hǎo ma 
měi cì wèn huà chénmò yě suàn huídá 
jiù bùjì nàxiē xūjiǎ 
 
yǒuxiē qiānguà wú shāngfēng yǎ bù fùzá 
zhǐ shèng wènhòu qiāoqiāo chuānyuè shíchā 
zài měi cì mèng xǐng shāyǎ 
 
bù miǎnqiáng zìjǐ zhuāng shǎ 
bǎ jiūchán fàngxià 
shízhēn jìngzhǐ nàgè chànà 
 
bù miǎnqiáng zìjǐ zhǎng dà 
ràng jìyì ruòhuà 
shāngbā suí shíjiān jié jiā 
 
yǒuxiē qiānguà wú shāngfēng yǎ bù fùzá 
zhǐ shèng wènhòu qiāoqiāo chuānyuè shíchā 
zài měi cì mèng xǐng shāyǎ 
 
bù miǎnqiáng zìjǐ zhuāng shǎ 
bǎ jiūchán fàngxià 
shízhēn jìngzhǐ nàgè chànà 
 
bù miǎnqiáng zìjǐ zhǎng dà 
ràng jìyì ruòhuà 
shāngbā suí shíjiān jié jiā 
 
bù miǎnqiáng zìjǐ zhuāng shǎ 
bǎ sīniàn fàngxià 
nǎohǎi réngjiù cánliú qínghuà 

我的回答 
 

演唱：王啸坤 

作词：郑亦钧/洪璐 

作曲：郑亦钧 
 

无法复制心底那句还好吗 

每次问话沈默也算回答 

就不计那些虚假 
 

有些牵挂无伤风雅不复杂 

只剩问候悄悄穿越时差 

在每次梦醒沙哑 
 

不勉强自己装傻 

把纠缠放下 

时针静止那个刹那 
 

不勉强自己长大 

让记忆弱化 

伤疤随时间结痂 

 

有些牵挂无伤风雅不复杂 

只剩问候悄悄穿越时差 

在每次梦醒沙哑 
 

不勉强自己装傻 

把纠缠放下 

时针静止那个刹那 
 

不勉强自己长大 

让记忆弱化 

伤疤随时间结痂 
 

不勉强自己装傻 

把思念放下 

脑海仍旧残留情话 

Moja odpowiedź 
 
Wokal: Wang Xiaokun 
Tekst: Zheng Yijun, Hong Lu  
Muzyka: Zheng Yijun 
 
Nie będąc w stanie szczerze zapytać, czy wszystko w porządku 
Milczenie również może być odpowiedzią na każde pytanie 
Lekceważy cały fałsz 
 
Niektóre zmartwienia są nieszkodliwe, nieskomplikowane 
Zostały tylko nieme pozdrowienia przekraczające różnicę czasu 
Chrypka za każdym razem, gdy budzisz się ze snu 
 
Nie zmuszajmy się, by udawać głupich 
Odłóżmy wszystkie splątane sprawy 
Wskazówki zegara zatrzymały się w tym momencie 
 
Nie zmuszajmy się, by dorosnąć 
Pozwólmy wspomnieniom osłabnąć 
Rany w końcu zmieniają się w strupy 
 
Niektóre zmartwienia są nieszkodliwe, nieskomplikowane 
Zostały tylko nieme pozdrowienia przekraczające różnicę czasu 
Chrypka za każdym razem, gdy budzisz się ze snu 
 
Nie zmuszajmy się, by udawać głupich 
Odłóżmy wszystkie splątane sprawy 
Wskazówki zegara zatrzymały się w tym momencie 
 
Nie zmuszajmy się, by dorosnąć 
Pozwólmy wspomnieniom osłabnąć 
Rany w końcu zmieniają się w strupy 
 
Nie zmuszajmy się, by udawać głupich 
Odłóżmy całą tęsknotę 
W głowie wciąż pozostaną słowa miłości 



 

 

 

 

 
bù miǎnqiáng zìjǐ zhǎng dà 
zài mǒu gè shèngxià 
dàyǔ ràng huíyì luòxià 
dàyǔ ràng huíyì luòxià 

 

不勉强自己长大 

在某个盛夏 

大雨让回忆落下 

大雨让回忆落下 

 
Nie zmuszajmy się, by dorosnąć 
Któregoś lata 
Ulewa zmyje wspomnienia 
Ulewa zmyje wspomnienia 


