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míngzhī guānxì de wǒ què dòngle xīn wúfǎ zài huīfù
jǐ qiān cì gàosù zìjǐ yào wàngjì
què yǐ wúfǎ míbǔ
zhè bù jiùshì wǒ de cuò ma
bù jiùshì zìjǐ zàochéng de ma
xièxiè nǐ gěi wǒ de jìyì
ràng wǒ míngkè zài xīnlǐ de rén baby

明知关系的我却动了心无法再恢复
几千次告诉自己要忘记
却已无法弥补
这不就是我的错吗
不就是自己造成的吗
谢谢你给我的记忆
让我铭刻在心里的人baby

Znając naszą relację, i tak nieświadomie się do Ciebie przywiązałem
Tysiące razy powtarzałem sobie, że muszę zapomnieć
Ale wciąż nie jestem w stanie się z Ciebie wyleczyć
Czy to nie tylko moja wina?
Czy sam sobie tego nie zrobiłem?
Dziękuję Ci za wspomnienia, które mi dałaś
Za kogoś, kogo mogę wyryć w swoim sercu

oh tīng dào nǐ de duìbùqǐ
oh nǔlì jiǎzhuāng bùzàiyì
cóng dì yītiān yěxǔ shì wǒ yòng qíng tài shēn
you don't get it cause you have someone else

oh 听到你的对不起
oh 努力假装不在意
从第一天也许是我用情太深
you don't get it cause you have someone else

oh, słyszałem twoje przeprosiny
oh, staram się udawać, że to nie ma znaczenia
Możliwe, że od pierwszego dnia wczułem się za bardzo
Nie rozumiesz tego, bo masz już kogoś innego

hǎo xīwàng shíjiān huì xiàng fēng
dài zǒu yīqiè wǒ céng yīn nǐ shòuguò de shāng tòng
nǐ de chūxiàn gěile wǒ zhè shǒu gē de línggǎn xièxiè nǐ
suǒyǒu de huíyì jìfàng zài zhèlǐ

好希望时间会像风
带走一切我曾因你受过的伤痛
你的出现给了我这首歌的灵感谢谢你
所有的回忆寄放在这里

Chciałbym, żeby czas był jak wiatr
Zabrał wszystko, co od ciebie otrzymałem, cały ten ból
Dałaś mi inspirację do tej piosenki, dziękuję
Wszystkie wspomnienia zostawię tutaj

Hey girl nǐ yīzhí zài yóuyù bù jué
I'm ill ér wǒ què zàiyuán dì děngdài
gāi xuéhuì fàngshǒule jiù mòmò dànwàngle
jiéjú zhǐ gěile wǒ yīgè xuǎnzé

Hey girl 你一直在犹豫不决
I'm ill 而我却在原地等待
该学会放手了就默默淡忘了
结局只给了我一个选择

Hej, dziewczyno, Ty zawsze się wahasz
Mam dość, ale ciągle na ciebie czekam
Powinienem się nauczyć odchodzić, po cichu zapomnieć
Zakończenie dało mi tylko jeden wybór

yǒngbàozhe nǐ rùshuì dì nàgè yèwǎn (tonight)
zuìhòu yīcì duì nǐ shuōguò de wǎn'ān (good night)
zhèngzài shīmiánzhe
wǒ hái zài liúliànzhe
wǒ hái zài tòngzhe xīn zài liúlèi
wǒ què hái zài huíyì

拥抱着你入睡的那个夜晚(tonight)
最后一次对你说过的晚安(good night)
正在失眠着
我还在留恋着
我还在痛着心在流泪
我却还在回忆

Ta noc, gdy zasypiam w twoich objęciach (dziś w nocy)
Ostatni raz mówię ci "dobranoc" (dobranoc)
Teraz cierpię na bezsenność
Wciąż nie umiem odpuścić
Ciągle cierpię, wylewając łzy
I ciągle wspominam

ZTao zhè shǒu gē for you

ZTao这首歌 for you

Z.TAO, ta piosenka jest dla Ciebie

You know I'll make it
niánqīng zhìyù kuài so I'll fight against the traffic
nǐ bǐ wǒ tíqián jīnglìle tài duō rénshēng
All right I got it have to say goodbye
take care

You know I'll make it
年轻治愈快 so I'll fight against the traffic
你比我提前经历了太多人生
All right I got it have to say goodbye
take care

Wiesz, że to zrobię
Rany młodości goją się szybko, więc będę walczył
Przeszłaś w życiu przez dużo więcej niż ja
Okej, muszę się pożegnać
Dbaj o siebie

oh nǐ bù zài de měi yī tiān
oh bùxiǎng nǐ shì nàme nán
zěnyàng cái zúyǐ ràng zìjǐ píngjìng xiàlái
(maybe I'm crazy)

oh 你不在的每一天
oh 不想你是那么难
怎样才足以让自己平静下来
(maybe I'm crazy)

oh, każdy dzień, w którym Cię nie ma
oh, nietęsknienie za Tobą jest taki trudne
Jak mam się wystarczająco uspokoić?
(może jestem szalony)

hǎo xīwàng shíjiān huì xiàng fēng
dài zǒu yīqiè wǒ céng yīn nǐ shòuguò de shāng tòng
nǐ de chūxiàn gěile wǒ zhè shǒu gē de línggǎn xièxiè nǐ
suǒyǒu de huíyì jìfàng zài zhèlǐ

好希望时间会像风
带走一切我曾因你受过的伤痛
你的出现给了我这首歌的灵感谢谢你
所有的回忆寄放在这里

Chciałbym, żeby czas był jak wiatr
Zabrał wszystko, co od ciebie otrzymałem, cały ten ból
Dałaś mi inspirację do tej piosenki, dziękuję
Wszystkie wspomnienia zostawię tutaj

Hey girl nǐ yīzhí zài yóuyù bù jué
I'm ill ér wǒ què zàiyuán dì děngdài
gāi xuéhuì fàngshǒule jiù mòmò dànwàngle
jiéjú zhǐ gěile wǒ yīgè xuǎnzé

Hey girl 你一直在犹豫不决
I'm ill 而我却在原地等待
该学会放手了就默默淡忘了
结局只给了我一个选择

Hej, dziewczyno, Ty zawsze się wahasz
Mam dość, ale ciągle na ciebie czekam
Powinienem się nauczyć odchodzić, po cichu zapomnieć
Zakończenie dało mi tylko jeden wybór

yǒngbàozhe nǐ rùshuì dì nàgè yèwǎn (tonight)
zuìhòu yīcì duì nǐ shuōguò de wǎn'ān (good night)
zhèngzài shīmiánzhe
wǒ hái zài liúliànzhe
wǒ hái zài tòngzhe xīn zài liúlèi

拥抱着你入睡的那个夜晚(tonight)
最后一次对你说过的晚安(good night)
正在失眠着
我还在留恋着
我还在痛着心在流泪

Ta noc, gdy zasypiam w twoich objęciach (dziś w nocy)
Ostatni raz mówię ci "dobranoc" (dobranoc)
Teraz cierpię na bezsenność
Wciąż nie umiem odpuścić
Ciągle cierpię, wylewając łzy

wǒ què hái zài huíyì
yěxǔ nǐ ài shàng nàgè rén
nǐ yǒu nǐ de lǐyóu
wèihé nǐ shuōzhe nǐ xǐhuān wǒ
wǒmen què háishì péngyǒu
nǐ shuō nǐ yào wǒ gěi nǐ shíjiān zhěnglǐ
nǐ zěnme néng zhèyàng duì wǒ
I'm only alive when I'm with you
but I'll set you free

我却还在回忆
也许你爱上那个人
你有你的理由
为何你说着你喜欢我
我们却还是朋友
你说你要我给你时间整理
你怎么能这样对我
I'm only alive when I'm with you
but I'll set you free

I ciągle wspominam
Może to w nim się zakochałaś
Miałaś swój powód
Dlaczego mówiłaś, że mnie kochasz?
Ale ciągle jesteśmy przyjaciółmi
Mówisz, że muszę ci dać czas na poukładanie wszystkiego
Jak możesz być dla mnie taka?
Czuję, że żyję tylko, gdy jestem z Tobą
Ale pozwolę Ci odejść

suǒyǒu de huíyì jìfàng zài zhèlǐ

所有的回忆寄放在这里

Wszystkie wspomnienia zostawię tutaj

Hey girl nǐ yīzhí zài yóuyù bù jué
I'm ill ér wǒ què zàiyuán dì děngdài
gāi xuéhuì fàngshǒule jiù mòmò dànwàngle
jiéjú zhǐ gěile wǒ yīgè xuǎnzé

Hey girl 你一直在犹豫不决
I'm ill 而我却在原地等待
该学会放手了就默默淡忘了
结局只给了我一个选择

Hej, dziewczyno, Ty zawsze się wahasz
Mam dość, ale ciągle na ciebie czekam
Powinienem się nauczyć odchodzić, po cichu zapomnieć
Zakończenie dało mi tylko jeden wybór

