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Free love wǒmen de destiny
rénshēng zhōng yùjiànle nǐ
qǐng fàngxīn jiāo gěi wǒ nǐ de mìmì
yīnwèi wǒ huì shǒuhù dàodǐ

Free love 我们的 destiny
人生中遇见了你
请放心交给我 你的秘密
因为我会守护到底

Wolna miłość, nasze przeznaczenie
W tym życiu spotkałem Ciebie
Nie bój się powierzyć mi swoich tajemnic
Będę ich strzegł do samego końca

zài wǒmen de yīshēng dāngzhōng
yěxǔ zhè shìjiè shàng de lùrén yǒu tài duō
duì tài duō de rén yǒu tài duō huà xiǎng shuō
zhīqián de mǒu xiē rén yǔ gǎnqíng
zhìjīn yǐ luòmò see you again
huítóu kàn shí zìjǐ háishì rúcǐ jìmò
kě nà fèn huíyì
ràng wǒ gǎnshòu dàole měihǎo yǔ bēishāng
yīnwèi zài yě huí bù lái de
qíshí shì nàxiē guòwǎng
bùguǎn shénme yuányīn ràng wǒmen bù zài xiāng jiàn
gǎnxiè yǐ bù zài de tāmen
ràng xiànzài de wǒmen xiāng jiàn

在我们的一生当中
也许这世界上的路人有太多
对太多的人有太多话想说
之前的某些人 与感情
至今 已落寞 see you again
回头看时 自己还是 如此寂寞
可那份回忆
让我感受到了美好与悲伤
因为再也 回不来的
其实是那些过往
不管 什么原因 让我们不再相见
感谢已不再的他们
让现在的我们相见

W tym naszym życiu
Może na tym świecie zbyt wielu ludzi spotykamy na drodze
Zbyt wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć zbyt wielu osobom
Z niektórymi ludźmi i uczuciami
Już się pożegnałem, do zobaczenia kiedyś
Kiedy patrzę za siebie, wciąż jestem taki samotny
Ale te wspomnienia
Sprawiają, że czuję szczęście i smutek
Ponieważ nigdy już nie wrócą
Tak naprawdę wszystkie te znajomości
Nieważne z jakich powodów się zerwały
Podziękujmy im, których już nie ma
I spotkajmy się jako obecni my

J H L L A T D and me
wǒmen de míngzì jiùshì zuì hǎo de wǒmen
bùdé bù chéngrèn
I'm 26 this year
I want to remember
Every single memory
Every single day

J H L L A T D and me
我们的名字 就是最好的我们
不得不承认

J H L L A T D i ja
To nasze imiona, to najlepsi my
Muszę to przyznać
W tym roku mam 26 lat
Chcę pamiętać
Każdą jedną rzecz
Każdy jeden dzień

I'm 26 this year
I want to remember
Every single memory
Every single day

At the end
Of September never forget it
wǒ bùjǐn zhǐ xiǎng yào yīgè zhāngjié
tǒngtǒng yī fān érguò dehuàmiàn
měi gè xiào měi dī lèi
měi duàn hùxiāng shuōguò dehuà
shì zhēngchǎo shì bùpèi de rén
còu chéngle jīntiān de wǒmen

At the end
Of September never forget it
我不仅只想要 一个章节
统统一番而过的画面
每个笑 每滴泪
每段互相说过的话
是争吵 是不配 的人
凑成了 今天的我们

Pod koniec
Tamtego września, nigdy go nie zapomnę
To nie tylko jeden rozdział,
To obraz złożony z wielu części
To każdy uśmiech, każda wylana łza
Każde wypowiedziane do siebie słowo
To kłótnie i ludzie, którzy do nas nie pasowali
To wszystko razem stworzyło nas takich, jak jesteśmy teraz
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hēi d zhè shì wǒ xiǎng duì nǐ shuō de huà
I o u n ne apologize
dàibiǎo de shì wǒmen de cháng dà
wǒmen zhùdìng de guānkǎ
wǒ hái jìdé wǒmen yuēdìng hǎo dì nàgè jiā
yěxǔ zhǐyǒu jīnglìle xiāngtóng de shìqíng
cái huì màn man lǐjiě
cái huì màn man bèi lǐjiě
wàngdiào bù hǎo de guòjié
nǐ shì zuì hǎo de mójié
xiànzài de wǒ xīwàng
nǐmen nénggòu xìngfú wàngdiào nàxiē cóngqián
wǒ huì yǒngyuǎn jì zhù zài la
yǔ nǐ kāixīn de huàmiàn

嘿 d 这是我想对你说的话
I o u n ne apologize
代表的是我们的长大
我们注定的关卡
我还记得我们约定好的那个家
也许只有经历了相同的事情
才会慢慢理解
才会慢慢被理解
忘掉不好的过节
你是最好的摩羯
现在的我希望
你们能够幸福 忘掉那些从前
我会 永远记住在 la
与你开心 的画面

Hej, D, jest coś, co chciałbym Ci powiedzieć.
I o u n ne apologize
To reprezentuje nasze dorastanie
Nasz ustalony punkt
Cały czas pamiętam miejscu, w którym się umawialiśmy
Może dlatego, ze doświadczyliśmy tego samego
Dlatego tak dobrze cię rozumiem
A ty rozumiesz mnie
Nie zapomnę tego, jak razem świętowaliśmy
Jesteś najlepszym Koziorożcem
Teraz mam nadzieję
Że możecie być szczęśliwi, możecie zapomnieć o przeszłości
Ja na zawsze będę pamiętać ten czas w LA
I ten szczęśliwy obrazek, kiedy byłem z Tobą

O duìle shì bùshì gāi nǐle
wǒ de huò bǐtè
wǒ zhīdào nǐ

O 对了 是不是该你了
我的 霍比特
我知道你

O, właśnie, teraz chyba twoja kolej
Mój Hobbicie
Znam Cię

zài nà duàn shíjiān nǐ nèixīn shì bēngkuì de
High five de jǔsàng yǎn lǐ de bēishāng
Made me really sad bro
It's time to grow up zhēn de gāi zhǎng dà
zuì ài nǐ de rén shì māmā
zhè shǒu gēhuì shíkè tíxǐngzhe wǒmen
zuì hǎo de wǒmen
huì bǐcǐ zài měi cì xūyào shí chūxiàn

在那段时间你内心是崩溃的
High five 的沮丧 眼里的悲伤
Made me really sad bro
It's time to grow up 真的该长大
最爱你的人 是妈妈
这首歌 会时刻 提醒着我们
最好的我们
会彼此 在每次 需要时出现

W tym krótkim czasie twoje serce się rozsypało
Za pan brat z depresją, smutek w oczach
To naprawdę mnie martwiło, bracie
Już czas, by dorosnąć, naprawdę powinieneś dorosnąć
Osobą, która najbardziej Cię kocha, jest twoja mama
Ta piosenka będzie zawsze nam przypominać
Najlepszych nas
Którzy pojawiają się zawsze, gdy nawzajem się potrzebują
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W tym życiu spotkałem Ciebie
Nie bój się powierzyć mi swoich tajemnic
Będę ich strzegł do samego końca

měi yī nián dūhuì péi wǒ
qù wǒ zuì xiǎng qù dì dìfāng
zhǐyào wǒmen zài yīqǐ nǎlǐ dōu biàn chéng tiāntáng
sìwújìdàn de cháng dàzhe
kě yǒngyuǎn niánqīng de jandt
Yo j hái jìdé nà nián zài jiē shàng
wǒ bǎ nǐ mà kūle ma
Are you sure hái jìdé duì wǒ de chéngnuò ma
duì nǐ lěngmò bànnián bùxiǎng jiànmiàn
wǒ zhēn de xiǎng ma
wǎng hòu wǒmen bù zài zhēngchǎo
lái miàn duì yīqiè de rénshēng fánnǎo
hē duōshí jiù chàngzhe wǒ de gē
nǐ nánguò shí zhèlǐ yǒngyuǎn huì shì nǐ de jiā

每一年都会陪我
去我最想去的地方
只要我们在一起 哪里都变成天堂
肆无忌惮的长大着
可永远年轻的 jandt
Yo j 还记得那年在街上
我把你骂哭了吗
Are you sure 还记得对我的承诺吗
对你冷漠半年 不想见面
我真的想吗
往后 我们 不再争吵
来面对 一切 的人生烦恼
喝多时 就唱着我的歌
你难过时 这里 永远会是你的家

Co roku jeździłeś ze mną
W miejsca, które najbardziej chciałem odwiedzić
Wystarczy, że byliśmy razem, każde miejsce zmieniało się w raj
Nie mogliśmy powstrzymać dorastania,
Ale jesteśmy zawsze młodzi jandt
Yo J, pamiętasz jak kiedyś na ulicy
Nakrzyczałem na ciebie, aż się popłakałeś?
Jesteś pewien, że pamiętasz co mi obiecałeś?
Te pół roku, gdy byłem dla ciebie zimny, nie chciałem cię widzieć
Czy naprawdę chciałem?
Od teraz już się nie kłóćmy
Razem stawmy czoła wszystkim zmartwieniom
Kiedy pijesz, napij się mojej piosenki
Kiedy jesteś smutny, tutaj zawsze będziesz miał swój dom

zhèlǐ yǒngyuǎn yě huì shì nǐ de jiā wǒ de t
bùguǎn hé shí
dōu bǎohù nǐ

这里永远也会是 你的家 我的 t
不管何时
都保护你

Tutaj zawsze będzie też twój dom, T
Nieważne kiedy
Zawsze będę cię chronić

rúguǒ shuō wèishéme
kěnéng nǐ shì wǒ dì yī gè péngyǒu
zài wǒ líkāi yǐhòu
suízhe sìjì de biànhuàn
nǐ de gùshì huì zhuǎnhuàn
péizhe wǒ yù dài huángguàn
fánrén bù dǒng de qínggǎn
wǒmen jiàn dì hǎi tài lán
xīwàng yǒng bù bèi wūrǎn
shíjiān yěxǔ hěn jiǎnduǎn wǒmen bìdìng huì yuánmǎn

如果说为什么
可能你是我第一个朋友
在我离开以后
随着四季 的变换
你的故事 会转换
陪着我欲戴皇冠
凡人不懂的情感
我们见的海太蓝
希望永不被污染
时间也许很简短 我们必定会圆满

Jeśli spytasz czemu
Może dlatego, że jesteś moim pierwszym przyjacielem
Po tym, jak odszedłem
Wraz ze zmieniającymi się porami roku
Twoja historia się zmienia
Twoja obecność, gdy chciałem włożyć koronę
Uczucie, którego inni nie rozumieją
Morze, które widzimy jest zbyt niebieskie
Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie zanieczyszczone
Czas może być taki ulotny, musimy dobrze go wykorzystać

Yo L
I don't wanna talk too much about our story
Cause
I know what your afraid of
But I still have to say thank you for been in my live
I wanna get this off my chest
I hope we will be happy
But
Even if we break up in the future
We'll have these memories for us to cherish
I'll tell the world I love you L
I can't promise you the future
I can't even do that for my fans you know
But I'll show you how to love
Prove what love is that's all I can do

Yo L
I don't wanna talk too much about our story
Cause
I know what your afraid of
But I still have to say thank you for been in my live
I wanna get this off my chest
I hope we will be happy
But
Even if we break up in the future
We'll have these memories for us to cherish
I'll tell the world I love you L
I can't promise you the future
I can't even do that for my fans you know
But I'll show you how to love
Prove what love is that's all I can do

Hej, L
Nie chcę mówić zbyt wiele o naszej historii
Ponieważ
Wiem, czego się boisz
Ale wciąż chcę Ci podziękować, że jesteś w moim życiu
Chcę zdjąć ten ciężar z mojego serca
Mam nadzieję, że będziemy szczęśliwi
Ale
Nawet jeśli w przyszłości zerwiemy
Będziemy mieć wspomnienia, które możemy cenić
Powiem światu, że kocham Cię, L
Nie mogę obiecać Ci przyszłości
Nie mogę obiecać tego nawet swoim fanom, wiesz?
Ale pokażę Ci, co to miłość
Udowodnię Ci, że kochanie Cię to wszystko, co mogę zrobić

And I hope you all
Can find your true love also
And live a life full of happiness just like me
Thats what I want for you
I love you guys

I mam nadzieję, że wszyscy
Też możecie znaleźć swoją prawdziwą miłość
I żyć życiem pełnym szczęścia tak jak ja
To właśnie to, czego dla Was chcę
Kocham was, moi drodzy

And I hope you all
Can find your true love also
And live a life full of happiness just like me
Thats what I want for you
I love you guys

This song is for u
Stay happy
Good bye

This song is for u
Stay happy
Good bye

Ta piosenka jest dla Was
Bądźcie szczęśliwi
Do widzenia

