
 

 

Hǎo bù hǎo 
 
yǎnchàng: Huáng Zǐtāo 
cí: Huáng Zǐtāo 
qū: Huáng Zǐtāo 
biān qǔ: Daryl K 
 
hǎifēng chuīguò wǒ de liǎnjiá 
dài zǒule céngjīng 
nǐ de yàngzi huī zhī bù qù 
xiàng xiǎohái 
 
duì wǒ shuōhuǎng wèihé yǐncáng 
dōu bù chóng yào rúguǒ nǐ huílái 
jīnhòu de wǒ rúhé miàn duì 
méiyǒu nǐ de shìjiè 
hěn lěng hěn yuǎn 
hěn lěng hěn yuǎn 
 
xiǎngniàn cóngqián nǐ de yīlài 
wǒ zhǐ xiǎng nǐ de shuāngshǒu yīzhí ràng wǒ zhuāzhe 
wǒmen de wěn nà shí duōme měihǎo 
wǒ xiànzài hěn nán'áo zhīdào ma 
 
xiǎngniàn cóngqián nǐ de yīlài 
kě xiànzài néng zuò de zhǐ néng wéi nǐ qídǎozhe 
wǒ zhǐ xiǎng yào nǐ jǐn jǐn de yǒngbào 
wèishéme pèng bù dào miàn duì bùliǎo 
 
duì wǒ shuōhuǎng wèihé yǐncáng 
dōu bù chóng yào rúguǒ nǐ huílái 
jīnhòu de wǒ rúhé miàn duì 
méiyǒu nǐ de shìjiè 
hěn lěng hěn yuǎn 
hěn lěng hěn yuǎn 
 
xiǎngniàn cóngqián nǐ de yīlài 

好不好 
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海风吹过 我的脸颊 

带走了曾经 

你的样子 挥之不去 

像小孩 
 

对我说谎 为何隐藏 

都不重要 如果你回来 

今后的我 如何面对 

没有你的世界 

很冷 很远 

很冷 很远 
 

想念从前你的依赖 

我只想你的双手一直让我抓着 

我们的吻 那时多么美好 

我现在很难熬 知道吗 
 

想念从前你的依赖 

可现在能做的只能为你祈祷着 

我只想要你紧紧地拥抱 

为什么碰不到 面对不了 
 

对我说谎 为何隐藏 

都不重要 如果你回来 

今后的我 如何面对 

没有你的世界 

很冷 很远 

很冷 很远 
 

想念从前你的依赖 

W porządku? 
 
Wykonanie: Huang Zitao 
Tekst: Huang Zitao 
Muzyka: Huang Zitao 
Aranżacja: Daryl K 
 
Morski wiatr uderzał w moje policzki 
Zabrał to, co było wcześniej 
Twoją postać, której nie mogłem odgonić 
Jak małe dziecko 
 
Wszystkie twoje kłamstwa, co przede mną ukrywałaś 
To wszystko nieważne, jeśli mogłabyś do mnie wrócić 
Od dzisiaj ja, jak mam się zmierzyć 
Ze światem, w którym cię nie ma 
Jest tak zimny, tak odległy 
Tak zimny, tak odległy 
 
Tęsknię za Twoim zaufaniem 
Chcę zawsze móc chwycić Twoją dłoń 
Nasz pocałunek, chwila wtedy tak piękna 
Teraz nie mogę tego znieść, wiesz? 
 
Tęsknię za Twoim zaufaniem 
Lecz teraz mogę się tylko za Ciebie modlić 
Ja tylko chcę mocno Cię przytulić 
Dlaczego nie mogę Cię dotknąć, nie mogę Cię spotkać? 
 
Wszystkie twoje kłamstwa, co przede mną ukrywałaś 
To wszystko nieważne, jeśli mogłabyś do mnie wrócić 
Od dzisiaj ja, jak mam się zmierzyć 
Ze światem, w którym cię nie ma 
Jest tak zimny, tak odległy 
Tak zimny, tak odległy 
 
Tęsknię za Twoim zaufaniem 



 

 

 

 

wǒ zhǐ xiǎng nǐ de shuāngshǒu yīzhí ràng wǒ zhuāzhe 
wǒmen de wěn nà shí duōme měihǎo 
wǒ xiànzài hěn nán'áo zhīdào ma 
 
xiǎngniàn cóngqián nǐ de yīlài 
kě xiànzài néng zuò de 
zhǐ néng wéi nǐ qídǎozhe 
wǒ zhǐ xiǎng yào nǐ jǐn jǐn de yǒngbào 
wèishéme pèng bù dào miàn duì bùliǎo 

我只想你的双手一直让我抓着 

我们的吻 那时多么美好 

我现在很难熬 知道吗 
 

想念从前你的依赖 

可现在能做的 

只能为你祈祷着 

我只想要你紧紧地拥抱 

为什么碰不到面对不了 

Chcę zawsze móc chwycić Twoją dłoń 
Nasz pocałunek, chwila wtedy tak piękna 
Teraz nie mogę tego znieść, wiesz? 
 
Tęsknię za Twoim zaufaniem 
Lecz teraz mogę tylko  
Modlić się za Ciebie 
Ja tylko chcę mocno Cię przytulić 
Dlaczego nie mogę Cię dotknąć, nie mogę Cię spotkać? 
 


