
 

 

Don‘t Cry 

 

yǎnchàng: Zhāng Wěi 

zuòcí: Wáng Yùnyùn 

zuòqǔ: Daryl K 

 

 You and me zuìhòu jiéjú  

shì xiǎng bù qǐ kuàilè shì hé biǎoqíng 

One two three shānchú diào zhè huíyì 

qīngyì jiù lěngquè diào de huài gǎnqíng 

 

I've been lost zài hēiyè lǐ wǒ wèn zìjǐ 

I've been drowning 

wǒ zhǎo bù dào nǐ zuìhòu liú xià de 

rènhé zhīyánpiànyǔ 

shènzhì hèn méi yījù 

nǐ jiù zhèyàng lí qù no oh 

 

Don't cry 

nàxiē yíhuò xiànzài míngbái 

Baby bye 

bù zài qídài 

wǒmen de gùshì zài chóng lái 

Don't cry 

wǒ zhīdào nǐ bù huì huílái 

Baby bye 

We'll find a way home together we'll go 

 

Our separate ways want you to stay 

zài gùshì zuìhòu yuè xiǎng ài 

yuè shìyǔyuànwéi 

yuè zhuā bù zhù  

yuè juédé wánměi 

 

Don‘t Cry 

 

演唱：张玮 

作词：王韵韵 

作曲：Daryl K 

 

 You and me 最后结局  

是想不起 快乐是何表情 

One two three 删除掉这回忆 

轻易就冷却掉的坏感情 

 

I've been lost 在黑夜里 我问自己 

I've been drowning 

我找不到你最后留下的 

任何只言片语 

甚至恨没一句 

你就这样离去 no oh 

 

Don't cry 

那些疑惑现在明白 

Baby bye 

不再期待 

我们的故事再重来 

Don't cry 

我知道你不会回来 

Baby bye 

We'll find a way home together we'll go 

 

Our separate ways want you to stay 

在故事最后越想爱 

越事与愿违 

越抓不住  

越觉得完美 

 

Nie płacz 

 

Wykonanie: Zhang Wei 

Tekst: Wang Yunyun 

Muzyka: Daryl K 

 

Ty i ja, ostateczne zakończenie 

To nie do pomyślenia, jak wygląda radość 

Raz, dwa, trzy, kasuję to wspomnienie 

Lekko pozbywam się tamtych złych emocji 

 

Byłem zagubiony, w ciemności nocy zadawałem sobie pytania 

Tonąłem 

Nie mogłem znaleźć zostawionych mi pod koniec 

Jakikolwiek kilku słów 

Nawet jednego nienawistnego słowa 

Tak po prostu odeszłaś 

 

Nie płacz 

Teraz rozumiem tamte wątpliwości 

Skarbie, żegnaj 

Na nic więcej nie czekam 

Zacznijmy naszą historię od nowa 

Nie płacz 

Wiem, że już nie wrócisz 

Skarbie, żegnaj 

Znajdziemy drogę do domu, pójdziemy razem 

 

Idziemy oddzielnymi drogami, chcę byś została 

Na koniec tej historii, im bardziej chcesz kochać, 

Tym bardziej wszystko obraca się przeciw Tobie 

Im bardziej nie możesz tego uchwycić 

Tym idealniejsze się wydaje 

 



 

 

Wash it all away yānhuā zài měi 

zhōng huì jiéwěi 

I've been drowning 

wǒ dú dǒng nǐ zuìhòu liú xià de 

nàxiē zhīyánpiànyǔ 

shènzhì hèn méi yījù 

nǐ jiù zhèyàng lí qù no oh 

 

Don't cry 

nàxiē yíhuò xiànzài míngbái 

Baby bye 

bù zài qídài 

wǒmen de gùshì zài chóng lái 

Don't cry 

wǒ zhīdào nǐ bù huì huílái 

Baby bye 

We'll find a way home together we'll go 

 

yīqiè dūhuì guòqù 

wǒ zuì qīn'ài de nǐ 

rúguǒ néng duō yītiān 

shíjiān néng fǒu jiù zhèyàng tíng xià 

 

Don't cry 

nàxiē yíhuò xiànzài míngbái 

Baby bye 

bù zài qídài 

wǒmen de gùshì zài chóng lái 

Don't cry 

Baby bye 

wǒ zhīdào nǐ bù huì huílái 

Baby bye 

We'll find a way home together we'll go 

Wash it all away 烟花再美 

终会结尾 

I've been drowning 

我读懂你最后留下的 

那些只言片语 

甚至恨没一句 

你就这样离去 no oh 

 

Don't cry 

那些疑惑现在明白 

Baby bye 

不再期待 

我们的故事再重来 

Don't cry 

我知道你不会回来 

Baby bye 

We'll find a way home together we'll go 

 

一切都会过去 

我最亲爱的你 

如果能多一天 

时间能否就这样停下 

 

Don't cry 

那些疑惑现在明白 

Baby bye 

不再期待 

我们的故事再重来 

Don't cry 

Baby bye 

我知道你不会回来 

Baby bye 

We'll find a way home together we'll go 

Zmywam to wszystko, fajerwerki wciąż są piękne 

W końcu wszystko się skończy 

Tonąłem 

Zrozumiałem zostawionych przez ciebie na koniec 

Tamtych kilka słów 

Żadnego nienawistnego słowa 

Tak po prostu odeszłaś 

 

Nie płacz 

Teraz rozumiem tamte wątpliwości 

Skarbie, żegnaj 

Na nic więcej nie czekam 

Zacznijmy naszą historię od nowa 

Nie płacz 

Wiem, że już nie wrócisz 

Skarbie, żegnaj 

Znajdziemy drogę do domu, pójdziemy razem 

 

Wszystko minie 

Moja najdroższa 

Jeśli mielibyśmy jeszcze jeden dzień 

Czy moglibyśmy tak zatrzymać czas? 

 

Nie płacz 

Teraz rozumiem tamte wątpliwości 

Skarbie, żegnaj 

Na nic więcej nie czekam 

Zacznijmy naszą historię od nowa 

Nie płacz 

Skarbie, żegnaj 

Wiem, że już nie wrócisz 

Skarbie, żegnaj 

Znajdziemy drogę do domu, pójdziemy razem  

 


