
 

 

Cáng bù zhù de xīntiào 

 

yǎnchàng: Zhū Zhǔài 

zuòcí: Fán Fān 

zuòqǔ: HWANG YOUNGJU 

 

jiùsuàn shìjiè duō shàn biàn  

dāng nǐ zài yǎnqián 

zúgòu ràng wǒ qù gēn shíjiān qiúzhèng yǒngyuǎn 

rénshēng de kòngbái yè  

wèi nǐ tián mǎnle xīnyuàn 

cáng bù zhù xīntiào 

 

jíshǐ cóng wǒ de shìjiǎo bùjiàn nǐ wéixiào 

nǐ wǎng hòu wǒ wǎng qián jiù yǒu yīzhì bùdiào 

cóng zhǐchǐ dào tiānyá jiùsuàn kàn jìn rénshì fúhuá 

wǒ zhǐ xǐhuān nǐ a Baby baby you 

 

zǒng shì dú bù dǒng nǐ de miàn wú biǎoqíng  

yě zhǐ néng zhuīzhúzhe nǐ de bèiyǐng 

wǒ zhè kē xiǎo xíngxīng  

ràozhe nǐ de sìzhōu dǎzhuàn  

duō xiǎng jìnrù nǐ de xīnlǐ miàn 

 

nǐ néng bùnéng bǎ wǒ xiě jìn wèilái jùqíng  

zhǔyǎn xiězhe wǒ hé nǐ de xìngmíng 

yǎnyì yī zhǒng xìngyùn  

jiù xiàng diànyǐng lǐ suǒyǒu de làngmàn huàxué fǎnyìng 

oh baby 

 

jiùsuàn shìjiè duō shàn biàn  

dāng nǐ zài yǎnqián 

zúgòu ràng wǒ qù gēn shíjiān qiúzhèng yǒngyuǎn 

藏不住的心跳 

 

演唱：朱主爱 

作词：樊帆 

作曲：HWANG YOUNGJU 

 

就算世界多善变  

当你在眼前 

足够让我去跟时间求证永远 

人生的空白页  

为你 填满了心愿 

藏不住心跳 

 

即使从我的视角 不见你微笑 

你往后我往前就有一致步调 

从咫尺到天涯就算看尽人世浮华 

我只喜欢你啊 Baby baby you 

 

总是读不懂你的面无表情  

也只能追逐着你的背影 

我这颗小行星  

绕着你的四周打转  

多想进入你的心里面 

 

你能不能把我写进未来剧情  

主演写着我和你的姓名 

演绎一种幸运  

就像电影里所有的浪漫化学反应 

oh baby 

 

就算世界多善变  

当你在眼前 

足够让我去跟时间求证永远 

Nie mogę ukryć swojego pulsu 

 

Wokal: Zhu Zhuai 

Tekst: Fan Fan 

Muzyka: HWANG YOUNGJU 

 

Nawet jeśli świat jest kapryśny 

To, że jesteś tu teraz 

Wystarczy, bym potwierdziła istnienie wieczności 

Białą stronę życia  

Dla Ciebie wypełniam życzeniami 

Nie mogę ukryć swojego pulsu 

 

Nawet jeśli z mojej perspektywy nie widzę Twojego uśmiechu 

Ja i Ty idziemy w przyszłość w tym samym tempie 

Z bliska aż na drugi koniec świata, nawet jeśli świat jest krzykliwy 

Ja kocham tylko Ciebie, skarbie 

 

Nigdy nie umiem rozczytać Twej pokerowej twarzy 

Mogę tylko gonić za Twoimi plecami 

Jestem jak pomniejsza planeta 

Kręcąca się wokół Ciebie 

Pragnę wejść do Twego serca 

 

Czy mógłbyś mnie wpisać w scenariusz przyszłości? 

Ty i ja zagralibyśmy główne role 

Wszystko rozwinęłoby się szczęśliwie 

Z chemią jak w romantycznym filmie 

Oh, skarbie 

 

Nawet jeśli świat jest kapryśny 

To, że jesteś tu teraz 

Wystarczy bym potwierdziła istnienie wieczności 



 

 

rénshēng de kòngbái yè  

wèi nǐ tián mǎnle xīnyuàn 

cáng bù zhù xīntiào 

 

jíshǐ cóng wǒ de shìjiǎo bùjiàn nǐ wéixiào 

nǐ wǎng hòu wǒ wǎng qián jiù yǒu yīzhì bùdiào 

bǎ jiǎnfǎ biàn jiāfǎ jiùsuàn chéngzhǎng ràng rén fùzá 

wǒ zhǐ xǐhuān nǐ a Baby baby you 

xǐhuān nǐ dudu~ 

xǐhuān nǐ dudu~ 

 

nǐ néng bùnéng bǎ wǒ xiě jìn wèilái jùqíng  

zhǔyǎn xiězhe wǒ hé nǐ de xìngmíng 

yǎnyì yī zhǒng xìngyùn  

jiù xiàng diànyǐng lǐ suǒyǒu de làngmàn huàxué fǎnyìng 

oh baby 

 

jiùsuàn shìjiè duō shàn biàn  

dāng nǐ zài yǎnqián 

zúgòu ràng wǒ qù gēn shíjiān qiúzhèng yǒngyuǎn 

rénshēng de kòngbái yè  

wèi nǐ tián mǎnle xīnyuàn 

cáng bù zhù xīntiào 

 

jíshǐ cóng wǒ de shìjiǎo bùjiàn nǐ wéixiào 

nǐ wǎng hòu wǒ wǎng qián jiù yǒu yīzhì bùdiào 

bǎ jiǎnfǎ biàn jiāfǎ  

jiùsuàn chéngzhǎng ràng rén fùzá 

wǒ zhǐ xǐhuān nǐ a Baby baby you 

xǐhuān nǐ dudu~ 

xǐhuān nǐ dudu~ 

人生的空白页  

为你 填满了心愿 

藏不住心跳 

 

即使从我的视角 不见你微笑 

你往后我往前就有一致步调 

把减法变加法 就算成长让人复杂 

我只喜欢你啊 Baby baby you 

喜欢你 dudu~ 

喜欢你 dudu~ 

 

你能不能把我写进未来剧情  

主演写着我和你的姓名 

演绎一种幸运  

就像电影里所有的浪漫化学反应 

oh baby 

 

就算世界多善变  

当你在眼前 

足够让我去跟时间求证永远 

人生的空白页  

为你 填满了心愿 

藏不住心跳 

 

即使从我的视角 不见你微笑 

你往后我往前就有一致步调 

把减法变加法  

就算成长让人复杂 

我只喜欢你啊 Baby baby you 

喜欢你 dudu~ 

喜欢你 dudu~ 

Białą stronę życia  

Dla Ciebie wypełniam życzeniami 

Nie mogę ukryć swojego pulsu 

 

Nawet jeśli z mojej perspektywy nie widzę Twojego uśmiechu 

Ja i Ty idziemy w przyszłość w tym samym tempie 

Z bliska aż na drugi koniec świata, nawet jeśli świat jest krzykliwy 

Ja kocham tylko Ciebie, skarbie 

Kocham Cię~ 

Kocham Cię~ 

 

Czy mógłbyś mnie wpisać w scenariusz przyszłości? 

Ty i ja zagralibyśmy główne role 

Wszystko rozwinęłoby się szczęśliwie 

Z chemią jak w romantycznym filmie 

Oh, skarbie 

 

Nawet jeśli świat jest kapryśny 

To, że jesteś tu teraz 

Wystarczy bym potwierdziła istnienie wieczności 

Białą stronę życia  

Dla Ciebie wypełniam życzeniami 

Nie mogę ukryć swojego pulsu 

 

Nawet jeśli z mojej perspektywy nie widzę Twojego uśmiechu 

Ja i Ty idziemy w przyszłość w tym samym tempie 

Odejmowanie zmień w dodawanie 

Nawet jeśli dorosłość komplikuje ludzi 

Ja kocham tylko Ciebie, skarbie 

Kocham Cię~ 

Kocham Cię~ 

 


