
 

 

Zhàn nǐ zhè biān 

 

yǎnchàng: Lǐjiājié& zhāng yuè 

zuòcí: Fán fān 

zuòqǔ:SOE, PING 

 

nǐ zuò shénme wǒ dū zhàn nǐ zhè biān 

jiùsuàn táohūn wǒ wèi nǐ mǎi pǎoxié 

péi nǐ chuānyuè yī zhěng tiáo jiē 

qù jiàn nǐ de quán shìjiè 

 

nǐ zuò shénme wǒ dū zhàn nǐ zhè biān 

nǐ yào áoyè wǒ wèi nǐ zhǔ pào miàn 

péi nǐ wán juésè bànyǎn 

yīqǐ bǎ dírén dōu xiāomiè 

 

nǐ gěile wǒ nèixīn lèyuán de rù chǎng quàn 

yě chéngwéi wǒ jì fàngxīn shì de zhǐdìng dìdiǎn 

wǒmen ràozhe qīngchūn de yuán bùduàn dōu quān 

duìzhe bǐcǐ xǔguò de yuàn quándōu qù shíxiàn 

 

Baby yeah yeah 

shīliànle wǒ péi nǐ yuēhuì 

zhuāng huāle bāng nǐ cā yǎnlèi 

yeah yeah yeah yeah 

pà tiān hēi fā gěi wǒ dìngwèi 

zhè tiáo lù dōu yǒu wǒ zuòpéi 

yeah yeah yeah yeah 

 

nǐ zuò shénme wǒ dū zhàn nǐ zhè biān 

nǐ xiǎng qù màoxiǎn wǒ wèi nǐ gǎi qiān 

qù shìtàn dàhǎi shēnqiǎn 

wánchéng mèngxiǎng de fú qiǎn 

站你这边 

 

演唱：李佳洁 & 张悦 

作词：樊帆 

作曲：SOE, PING 

 

你做什么 我都站你这边 

就算逃婚 我为你买跑鞋 

陪你穿越一整条街 

去见你的全世界 

 

你做什么 我都站你这边 

你要熬夜 我为你煮泡面 

陪你玩 角色扮演 

一起 把敌人都消灭 

 

你给了我 内心乐园的入场券 

也成为我 寄放心事的指定地点 

我们绕着 青春的圆 不断兜圈 

对着彼此 许过的愿 全都去实现 

 

Baby yeah yeah 

失恋了 我陪你约会 

妆花了 帮你擦眼泪 

yeah yeah yeah yeah 

怕天黑 发给我定位 

这条路 都有我作陪 

yeah yeah yeah yeah 

 

你做什么 我都站你这边 

你想去冒险 我为你改签 

去试探大海深浅 

完成 梦想的浮潜 

Po Twojej stronie 

 

Wokal: Li Jiajie, Zhang Rui  

Tekst: Fan Fan 

Muzyka: SOE, PING 

 

Cokolwiek zrobisz, jestem po Twojej stronie 

Jeśli zechcesz uciec z wesela, kupię ci sportowe buty 

Z Tobą przejdę całą drogę 

Cały świat, by Cię zobaczyć 

 

Cokolwiek zrobisz, jestem po Twojej stronie 

Jeśli zarwiesz nockę, zrobię ci zupkę chińską 

Zagram z tobą, odegram każdy charakter 

Razem pokonamy wroga 

 

Ty dałaś mi bilet do wewnętrznego szczęścia 

Stałaś się miejscem, gdzie zostawiam wszystkie zmartwienia 

Bez przerwy kręcimy się po okręgu młodości 

Spełnimy wszystkie obietnice, które sobie złożyłyśmy 

 

Kochana, tak, tak 

Gdy chłopak zawiedzie, ja się z Tobą umówię 

Gdy się umalujesz, otrę Twoje łzy 

Tak, tak, tak, tak 

Boisz się ciemności? Wyślij mi lokalizację 

Będę przy Tobie przez całą drogę 

Tak, tak, tak, tak 

 

Cokolwiek robisz, jestem po Twojej stronie 

Jeśli chcesz ruszyć na przygodę, dla Ciebie zmienię bilet 

Sprawdźmy jak głęboki jest ocean 

Spełnijmy wszystkie marzenia 



 

 

 

nǐ zuò shénme wǒ dū zhàn nǐ zhè biān 

nǐ xiě xiǎoshuō wǒ zuò nǐ de zhǔjiǎo 

kāishǐ dào wánjié piān 

shuō gè gùshì guānyú yǒngyuǎn 

 

nǐ gěile wǒ nèixīn lèyuán de rù chǎng quàn 

yě chéngwéi wǒ jì fàngxīn shì de zhǐdìng dìdiǎn 

wǒmen ràozhe qīngchūn de yuán bùduàn dōu quān 

duìzhe bǐcǐ xǔguò de yuàn quándōu qù shíxiàn 

 

Baby yeah yeah 

shīliànle wǒ péi nǐ yuēhuì 

zhuāng huāle bāng nǐ cā yǎnlèi 

yeah yeah yeah yeah 

pà tiān hēi fā gěi wǒ dìngwèi 

zhè tiáo lù dōu yǒu wǒ zuòpéi 

yeah yeah yeah yeah 

 

zài ruòdà de yīgè dìqiú yǒngyǒu mòqì duōme xīyǒu 

yǒuqíng bǐ àiqíng gèng chángjiǔ yǒngyuǎn zài nǐ zuǒyòu 

 

shīliànle wǒ péi nǐ yuēhuì 

zhuāng huāle bāng nǐ cā yǎnlèi 

yeah yeah yeah yeah 

pà tiān hēi fā gěi wǒ dìngwèi 

zhè tiáo lù dōu yǒu wǒ zuòpéi 

yeah yeah yeah yeah 

wǒmen de yī zhāng zhāng hézhào 

dōuliú xià zuì kuàilè de xiào 

yeah yeah yeah yeah 

 

你做什么 我都站你这边 

你写小说 我做你的主角 

开始 到完结篇 

说个 故事关于永远 

 

你给了我 内心乐园的入场券 

也成为我 寄放心事的指定地点 

我们绕着 青春的圆 不断兜圈 

对着彼此 许过的愿 全都去实现 

 

Baby yeah yeah 

失恋了 我陪你约会 

妆花了 帮你擦眼泪 

yeah yeah yeah yeah 

怕天黑 发给我定位 

这条路 都有我作陪 

yeah yeah yeah yeah 

 

在偌大的一个地球 拥有默契多么稀有 

友情比爱情更长久 永远在你左右 

 

失恋了 我陪你约会 

妆花了 帮你擦眼泪 

yeah yeah yeah yeah 

怕天黑 发给我定位 

这条路 都有我作陪 

yeah yeah yeah yeah 

我们的 一张张合照 

都留下 最快乐的笑 

yeah yeah yeah yeah 

 

Cokolwiek robisz, jestem po Twojej stronie 

Jeśli piszesz powieść, będę Twoją główną bohaterką 

Od pierwszego do ostatniego rozdziału 

Ta historia należy do wieczności 

 

Ty dałaś mi bilet do wewnętrznego szczęścia 

Stałaś się miejscem, gdzie zostawiam wszystkie zmartwienia 

Bez przerwy kręcimy się po okręgu młodości 

Spełnimy wszystkie obietnice, które sobie złożyłyśmy 

 

Kochana, tak, tak 

Gdy chłopak zawiedzie, ja się z Tobą umówię 

Gdy się umalujesz, otrę Twoje łzy 

Tak, tak, tak, tak 

Boisz się ciemności? Wyślij mi lokalizację 

Będę przy Tobie przez całą drogę 

Tak, tak, tak, tak 

 

Na tej wielkiej planecie trudno znaleźć taką przyjaciółkę 

Przyjaźń trwa dłużej niż miłość, zawsze będę blisko Ciebie 

 

Gdy chłopak zawiedzie, ja się z Tobą umówię 

Gdy się umalujesz, otrę Twoje łzy 

Tak, tak, tak, tak 

Boisz się ciemności? Wyślij mi lokalizację 

Będę przy Tobie przez całą drogę 

Tak, tak, tak, tak 

Na każdym naszym wspólnym zdjęciu 

Mamy najradośniejsze uśmiechy 

Tak, tak, tak, tak 

 


