
WG x DIEGO, Ponad Horyzont
Tańcz nad przepaścią
Pozbądź się gniewu
Biegnij, już się nie przejmuj
Zostaw co było
Sercem się kieruj
Spaceruj po linie
Nie siedź bez celu
Nim zgaśnie światło 
Skocz na bungee
Usiądź na dachu
Spal tonę Holandii
Na bele tak skacz
Poczuj, że żyjesz
Jedno mas życie, 300 na godzinę
Przytul kobietę, powiedz jej że kochasz
A ty kobieto nie szukaj na bokach
Pojedź na stopa na koniec świata
Graj na gitarze i naucz się latać
Szanuj przyjaciół, śmiej się do łez
Poznawaj każdy kolejny dzień
Swój plecak weź, na szczyt góry wejdź
Żyj swoim życiem, to nie jest sen
Ze swoim wrogiem zjedz beczkę soli
Niczego nie żałuj, wiesz co masz robić
Pojedź do Indii, znajdź swoje szczęście
Zamknij oczy, unieś ręce w powietrze

Unieś ręce w powietrze, unieś ręce w powietrze
Unieś ręce w powietrze!

A ja jestem tu
Żyje każda chwilą
I nie spada w dół
Lecę ponad horyzont
/4x

Nas szczytami gór
Dotykając chmur
Cały świat jest mój
Ponad horyzont
/2x

Zjedz ciepły obiad ze swoją dziewczyną
Szanuj ją, jest jedna na milion
Pojedź, zobacz 7 cudów świata
Idź tam, gdzie zaprowadzi mapa
Pozwól sobie na chwile zapomnienia
Wrzuć na luz, innej drogi nie ma
Czasem trzeba wypić żeby zrozumieć
Co jest ważne, co kochasz, co czujesz
Biegnij do celu jeśli wiesz ze warto
Ty masz pióro z czystą kartą 
Pisz historię, zbieraj doświadczenia
Wykorzystaj siłę która w tobie drzemie
Do swojego życia podchodź z dystansem
Nie traktuj wszystkiego na poważnie
Działaj, daj upust wyobraźni
Akceptuj poglądy, nie ma jednej prawdy
 Jestem pewny, te też bądź pewien
Więcej zyskujesz dając coś od siebie
Problemy puszczam teraz w niepamięć
Co było nieważne, ja tutaj zostaje

Ja tutaj zostaje, ja tutaj zostaje



Ja tutaj zostaje!

A ja jestem tu
Żyje każda chwilą
I nie spada w dół
Lecę ponad horyzont
/4x

Nas szczytami gór
Dotykając chmur
Cały świat jest mój
Ponad horyzont
/2x
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