
 

OVER THE TOP 

 

Uta: Hey! Say! JUMP 

Sakushi: twelvelayers 

Sakkyoku: twelvelayers 

 

Love is alive saa ikouze 

Saihate no mukou e toki wa mattete wa kurenai 

Now is the time daredatte furuenagara saki e  

Kokoro ni kaketa kagi tokihanate 

 

Donna ni ima wo aishiku omotte mo  

Kotae wo sagasu tabi wa tsuzuku kara 

Sabitsuku risou wa nugisutete susume 

 

Takaraka ni te wo tatake motto motto motto (oh baby) 

Kako kara towa wo himotoite (so let’s go) 

Nagashita namida sore ga rekishi wo kaeru 

Te wo nobase motto motto motto 

Bokura no hajimari sa Ready steady go 

 

Missing link nazomeita mikaitaku no Story 

Atarashii kaze ga fukeba 

What do you feel? fukanou tte kotoba wa iranaize 

Jidai wo kizamu ashiato nokoze 

 

Tatoeba yozora ni hoshi ga naku to mo  

Inochi moyashite hikari tomosu kara 

Michinakimichi wo kirihiraite susume 

 

Takanari wa tomaranai motto motto motto (oh baby) 

Koko kara Top of the world todoke (So let’s go) 

OVER THE TOP  

 

歌：Hey! Say! JUMP 

作詞: twelvelayers 

作曲: twelvelayers 

 

Love is alive さあ行こうぜ 

最果ての向こうへ 時は待っててはくれない 

Now is the time 誰だって 震えながら前へ  

心にかけたカギ解き放て 

 

どんなに現在(いま)を愛しく思っても  

真実(こたえ)を探す旅は続くから 

錆び付く理想は脱ぎ捨てて進め 

 

高らかに手を叩け もっともっともっと (Oh Baby) 

過去から永遠(とわ)を紐解いて (So Let’s go) 

流した涙 それが歴史を変える 

手を伸ばせ もっともっともっと 

僕らの始まりさ Ready steady go 

 

Missing link 謎めいた未開拓のStory  

新しい風が吹けば 

What do you feel？ 

不可能って言葉はいらないぜ時代を刻む足跡残せ 

 

たとえば夜空に星がなくとも  

命燃やして光灯すから 

道なき道を切り拓いて進め 

 

高鳴りは止まらない もっともっともっと (Oh Baby) 

ここからTop of the world 届け (So Let’s go) 

OVER THE TOP 

 

Wykonanie: Hey! Say! JUMP 

Tekst: twelvelayers 

Muzyka: twelvelayers 

 

Miłość jeszcze nie umarła, więc chodźmy 

Na koniec świata i jeszcze dalej, czas nie będzie na nas czekał 

Teraz jest pora, każdy, kto drży przed pójściem dalej 

Niech przekręci klucz swego serca 

 

Nieważne, jak bardzo myślisz, że kochasz to, co jest teraz 

Musisz kontynuować podróż w poszukiwaniu prawdy 

Odrzuć zakurzone ideały i idź do przodu 

 

Głośno klaszcz w dłonie jeszcze jeszcze jeszcze (oh, skarbie) 

Przewijamy od przeszłości do wieczności (więc chodźmy!) 

Kiedy płyną łzy, zmienia się historia 

Wyciągnij rękę, jeszcze jeszcze jeszcze 

To nasz początek, gotowi, do startu, start 

 

Brakujące połączenie, okryta tajemnicą, nieodkryta historia 

Jeśli zawieje nowy wiatr 

Co czujesz? Nie potrzebujemy słowa “niemożliwe” 

Zostawiając swoje ślady, rzeźbimy tę epokę 

 

I jeśli na przykład na nocnym niebie nie ma gwiazd 

To dlatego, że nasze życia płoną, dając światło 

Wydepcz ścieżkę tam, gdzie nikogo nie było, idź do przodu 

 

Serce nie przestaje bić mocniej mocniej mocniej (oh skarbie) 

Stąd dotrzemy na szczyt świata (więc chodźmy!) 



Akunaki yume ga itsuka jibun wo koeru 

Oikakete motto motto motto 

Nando datte hajimaru sa Ready steady go 

 

Kodoku no saki ni nanika mieru no ka furikaeru  

Kimi no koe ga kikitaku naru kara Wow 

Yoake no sora ni nani wo sakebou ka?  

Me wo hirake konsekai ga ugoita 

 

Dore dake hanarete itatte 

Dore dake toki ga tatte itatte 

Owaranu mono ga zutto koko ni aru kara 

Omoi wo tsunaite yuke 

 

Takaraka ni te wo tatake motto motto motto (oh baby) 

Kako kara towa wo himotoite (so let’s go) 

Nagashita namida sore ga rekishi wo kaeru 

Te wo nobase motto motto motto 

Bokura no hajimari sa Ready steady go 

 

Time is, Time is running out The time is now 

Time is, Time is running out The time is now 

 

Soshite nuguriau Oh hontou no History Oh 

Sou Let’s get it now 

飽くなき夢が いつか自分を超える 

追いかけて もっともっともっと 

何度だって始まるさ Ready steady go 

 

孤独の先に何が見えるのか 振り返れば  

君の声が聞きたくなるから Wow 

夜明けの空に何を叫ぼうか？  

目を開け 今世界が動いた 

 

どれだけ離れていたって  

どれだけ時が経っていたって 

変わらぬものがずっとここにあるから  

思いを繋いでゆけ 

 

高らかに手を叩け もっともっともっと (Oh Baby) 

過去から永遠(とわ)を紐解いて (So Let’s go) 

流した涙 それが歴史を変える 

手を伸ばせ もっともっともっと 

僕らの始まりさ Ready steady go 君と行こう 

 

Time is, Time is running out The time is now 

Time is, Time is running out The time is now 

 

そして巡り会う Oh 本当のHistory Oh 

そうLet’s get it now 

Niezmienne marzenia sprawią, że kiedyś przewyższymy siebie 

Goniąc za nimi, bardziej bardziej bardziej 

Nieważne, ile razy wrócimy na start, gotowi? do startu, start 

 

Gdy odwrócisz głowę, czy widzisz coś poza samotnością?  

Nagle zapragniesz znów usłyszeć swój głos 

Co będziesz krzyczeć w niebo o świcie? 

Otwórz oczy, ten świat ruszył z miejsca 

 

Nieważne, jak daleko jesteś 

Nieważne, jak dużo czasu minęło 

Zawsze jest tutaj coś, co nigdy się nie zmieni 

Łącząc nasze uczucia 

 

Głośno klaszcz w dłonie jeszcze jeszcze jeszcze (oh, skarbie) 

Przewijamy od przeszłości do wieczności (więc chodźmy!) 

Kiedy płyną łzy, zmienia się historia 

Wyciągnij rękę, jeszcze jeszcze jeszcze 

To nasz początek, gotowi, do startu, start 

 

Czas, czas ucieka, teraz jest odpowiednia pora 

Czas, czas ucieka, teraz jest odpowiednia pora 

 

I tam się spotkamy, to prawdziwa historia 

Więc zdobądźmy to teraz! 

 


