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Ritmus feat. Tina: Musíš mať nádej 
 
Musíš mať nádej, musíš mať sny, 
bez toho to nejde, bez toho sa nedá žiť. 
Musíš vedieť, čo chceš, musíš vedieť čo vieš, 
Osud môžeš ovplyvniť, je na tebe jak povieš. 
 
Môžeš mať všetko, len si nikdy nerob plány, 
Nikdy nechci všetko naraz, môžeš sa popáliť. 
Rany sa hoja dlho, potom zabíjajú nádej, 
neprestávaj veriť, iba silní idú ďalej, 
si človek, máš myseľ, máš srdce, máš oči, 
na svojej ceste hľadaj iba pozitívne veci, 
ber si príklad z lepších, 
nikdy nikomu nezáviď, 
zapamätaj si, že tvoje sny zabíja závisť, 
maj oči otvorené, ľudia nebudú ti priať, 
tvoj sen budú chcieť ukradnúť, aj keď je na dosah. 
Cesta za snom neni ľahká, musíš sa s tým zmieriť, 
nádej umiera posledná, ty neprestávaj veriť! 
 
Tina: 
 
Musíš mať nádej, doba je zlá (doba je zlá), 
musíš mať sny, sú ako optika (uuu). 
Uvidíš s nimi ďalej, tam nie je tma, 
musíš v tom vedieť chodiť sám. 
Nestrácaj nádej, ona ťa posúva (ona ťa posúva), 
tvoje sny sú realita, 
hore sa dívaj, nemáš sa čoho báť, 
keď máš nádej, keď máš sny. 
 
Rytmus: 
 
Každý má cieľ, každý má sen, 
on nepríde za tebou, ty musíš si ísť preň (choď). 
Máš, máš na to, dám ruku na to, 
je to iba v hlave, tieto veci dávno viem. 
Pozri sa okolo seba a začni vnímať, 
je to jednoduché, iba začni snívať. 
Na správnom mieste, v pravý čas, 
nič neni nemožné, je to tak! 
Ako povedal Mohammed Alli, 
nemožné neni, tvoje sny sa nikdy nenaplnia, 
keď prestaneš veriť. 
Nádej mám, na tom zakladám, 
nechcem nikoho pomoc, všetko chcem dosiahnuť sám. 
Za seba môžem povedať, že ja sa nevzdávam, 
stále mám veľa snov, aj keď rany dostávam. 
Nezahadzuj šancu, nezabúdaj, musíš veriť, 
keď to všetko dosiahneš, ten pocit nebudeš chcieť zmeniť. 
 
 
 
 
 



VERZIA S CHÝBAJÚCIMI SLOVAMI 
 

 
 
Ritmus feat. Tina: Musíš mať nádej 
 
 

Musíš mať .............., musíš mať sny, 
bez toho to nejde, bez toho sa nedá ............... 
Musíš vedieť, čo chceš, musíš vedieť čo vieš, 
Osud môžeš .................., je na tebe jak povieš. 
 
Môžeš mať všetko, len si nikdy nerob plány, 
Nikdy nechci všetko naraz, môžeš sa ................. 
Rany sa hoja dlho, potom zabíjajú nádej, 
neprestávaj veriť, iba ............. idú ďalej, 
si človek, máš myseľ, máš srdce, máš oči, 
na svojej ceste hľadaj iba pozitívne ................, 
ber si príklad z lepších, 
nikdy nikomu ..............., 
zapamätaj si, že tvoje sny zabíja ..................., 
maj oči otvorené, ľudia nebudú ti priať, 
tvoj sen budú chcieť ukradnúť, aj keď je na .............. 
Cesta za snom neni ľahká, musíš sa s tým zmieriť, 
nádej umiera posledná, ty neprestávaj ..................! 
 
Tina: 
 
Musíš mať .................., doba je zlá, 
musíš mať sny, sú ako optika. 
Uvidíš s nimi ďalej, tam nie je ............., 
musíš v tom vedieť chodiť sám. 
Nestrácaj nádej, ona ťa ...................., 
tvoje sny sú realita, 
hore sa dívaj, nemáš sa čoho báť, 
keď máš nádej, keď máš sny. 
 
Rytmus: 
 
Každý má cieľ, každý má sen, 
on nepríde za tebou, ty musíš si ísť ................ 
Máš, ............................, dám ruku na to, 
je to iba v hlave, tieto veci dávno viem. 
Pozri sa okolo seba a začni vnímať, 
je to jednoduché, iba začni ................... 
Na správnom mieste, v pravý čas, 
nič neni nemožné, je to tak! 
Ako povedal Mohammed Alli, 
nemožné neni, tvoje sny sa nikdy ........................, 
keď prestaneš veriť. 



Nádej mám, na tom zakladám, 
nechcem nikoho pomoc, všetko chcem .......................... sám. 
Za seba môžem povedať, že ja sa nevzdávam, 
stále mám veľa snov, aj keď rany ....................... 
Nezahadzuj šancu, nezabúdaj, musíš veriť, 
keď to všetko ..........................., ten pocit nebudeš chcieť zmeniť. 
 


