
VERZIA BEZ ZÁMEN 
 
 
Písal som si s ........... na pokeci (veled) 
a odvtedy ........... stále hľadám, (téged) 
cítil som to ako nikdy predtým, 
že len ty si tá pre .......... pravá. (nekem) 
 
Prečo sa predo ............ skrývaš? (előlem) 
prečo sa už neozývaš?  
napíš ..........., kde ............ mám nájsť, (nekem) (téged) 
stačila by iba chvíľa, 
stále sa mi o ........... sníva, (rólad) 
poraď mi, kde nájsť ....... mám ? (téged) 
 
Stále snívam,  
stále dúfam, že nejakú šancu mám,  
stále čakám,  
stále ............ hľadám, nechcem byť už sám. (téged) 
 
Refrén: 
Prečo sa so ............ tak zahráva?? (velem) 
prečo je ona tak záhadná?  
Ozvi sa .........., nechcem byť už sám, (nekem) 
viem, že ona je len ta pravá... 
 
Jou ...prečo som si písal s .............? (veled) 
nenávidím sa pred ..........., (magam előtt) 
tak namotaný som nebol ,  
neviem kto si to preto lebo, 
prečo predo ............ utekáš? (előlem) 
prečo už neodpovedáš ?  
chcem sa ............ spýtať, jak sa máš ? (téged)  
či tvoje číslo ......... nedáš? (nekem) 
 
Chcel som ...... iba len spoznať, (téged) 
chcel som ........ len do kina pozvať, čo mi neodpovedáš? (téged) 
možno, že vedľa ............ bývaš, (mellettem) 
možno sa len zámerne skrývaš,  
napíš ......, kde nájsť ...... mám..?!? (nekem) (téged) 
 
Stále snívam,  
stále dúfam, že nejakú šancu mám,  
stále čakám,  
stále ......... hľadám, nechcem byť už sám. (téged) 
 
Refrén   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚPLNÁ VERZIA 
 
Ritmus - Záhadná 
 
Písal som si s tebou na pokeci,  
a odvtedy ťa stále hľadám,  
cítil som to ako nikdy predtým, 
že len ty si tá pre mňa pravá... 
 
Prečo sa predo mnou skrývaš?  
prečo sa už neozývaš?  
napíš mi, kde ťa mám nájsť,  
stačila by iba chvíľa, 
stále sa mi o tebe sníva,  
poraď mi, kde nájsť ťa mám ? 
 
Stále snívam,  
stále dúfam, že nejakú šancu mám,  
stále čakám,  
stále ťa hľadám, nechcem byť už sám.... 
 
Refrén: 
Prečo sa so mnou tak zahráva?? 
prečo je ona tak záhadná?  
Ozvi sa mi, nechcem byť už sám, 
viem, že ona je len ta pravá... 
 
Jou ...prečo som si písal s tebou?  
nenávidím sa pred sebou,  
tak namotaný som nebol ,  
neviem kto si to preto lebo, 
prečo predo mnou utekáš?  
prečo už neodpovedáš ?  
chcem sa ťa spýtať, jak sa máš ?  
či tvoje číslo mi nedáš..? 
 
Chcel som ťa iba len spoznať,  
chcel som ťa len do kina pozvať, čo mi neodpovedáš?  
možno, že vedľa mňa bývaš, 
možno sa len zámerne skrývaš,  
napíš mi kde nájsť ťa mám..?!? 
 
Stále snívam,  
stále dúfam, že nejakú šancu mám,  
stále čakám,  
stále ťa hľadám, nechcem byť už sám...  


