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NYELVTAN: 1. ’used to do sg’ = szokott volt vmit tenni 
régen, ma már nem; múlt időt fejez ki, de nem tartozik a 12 igeidő kategóriájába 
 
pl. I used to know a girl who spoke 11 languages. = (Régen) ismertem egy lányt, aki 11 nyelven beszélt. 
(ma már nem ismerem, nem találkozunk) 
 

2. ’have to do sg’ = kell vmit tennie (egyik módbeli segédige, melynek a jelentése ’kell’) 
rá van kényszerítve, bár ő nem akarja 
 
pl. We have to work hard in the mine. = Keményen kell dolgoznunk a bányában. 
 

3. ’have sy do sg’ = vkivel csináltat vmit (egyik műveltető szerkezet) 
úgy csináltatunk valakivel valamit, hogy nem kényszerítjük rá; ez a normális, természetes eljárás 
 
pl. The teacher always has the students write the tests on Monday. = A tanár mindig hétfőn íratja a diákokkal 
a dolgozatokat. 
teljesen normális, hétköznapi dolog, hogy a tanár tesztet írat 
 

4. ’have sy (to be) doing sg / to do sg’ (egy bizonyos helyzet létrehozását vagy elkerülését javasolhatjuk ezzel a 
szerkezettel; magyar fordítása a helyzetből vagy szövegösszefüggésből adódik) 
 
pl. It seems a good idea to have the plant growing in the shade. = Jó ötletnek tűnik árnyékban tudni / nevelni 
/ tartani a virágot. 
I consider it is vital to have everybody agreeing with our plans. = Úgy vélem létfontosságú, hogy mindenki 
egyetértsen a tervünkkel. 

 
Amennyiben szeretnél többet megtudni a fenti nyelvtani fogalmakról, szabályokról, webáruházunkban megtalálod őket a 
Macerás szavak, A ’have’ ige anyagunkban. 
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"Somebody That I Used To1 Know1" 
(feat. Kimbra) 
 
[Gotye:] 
Now and then2 I think of3 when we were together4 
Like5 when you said you felt6 so happy7 you could die8 
Told9 myself that you were right for10 me 
But felt6 so lonely11 in your company12 
But that was love13 and it's an ache14 I still15 remember16 
 
You can get addicted to17 a certain18 kind of19 sadness20 
Like5 resignation to21 the end22, always the end22 
So when we found23 that we could not make sense24 
Well25 you said that we would still15 be friends26 
But I'll admit27 that I was glad28 it was over29 
 

But you didn't have to2 cut me off30 
Make out31 like5 it never happened32 and that we were nothing33 
And I don't even34 need35 your love13 
But you treat36 me like5 a stranger37 and that feels so rough38 
No you didn't have to stoop so low39 

Have your friends3 collect40 your records41 and then change42 your number43 
I guess44 that I don't need35 that though45 
Now you're just46 somebody that I used to know1 

 

Now you're just somebody that I used to know 
Now you're just somebody that I used to know 
 
[Kimbra:] 
Now and then2 I think of3 all the times47 you screwed me over48 

But had me believing449 it was always something that I'd done 
But I don't wanna50 live51 that way52 
Reading into53 every word54 you say55 
You said56 that you could let it go57 
And I wouldn't catch58 you hung up on59 somebody that you used to know1 
 
[Gotye:] 

But you didn't have to2 cut me off30 
Make out31 like5 it never happened32 and that we were nothing33 
And I don't even34 need35 your love13 
But you treat36 me like5 a stranger37 and that feels so rough38 
No you didn't have to stoop so low39 

Have your friends3 collect40 your records41 and then change42 your number43 
I guess44 that I don't need35 that though45 
Now you're just46 somebody that I used to know1 
 
[x2] 
Somebody 
(I used to know) 
Somebody 
(Now you're just somebody that I used to know) 
(I used to know) 
(That I used to know) 
(I used to know) 
Somebody 

1. ismer 

2. hébe-hóba 

3. gondol vmire 

4. együtt 

5. (úgy) mint, mintha 

6. érzi magát 

7. boldog, elégedett 

8. meghal 

9. mond 

10. megfelelő vki számára 

11. magányos 

12. társaság 

13. szeretet, szerelem 

14. fájdalom 

15. még mindig 

16. emlékezik 

17. függővé válik vmitől 

18. egy bizonyos 

19. fajta, féle 

20. szomorúság 

21. belenyugvás vmibe 

22. vég(e valaminek) 

23. úgy talál vmit, hogy ... 

24. van értelme 

25. nos, hát 

26. barátoknak lenni 

27. beismer, bevall 

28. örül, boldog 

29. vége van vminek 

30. megszakítja vkivel a kapcsolatot 

31. beállít vmit (vmiként) 

32. (meg)történik 

33. semmi 

34. még, akár, sőt 

35. szüksége van vmire 

36. bánik vkivel, kezel vkit 

37. idegen 

38. kíméletlennek tűnik 

39. mélyre hajol 

40. begyűjt, összegyűjt 

41. (személyes) adatok 

42. megváltoztat 

43. telefonszám 

44. gondolom, sejtem 

45. habár 

46. csak, csupán 

47. azok az idők 

48. átver vkit 

49. (el)hisz 

50. wanna=want to=akar 

51. él 

52. ily módon, így 

53. beleolvas vmibe, mögé néz vminek 

54. szó 

55. mond 

56. azt mondtad 

57. szélnek ereszt, elenged 

58. rajtakap vkit vmin 

59. lóg vkin/vmin, függ tőle 
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