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AJ JA SOM SLOVENSKO  
c: Fademan – a: Michal Varga 

 
 

Verse 1: 
Mám rád doliny, rieky 

Mám rád aj salaše, viechy 
Mám rád, keď jar stromy oblečie 

 
Mám rád pirohy (aj) fánky 

Mám rád naše hrady a zámky 
Milujem, keď na lúkach leto znie 

 
Bridge 1: 

Každé miesto kúzlo má 
Celý kraj farbami hrá 

Vždy, keď úrodná zem svoje plody odovzdá 
Óóó... 

 
Chorus 1: 

Zem plná riek a hôr 
Čo štíty k nebu dvíha 

Na čom záleží, tá zem, čo spieva v nás 
Plná krásnych miest 

Kde chceš sa vrátiť z ciest 
Tu som doma, tento kraj mám rád 

 
Verse 2: 

Mám rád roviny nížin 
Mám rád, keď jeseň sa plíži 

Mám rád, keď na horách dýcha čas 
 

Mám rád zasnežené stráne 
Čas sviatkov, keď koledy hráme 

Ticho Vianoc, keď na okná kreslí mráz 
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Bridge 2: 
Vrásky otcov, lásku mám 
Čas, keď nikto nie je sám 

Chvíle v kruhu blízkych, kedy každý precitá 
 

Chorus 2: 
Zem plná riek a hôr, 
Čo štíty k nebu dvíha 

Na čom záleží, tá zem, čo spieva v nás 
Plná krásnych miest 

Kde chceš sa vrátiť z ciest 
Tu som doma, tento kraj mám rád 

 
Rap: 

Život nie sú predstavy a romantické knižky 
Tak zlez dole na zem a nedívaj sa z výšky 

Realita udiera do očí z každej strany 
V hroboch by sa obracali naše staré mamy 

Zo štátneho kradne každý, kto má na to vlohy 
Nemôže to trvať večne, lož má krátke nohy 
Ak sa ti to prieči a chceš pre krajinu zmenu 

Nestačí viesť reči, vstaň a urob niečo pre ňu(zbor: poď voliť!) 
Sťažovať sa každý vie, no rozhodujú činy 

Len na tebe záleží osud tejto krajiny 
Hlavu hore, zabudni na frustrujúce kecy 

Uvedom si, že Slovensko sme predsa my všetci 
 

Chorus 3: 
Zem plná riek a hôr 
Čo štíty k nebu dvíha 

Na čom záleží, tá zem, čo spieva v nás 
Plná krásnych miest 

Kde chceš sa vrátiť z ciest 
Tu som doma, tento kraj mám rád 

Veď tu som doma, tento kraj mám rád.. 


