
3 nejkrásnější hlasy Francie (nebo skoro…) – text a překlad písně 
www.zdenkaslaninova.cz  
 

1 

 

Color Gitano (Kendji Girac) 

Auteurs: François Welgryn, Renaud Rebillaud, Mendes The Dude 

 

C'est une façon de voir la vie 

Un peu plus plus grand qu'un pays  

Un destin, un regard 

 

C'est de la musique et des cris 

Un pour tous, et tous réunis 

Un chemin, une histoire  

 

Mi vida, mi sabor 

Mi fuerza, mi amor 

Color Gitano 

Ma raison, mes valeurs 

Ma maison, ma couleur  

Color Gitano 

 

Gitano  

El color de mi cielo 

Gitano 

Le coeur qui bat sous ma peau (x2) 

 

C'est des guitares, des nuits sans fin 

Les mots chaleureux des anciens 

Le respect et les liens 

C'est ton regard croisant le mien 

Nous deux au milieu du chemin 

Et soudain tu deviens 

 

Mi vida, mi sabor 

Mi fuerza, mi amor 

Color Gitano 

Ma passion, mon bonheur 

Ma maison, ma couleur  

Je to způsob, jak se dívat na život 

Trochu víc než jen země 

Osud, pohled 

 

Je to hudba a křik 

Jeden za všechny a všichni spolu 

Cesta, příběh 

 

Můj život, můj charakter 

Moje síla, moje láska 

Color Gitano 

Můj důvod, mé hodnoty 

Můj domov, moje barva 

Color Gitano 

 

Gitano 

barva mého nebe 

Gitano 

Srdce, které mi bije pod kůží ( x2 ) 

 

Jsou to kytary, nekončící noci 

Vřelá slova starších z rodu 

Respekt a svazky 

Je to tvůj pohled, když se setká s mým 

My dva uprostřed cesty 

A najednou se stáváš 

 

Mým životem, mým charakterem 

Mou sílou, mou láskou 

Color Gitano 

Mou vášní, mým štěstím 

Mým domovem, mou barvou 
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Color Gitano 

 

Gitano  

El color de mi cielo 

Gitano 

Le coeur qui bat sous ma peau (x2) 

 

Dans nos coeurs, dans nos âmes 

Dans nos sangs, dans nos flames 

Nos couleurs gitanes 

Dans mon coeur, dans mon âme s'enflament 

Mes couleurs gitanes 

 

Gitano  

El color de mi cielo 

Gitano 

Le coeur qui bat sous ma peau (x2) 

 

 

Color Gitano 

 

Gitano 

barva mého nebe 

Gitano 

Srdce, které mi bije pod kůží ( x2 ) 

 

V našich srdcích, v našich duších 

V naší krvi, v našich plamenech 

Naše cikánské barvy 

V mém srdci, v mé duši zaplály 

Mé cikánské barvy 

 

Gitano 

barva mého nebe 

Gitano 

Srdce, které mi bije pod kůží ( x2 ) 

 

 

 

 

 

 


