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KEEN’V 
 

Ma vie au soleil Můj život na slunci 
  
Plus haaauuut Výýýýýš 

 
C'est décidé, je pars faire ma vie au soleil 
C'est là-bas que je veux résider 
Une plage de sable fin au réveil 
Je veux changer les idées 
Avec du bon son dans les oreilles 
C'est bon c'est décidé je pars faire ma vie au 
soleil 
 

Je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život na slunce. 
To tam chci bydlet. 
Po probuzení na pláži s jemným pískem, 
chci přijít na jiné myšlenky, 
když mi v uších zní příjemná hudba. 
Zkrátka je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život 
na slunce. 

J'en ai marre du stress du TAF*,  
du métro boulot dodo 
Au soleil je veux une place pour me sentir 
mieux dans ma peau 
Le quotidien me brise et me lasse car ici il ne 
fait jamais beau 

Mám plné zuby stresu, zimní deprese,  
kolotoče – metro, práce, spánek. 
Chci místo na slunci, abych se cítil 
lépe ve své kůži. 
Každodennost mě drtí a nudí, protože tady  
není nikdy krásně. 
 

Je prends ma valise et me casse direction un 
pays chaud 

Beru kufr a mizím směrem do  
teplých krajů. 
 

Je veux pouvoir m'évader, m'envoler, vers une 
plage de cocotier 
Ambiance farniente caliente et du soleil toute 
l'année 
S'arrêter de stresser fini d'aller travailler 
Me reposer, profiter et tout envoyer balader 

Chci moci uniknout, odletět, na 
kokosovou pláž. 
Kde je atmosféra nicnedělání, vřelosti a slunce 
po celý rok. 
Přestat se stresovat, už nemuset chodit do 
práce, odpočívat, užívat si a vše poslat  
k šípku. 
 

Plus haaauuut Výýýýýýš 
 

C'est décidé, je pars faire ma vie au soleil 
C'est là-bas que je veux résider 
Une plage de sable fin au réveil 
Je veux changer les idées 
Avec du bon son dans les oreilles 
C'est bon c'est décidé je pars faire ma vie au 
soleil 

Je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život na slunce. 
To tam chci bydlet. 
Po probuzení na pláži s jemným pískem, 
chci přijít na jiné myšlenky, 
když mi v uších zní příjemná hudba. 
Zkrátka je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život 
na slunce. 
 

Je veux faire ma vie au so... 
Je veux faire ma vie au oh .... 
Je veux faire ma vie au soleil leleleiii 
Je veux faire ma vie au so... 
Je veux faire ma vie au oh .... 
Je veux faire ma vie au soleil 

Chci žít svůj život na slunci… 
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J'en peux plus d'être noyé sous les factures 
Je veux m'évader vers un ciel d'azur 
Je t'assure j'y serai bien 
Je ne manquerai de rien 
Je profiterai de la vie sois en sûr. 

Už nemůžu topit se pod hromadou faktur. 
Chci uniknout k azurovému nebi. 
Ujišťuji tě, že mi tam bude dobře, 
nic mi nebude chybět. 
Budu si užívat života, tím si buď jistý. 
 

C'est décidé, je pars faire ma vie au soleil 
C'est là-bas que je veux résider 
Une plage de sable fin au réveil 
Je veux changer les idées 
Avec du bon son dans les oreilles 
C'est bon c'est décidé je pars faire ma vie au 
soleil 

Je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život na slunce. 
To tam chci bydlet. 
Po probuzení na pláži s jemným pískem, 
chci přijít na jiné myšlenky, 
když mi v uších zní příjemná hudba. 
Zkrátka je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život 
na slunce. 
 

Gwadada*, Réunion 
J'irai faire ma vie là-bas quand j'aurai dit merde 
à mon patron 
Saint Martin, Ile Maurice, 
Les gens y sont si souriant la vie doit y être un 
délice 

Guadeloupe, Réunion 
Pojedu tam žít, až svého šéfa pošlu 
do pr…. 
Svatý Martin, Mauricius, 
Lidé jsou tam tak usměvaví, život tam musí 
být slast. 
 

C'est décidé, je pars faire ma vie au soleil 
C'est là-bas que je veux résider 
Une plage de sable fin au réveil 
Je veux changer les idées 
Avec du bon son dans les oreilles 
C'est bon c'est décidé je pars faire ma vie au 
soleil 

Je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život na slunce. 
To tam chci bydlet. 
Po probuzení na pláži s jemným pískem, 
chci přijít na jiné myšlenky, 
když mi v uších zní příjemná hudba. 
Zkrátka je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život 
na slunce. 
 

C'est décidé, je pars faire ma vie au soleil 
C'est là-bas que je veux résider 
Une plage de sable fin au réveil 
Je veux changer les idées 
Avec du bon son dans les oreilles 
C'est bon c'est décidé je pars faire ma vie au 
soleil 

Je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život na slunce. 
To tam chci bydlet. 
Po probuzení na pláži s jemným pískem, 
chci přijít na jiné myšlenky, 
když mi v uších zní příjemná hudba. 
Zkrátka je rozhodnuto, odjíždím žít svůj život 
na slunce. 

 

 

 

 TAF - Trouble Affectif Saisonnier -  oficiální název pro tzv. zimní depresi 

 Gwadada – správně Gwada – je zkratka jména souostroví Guadeloupe – zámořského regionu 

a departementu Francie v Karibiku 


