
LA PATRIE  
 

Viens, ne marche pas seul dans un jaloux 

sentier, 

Mais suis les grands chemins que 

l'humanité foule ; 

Les hommes ne sont forts, bons et justes, 

qu'en foule 

Ils s'achèvent ensemble, aucun d'eux n'est 

entier. 

 

Malgré toi tous les morts t'ont fait leur 

héritier ; 

La patrie a jeté le plus fier dans son moule, 

Et son nom fait toujours monter comme 

une houle 

De la poitrine aux yeux l'enthousiasme 

altier ! 

 

Viens, il passe au'forum'un immense 

zéphyre ; 

Viens, l'héroïsme épars dans l'air qu'on y 

respire 

Secoue utilement les moroses langueurs. 

 

Laisse à travers ton luth souffler le vent des 

âmes, 

Et tes vers flotteront comme des oriflammes 

Et comme des tambours sonneront dans les 

cœurs. 
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TỔ QUỐC LÀ CHI?  
 

Hãy đến đi, bạn nhé! 

Nhưng đừng theo lối mòn của chia rẽ ghen 

tuông! 

Hãy theo đại lộ thênh thang rộng đường 

thẳng bước! 

Những con đường ai cũng cùng lũ lượt đi 

qua. 

Chỉ khi đoàn kết xông pha, 

Mới nên vững mạnh, vị tha, công bằng. 

Chung lòng góp sức thành công 

Còn như riêng rẽ chớ hòng còn nguyên! 

 

Muốn hay không, bạn cũng là thừa kế tổ 

tiên sản nghiệp 

Tổ quốc đã hun đúc sẵn một niềm tự hào 

hãnh diện 

Để như sóng cồn, tổ quốc vang danh, 

thẳng tiến vươn cao 

Con tim ánh mắt dâng trào  

Nhiệt tình xây đắp xiết bao kiêu kỳ! 

 

Hãy đến mau đi!  

Trên nghị trường uy nghi rộng mở 

Đã nghe lướt qua một cơn gió mênh mông 

Hãy đến mau! Thấy không? 

Thấy chủ nghĩa anh hùng toả lan trong 

không khí 

Tâm hồn rầu rĩ ốm mòn 

Phải cho lay chuyển, hết còn mộng mơ! 

 

Này bạn nghệ sĩ ngẩn ngơ! 

Hãy rung gió dậy hồn ta,  

Thổi vào những phím vi ba đàn cầm! 

Phất cờ dạo khúc thơ ngâm, 

Như rền tiếng trống vang ầm con tim! 
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