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1. To Twoja flaga, nasz młody przyjacielu
Nie musisz kochad jej barw, o nie
To Twoja armia i życie w ciągłym biegu
Nigdy nie będziesz już sam
Możesz wreszcie zachłysnąd się powietrzem
I unieśd do góry jak ptak, he-hej
Możesz wreszcie zabłądzid w wielkim mieście
Urodziłeś się, by służyd nam

Ceci est ton drapeau, notre jeune copain
Tu dois pas aimer ses couleurs, non
C'est ton armée et la vie en se dépêchant
Tu ne seras jamais plus seul
Tu peux finalement s'enivrer d'air pur
Et t'enlever comme un oiseau, he-hey
Tu peux enfin te perdre dans la grande ville
Tu es né pour nous servir toujours

Właśnie nadszedł ten czas
Whoah, to jest właśnie ten czas

Le temps est arrivé
Whoah, c'est exactement ce temps

Refrain:
Jesteś sterem, białym żołnierzem
Nosisz spodnie, więc walcz
Jesteś żaglem, szalonym wiatrem
Twoja siła to skarb

Refrain:
Tu es gouvernail, soldat blanc
T'as un futal, combats
Tu es une voile, un vent fou qui souffle
Ta force est un trésor

2. Bóg jest z nami, jego prawda
Jak tarcza Cię ocali
Czekałeś na ten dzieo tyle lat
Ruszaj z nami, z wątłymi marzeniami
Z ufnością, którą jeszcze masz

Dieu avec nous, sa vérité
Comme un bouclier va t' proteger
Tu attendais ce jour tant d'années
Viens avec nous, avec tous tes rêves fragiles
Avec la confiance qui t' reste

Właśnie nadszedł ten czas
Whoah, to jest właśnie ten czas

Le temps est arrivé
Whoah, c'est exactement ce temps

Refrain:
Jesteś sterem, białym żołnierzem
Nosisz spodnie, więc walcz
Jesteś żaglem, szalonym wiatrem
Twoja siła to skarb // x5

Refrain:
Tu es gouvernail, soldat blanc
T'as un futal, combats
Tu es une voile, un vent fou qui souffle
Ta force est un trésor // x5
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