
                                                                                

  LLAA    CCHHAANNSSOONN    DDUU    RR..UU..AA  

  

  
LL’’aauutt’’jjoouurr  jj’’aaii  ééttéé  àà  llaa  mmoorrgguuee                                                                        NNoouuss  ssoommmm’’  lleess  rruuaaïïsstteess  dduu  BBoouull’’vvaarrdd  BBaauuddiinn  ((bbiiss))  

PPoouurr  vvooiirr  ss’’yy  aavvaaiitt  ddeess  nnooyyééss                                                                            NNoouuss  nnoouuss  ccoouucchhoonnss  ttaarrdd  eett  nnoouuss  ll’’vvoonnss  ppaass  ll’’mmaattiinn  

OOuuii  ddeess  nnooyyééss                                                                                                                                                                                                                                                                            ((bbiiss))                                                                                                                                            

YY  aavvaaiitt  uunnee  ffeemmmmee  qquu’’eellllee  ééttaaiitt  mmoorrttee                                              QQuuaanndd  uunn  fflliicc  nnoouuss  eenngguueeuullee  

PPoouurr  ss’’êêttrree  ffaaiitt  ssuucceerr  lleess  ppiieeddss                                                                        OOnn  lluuii  ttaappee  ssuurr  llaa  gguueeuullee                                                                              

SSuucceerr  lleess  ppîîeeddss                                                                                                                        EEtt  vv’’llaa  cc’’qquu’’eesstt  bboonn  eesstt  bboonn  eesstt  bboonn  

LLaa  ppeeaauu  dd’’ssoonn  vveennttrree  ééttaaiitt  ssii  vveerrttee                                                            EEtt  vvooiillàà  llaa  vviiee  llaa  vviiee  llaa  vviiee,,  llaa  vviiee  cchhéérriiee  RRUUAA  

QQuu’’oonn  aauurraaiitt  ddiitt  ddeess  ééppiinnaarrddss                                                                            EEtt  vvooiillàà  llaa  vviiee  qquu’’lleess  rruuaaïïsstteess  ffoonntt  ((bbiiss))  

DDeess  ééppiinnaarrddss                                                                                                                                  

EEtt  ssuurr  ssoonn  ddooss  ééttaaiieenntt  iinnssccrriittss  cceess  mmoottss                                            SSii  cc’’eesstt  ççàà  llaa  vviiee  qquu’’lleess  rruuaaïïsstteess  ffoonntt  ((bbiiss))  

LLoorrssqquuee  nnoouuss  ppaarrttoonnss  eenn  ccaammppaaggnnoouuaa  oouuaa  ggnnee                    JJee  mm’’ffeerraaii  rruuaaïïssttee  aavveecc  cceettttee  bbaannddee  ddee  ccoonnss  ((bbiiss))  

CCee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ssaannss  bbooiirree  uunn  ccoouupp                                                        EEtt  ccoouucchhééss  ssuurr  ll’’hheerrbbeettttee                                                          

SSaannss  bbooiirree  uunn  ccoouupp                                                                                                          OOnn  cchhaattoouuiilllleerraa  ll’’bboouuttoonn                                                                                                            

EEtt  cchhaanntteerr  llee  PPiilloouu  PPiilloouu                                                                                        EEtt    vv’’llaa  cc’’qquu’’eesstt  bboonn  eesstt  bboonn  eesstt  bboonn  

AAvveecc  nnooss  jjooyyeeuusseess  ccoommppaa  oouuaa  oouuaa  ggnneess                                        EEtt  vvooiillàà  llaa  vviiee………………..eettcc……....  

AAmmiiss  ssooyyoonnss  ttoouujjoouurrss  ccoonnffiiaannttss((  ccoommmm’’mmoonn  zz))                  

CCaarr  llee  RRUUAA  eesstt  bbââttii  ssuurr  ppiiee  oouuee  oouuee  oouuee  rree                                PPoouurr  nnoottrree  rreeppaass  qquueellqquueess  ppeettiittss  ooiisseeaauuxx  ((bbiiss))  

NNoouuss  ssoommmmeess  lleess  UUnniivveerrssiittaaiirreess                                                                QQuuee  ll’’oonn  nnoommmmee  ccaaiillllee  oouu  bbééccaassssee  oouu  ppeerrddrreeaauu                                    

DD’’AAllggeerr,,  jjooyyeeuuxx  ééccoolliieerrss..                                                                                                                                                                                                                          ((bbiiss))  

DDee  bblleeuu  eett  bbllaanncc  vvêêttuuss((  ccoommmm’’mmoonn  zz..))                                            EEtt  llaa  ffiinnee  aannddoouuiilllleettee  

EEtt  llaa  mmiinnee  ééggrriillllaarrddee                                                                                                    EEtt  llee  jjaammbboonn  bbiieenn  rroonndd                                                                          

OOnn  aa  qquueellqquu’’cchhoossee  ddee  pplluuss                                                                                  EEtt  vv’’llàà  cc’’qquu’’eesstt  bboonn  eesstt  bboonn  eesstt  bboonn                                                                                  

EEtt  ddeess  ffaaççoonnss  ggaaiillllaarrddeess..                                                                                        EEtt  vvooiillàà  llaa  vviiee……………………..eettcc………………..  

LLeess  ééttuuddiiaannttss  ccoossttaauuddss((  ccoommmm’’mmoonn  zz..))  

CCaarraabbiinnss  eett  nnoottaaiirreess                                                                                                      PPoouurr  nnoottrree  ccoouucchheerr  ddaannss  ddee  bbeeaauuxx  ddrraappss  bbiieenn  bbllaannccss                                                                                                                                      

AAvvooccaattss  eett  pphhaarrmmaaccooss                                                                                                                                                                                                                            ((bbiiss))  

PPoouusssseenntt  lleeuurr  ccrrii  ddee  gguueerrrree                                                                                AAvveecc  uunn’’ppuucceellllee  ddee  1166  àà  110077  aannss  ((bbiiss))  

                                                                                                                                                                      QQuuii  aaiitt  llaa  ttaaiillllee  bbiieenn  ffaaiittee  

RRUUAA  RRUUAA  RRUUAA  AA  lleess  UUnniivveerrssiittaaiirreess                                              EEtt  vv’’llàà  cc’’qquu’’eesstt  bboonn  eesstt  bboonn  eesstt  bboonn                                              

RRUUAA  RRUUAA  RRUUAA  AA  lleess  UUnniivveerrss  ssoonntt  llàà                                          EEtt  vvooiillàà  llaa  vviiee……………………......eettcc  

AAhh  aahh  aahh  pprriioonnss  DDiieeuu--eeuu                                                                                                                              **********  

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  nn’’eenn  ssoonntt  gguuèèrree                                                                      UUnn  sseeuull    ==  OOUUAARRDDII                                                                                                                                                            

AAhh  aahh  aahh  pprriioonnss  DDiieeuu--eeuu                                                                                      TToouuss              ==  OOUUAARRDDAA  

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  nn’’eenn  ssoonntt  ppaass                                                                              UUnn  sseeuull    ==    RR..UU  

                                                                                                                                                                      TToouuss            ==    RR..AA  

QQuuee  ffaauutt’’iill  àà  uunn  ééttuuddiiaanntt  ((bbiiss))                                                                        UUnn  sseeuull    ==  AA  qquuii  ??                                                                                

UUnn’’ppiippee,,  uunn’’ffeemmmmee  eett  ddee  ll’’aarrggeenntt  ((bbiiss))                                          TToouuss            ==    AA  qquuooii  ??  

((uunn  sseeuull))  ::  UUnnee  ppiippee  !!                                                                                                  TToouuss            ==    OOUUAA  OOUUAA  OOUUAA  

((ttoouuss))          ::      PPoouurr  llaa  ffuummeerr                                                                                                                        AA  LLAA  OOUUPP,,  AA  LLAA  OOUUPP,,  AA  LLAA  OOUUPP  

((uunn  sseeuull))  ::    UUnnee  ffeemmmmee  !!                                                                                        UUnn  sseeuull    ==    WWHHIISSKKYY  ??  

((ttoouuss))          ::      PPoouurr  llaa  bbaaiisseerr                                                                                      TToouuss            ==    OOUUII  

EEtt  dd’’ll’’aarrggeenntt  ppoouurr  ssaa  gguueeuullee                                                                              UUnn  sseeuull    ==    SSOODDAA  ??  

VViivvee  llee  ssoonn,,  vviivvee  llee  ssoonn                                                                                            TToouuss            ==    NNOONN  

EEtt  dd’’ll’’aarrggeenntt((  ppoouurr  ssaa  gguueeuullee                                                                            UUnn  sseeuull    ==    HHIIPP  HHIIPP  HHIIPP      tteerr  

VViivvee  llee  ssoonn  dduu  ccaannoonn                                                                                                    TToouuss            ==    RRUUAA                                  tteerr  

                                                                                                                                                                      UUnn  sseeuull  ==    EEtt  ppoouurr  lleess  bboouurrggeeooiiss  ??  

                                         Tous     =  M E R D E !! 


