
Een superwijf 
(I will survive - Gloria Gaynor / Cake  - Hertaling Linda Hartgring

[Am] Eerst was ik bang, ik was [Dm] doodsbenauwd
Hoe [G] moest ik verder leven als jij niet [C] van mij houdt
En daarna [F] dacht ik alle nachten
aan hoe een [Dm] lul je eigenlijk was
En ik be-[E]-sloot: ik houd [E7] op naar je te smachten

En nou ben je [Am] terug, wat is dat [Dm] nou?
Ik kom [G] binnen en daar zit je met die [C] slappe kop van jou
Had ik het [F] slot nou maar veranderd
Ik had de [Dm] sleutel terug gevraagd
als ik [E] had kunnen bedenken dat je [E7] mij nu weer belaagt

Donder maar [Am] op! Maak rechtsom[Dm]keert
Je moet mijn [G] huis uit, want ik [C] hoef je nou niet meer
Dreigde je [F] zelf niet steeds met weggaan
in de [Dm] hoop dat ik zou smeken dat je [E] bleef
Dacht je [E7] echt dat ik zou breken?

Ik niet, ik [Am] ben - een super-[Dm]-wijf
Want zo-[G]-lang ik lief kan hebben weet ik dat [C] ik in leven blijf
Ik heb mijn [F] hele leven voor me,
[Dm] liefde stroomt door me
Een super-[E]-wijf, dat ben [E7] ik, he he!

(Intermezzo / solo's)

De [Am] instorting nabij, oh ik [Dm] had het zwaar
Mijn [G] hart dat lag in scherven, ik veegde het [C] bij elkaar
Hoe [F] vaak heb ik mezelf niet nacht na [Dm] nacht in slaap gehuild
Maar nu [E] zijn de tranen op, voor [E7] strijdbaarheid verruild

En zie mij [Am] nu, een sterke [Dm] vrouw
Ik [G] ben niet meer dat meisje met al[C]leen maar oog voor jou
Jij [F] dacht 'ik wip eens langs, oh ze [Dm] maakt zich voor me vrij'
Maar ik be-[E]-waar nu al mijn liefde voor een [E7] man die houdt van mij

Dus donder [Am] op … (etc)
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