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Met jou zal ik moeten vechten

Je bent geen katje om zonder handschoenen aan 

te pakken

Je fouten zijn zo talrijk

dat je ze niet eens allemaal kent

Je bent als een wispelturig meisje

dat altijd wil winnen

Je bent de meest egoïstische en bazige vrouw

die ik ooit heb gekend

Maar het is knap dat je op het juiste moment

Steeds helemaal weet te veranderen

En in een oogwenk

Ben je zo geweldig, geweldig, geweldig, dat ik al 

mijn pijn vergeten ben

Ik zie dat al mijn vrienden

rustiger zijn dan ik

Ze hoeven niet alles uit te leggen

zoals jij mij dat wél laat doen

Ze krijgen de gebruikelijke stropdas

voor hun verjaardag

Ze zeggen altijd ja,

Ze hebben nooit problemen en ze zijn ervan over-

tuigd dat hun leven helemaal perfect is

Maar nee hoor, nee hoor, het leven is wat jij me 

geeft

In deze oorlog leef ik elke dag, ben ik hoe jij me 

graag hebt

Ik haat je en dan hou ik van je, dan hou ik van je, 

dan haat ik je, dan hou ik van je,

Ik verlaat je nooit meer

je bent geweldig geweldig geweldig zoals jij bent, 

alleen jij bent geweldig

Ik haat je en dan hou ik van je, dan hou ik van je, 

dan haat ik je, dan hou ik van je,

Ik verlaat je nooit meer

Jij bent geweldig geweldig geweldig zoals je bent, 

alleen jij bent geweldig

Jij bent geweldig geweldig geweldig zoals je bent, 

alleen jij bent geweldig
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Con te dovrò combattere,

non ti si può pigliare come sei

.

I tuoi difetti son talmente tanti

che nemmeno tu li sai

Sei come una bambina capricciosa

la vuoi sempre vinta tu

Sei la donna più egoista e prepotente

che abbia conosciuto mai

Ma c’è di buono che al momento giusto

tu sai diventare un altra

E in un attimo tu

sei grande grande grande, le mie pene

non me le ricordo più

Io vedo tutte quante le mie amiche

son tranquille più di me

Non devono discutere ogni cosa

come tu fai fare a me

Ricevono la solita cravatta

per il loro compleanno

Dicon sempre di si,

non hanno mai problemi e son convinte

che la vita è tutta lì

E invece no, invece no la vita è quella che tu dai a 

me

In guerra tutti i giorni sono vivo, sono come piace 

a te

Ti odio e poi ti amo e poi ti amo, poi ti odio, poi ti 

amo

Non ti lascio mai più

Sei grande grande grande, come te, sei grande 

solamente tu

Ti odio e poi ti amo e poi ti amo, poi ti odio e poi ti 

amo

Non ti lascio mai più

Sei grande grande grande, come te, sei grande 

solamente tu

Sei grande grande grande, come te, sei grande 

solamente tuà
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