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Quand, en plein été, nos tricots collés dessinent  
Toutes nos valeurs, faisant de nous des ondines,  
Il sent malgré lui se découvrir ses canines…  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain…  
 

En voyant rouler la boîte à trésor étanche  
De nos pantalons qui cernent si  fort nos hanches,  
il a l'âme, l'esprit, le cœur et le corps qui flanchent…  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Il se sent inexorablement attiré par nous comme par un aimant !  
 

Lorsque nous dansons, tout son univers s'écroule  
Car notre parfum, qui devient son air, le soûle ! 
Et sa peau soudain se transforme en chair de poule…  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Un tel appétit de nous posséder l'anime  
Qu’il se trouve toujours un peu, il le sait, victime 	 
De l'envie de nous qui le pousserait au crime !  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Mais nous nous moquons de son ardeur  
Et lui en f’sons voir de toutes les couleurs ! 
 

Seul est épargné l'homme aux sensations annexes   YouTube : ‘Oceane Aznavour filles’ 
Qui vit à l'abri de ses émotions complexes  
Car il est placé en situation ‘hors-sexe’… 
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

A moins qu'il ne soit juste bon pour la réforme… 
Comment voulez-vous que lorsqu'il rêve à nos formes,  
Un homme normal, la nuit dans ses draps, s'endorme ?  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Rien qu'à nous penser, le pauvre garçon panique…  
De drôles d’idées viennent troubler son physique,  
Par l'étrangeté d'une réaction chimique…  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Mais nous nous moquons de son ardeur  
Et lui en f’sons voir de toutes les couleurs ! 
 

D’après Aznavour, l'homme qui s’y croit est stupide  
Car quoi qu'il en soit, c'est la femme qui décide !  
Quand nous n'aimons pas, même un roi subit le bide !  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Mais quand nous voulons, comme une araignée géniale,  
Petit à petit, pour vous, nous tissons la toile  
Qui va vous serrer jusqu'à la curée nuptiale !  
Oh! les filles d'aujourd'hui, les femmes de demain… 
 

Car nous sommes plus fortes que vous ! 
Avant que de faire ouf, vous avez la corde au cou… 
 

Et puis un matin, malgré toute la prudence  
Que vous avez eu, vous allez à la potence  
À corps défendant signer le contrat d'alliance  
Qui fait d'un homme d'aujourd'hui le mari de demain ! 
 
Texte : Aznavour – interprète : Océane Gillier 
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Als, in het hartje zomer, onze natte topjes al onze vormen  
Tekenen, waardoor we net zeemeerminnen lijken,  
Zonder het te willen voelt hij zich een jager worden...  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen...  
 

Het zicht alleen van de goedpassende, langs rollende schatkisten...  
Van die broeken die zo strak om onze heupen zitten,  
En zijn ziel, zijn geest, zijn hart, zijn lichaam zijn totaal in verroering...  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
Hij voelt zich onverbiddelijk aangetrokken tot ons als een magneet!  
 

Als we samen dansen, stort zijn hele wereld in elkaar...  
Want ons parfum, de lucht dat hij in ademt, maakt hem dronken! 
En zijn huid verandert plotseling in kippenvel...  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Hij wilt ons zó graag bezitten  
Dat hij altijd, hij weet het wel, een beetje slachtoffer wordt   
Van die passie voor ons die hem tot een misdaad zou drijven!  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Maar het kan ons niet schelen hoe hard hij voor ons zijn best doet...  
Wij houden hem aan het lijntje! 
 

Alleen de man met weinig libido is er immune voor,   
De man die vrij is van complexe emoties...  
Omdat hij nooit aan seks denkt... 
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Behalve voor diegene die over tijd is -  
Hoe kan je verwachten dat een normale kerel  
's Nachts tussen zijn lakens, in slaap valt als hij over onze vormen droomt?  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Als je over ons begint na te denken, raakt de arme jongen in paniek… 
Vreemde ideeën komen zijn lichaam verstoren,  
Alsof door de mysterieuze chemische reactie...  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Maar het kan ons niet schelen hoe hard hij voor ons zijn best doet...  
Wij houden hem aan het lijntje! 
 

Volgens Aznavour is de man die denkt ons sterker te zijn gewoon stom, 
Aangezien het, uiteindelijk, de vrouw is die beslist!  
Als we het niet fijn vinden, kan zelf een koning het op zijn buik schrijven!  
De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Maar als we wel willen, dan, als een grote spin,  
Beetje bij beetje, voor jullie, mannen, weven we onze web  
Waarin je tot het moment suprême gevangen wordt!  
Oh! De meisjes van vandaag, de vrouwen van morgen... 
 

Omdat we gewoon sterker zijn dan jij! 
Voordat je het weet, heb je het touw om je nek... 
 

En dan op een ochtend, ondanks al je jagersvoorzichtigheid,  
Ga je naar de galg...  
Zonder tegen te stribbelen, om het contract te ondertekenen  
Dat maakt een man van vandaag de echtgenote van morgen! 
 
Vrije vertaling van Sylvain Lelarge 
 

 

 

 

 


