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Dage uden gnist af liv.
Jeg driver,
som et gammelt skiv´,
uden sejl og master
og uden folk ombord,
ja, uden ror.

Siden du gjord´ det forbi,
afgrundsdyb melankoli.
De alt for tomme stuer
gi´r genklang 
af en skæbnesymfoni,
der ´ forbi.

Jeg savner dig,
hver gang jeg møder en pige,
der minder mig,
der minder mig,
lidt om dig,
du var hot, som et party,
dejligt fri og uartig
og altid oplagt til lidt
fis.

Darling, åh, hvor blev du af?
Uden dig ved siden af
blegner jeg som månen,
når solen kommer frem
og det bli´r dag.

Ring nu, før jeg mister tro´n.
Fortæl min triste telefon,
at du har fortrudt nu
og muligvis bær´ 
lidt af skylden selv.
Well, well…..

Jeg savner dig,
alting ude og inde
minder mig,
det minder mig,
om dig og mig,
dage fulde af fester,
lange kjoler og gæster
og trips til Monaco og Nice.

Åh, de tanker som jeg får,
når jeg hører no´en 
og døren går.
Jeg tror naturligvis, det ´ dig,
der kommer hjem
og forkæler mig igen.
Gid du dog  savned´ mig,
som jeg savner dig…..
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