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Mens kaffen brygger sætter jeg mig i dit køkken,  
som jeg kender så godt 

og mens kaffen drypper,  
fylder vi rummet lidt med small talk 

og jeg sidder igen og kigger på det der dyrebillede på din væg 5 

som jeg egentlig aldrig har vidst om jeg ku’ li 
Jeg genkender godt nok dugen på dit bord 

og de her hvide kaffekopper uden hank 
og jeg ville uden problemer kunne finde din skraldespand 

Men alligevel er dit køkken et uopdaget land 10 

Det er nemlig som om at jeg er Columbus og køkkenet er USA 
For det er første gang vi mødes 

siden det sluttede 
Hvor jeg sagde nej  

og du ville have et ja 15 

Det er også første gang overhovedet  
jeg skal snak med en ex på den her måde 

Hvad skal vi nu gøre med de fælles venner 
fortsætter vi med enten eller 

 er vi klar til både og 20 

Så det her er alt i alt en helt ny situation for mig 
og jeg føler at jeg har en chance på noget der ligner  

en ud af en fucking million 
for at sige de rigtige ord der kan få gode ting til at gro 

i det jeg vil kalde jomfrujord 25 

For før i tiden ville jeg sgu’ aldrig være kommet hertil 
Jeg ville bare ha sagt farvel, slettet dit nummer og blokeret dig på fb 

Jeg ville have fundet den nærmeste bar  
og den første kvinde der sagde 
usikker og uforpligtende sex?  30 

Jamen jeg er da klar 

Jeg ville flygte væk fra smerten 
fortrænge og ignorere den 

indtil den ville fylde hele min verden 
Nu er der kaffe i koppen  35 

og jeg sidder i dit køkken som jeg kender så godt 
Men det er alligevel nyt 

I ved, ligesom udsigten til livet efter en lur og et hvil 
for denne gang tør jeg fortælle dig  

at jeg kunne begynde at græde 40 

bare jeg tænkte på dit smil 
For denne gang har jeg modet til at sige  

at jeg har savnet dig så meget 
at jeg har været lige ved at… 

For denne gang tør jeg forklare dig,  45 

hvorfor jeg har elsket dig så meget som jeg nu ku’ 
Jeg sidder i dit køkken og kommer kærligheden i hu 

Jeg troede at den var væk men jeg kan mærke at den var der 
Kaffen varmer et grådkvalt stemmebånd 

og det er som om 50 

at jeg ser det hele i sin rette ånd 
Jeg sidder ikke i dit køkken fordi jeg vil grave grøfter 

og bebrejde dig for uopfyldte løfter  
 nej tværtimod 

Nej, jeg er her for at bygge bro 55 

så jeg kan finde ro 
Jeg er her for at sige tak for alt 
det jeg pludselig kan mærke 

fra kærlighed til uro 
Så tak for tårerne i savnet 60 

Tak fordi det her forhold gavned’ 
mig meget mere end det stjal 
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Tak for hver eneste bakke  
Og hver eneste dal 

Tak, fordi jeg sammen med dig  65 

var det tætteste jeg endnu har været på 
at give mig helt hen til en der faktisk var til at stole på 

Tak fordi vi i så lang tid gik samme vej 
Tak for kaffen 

Tak for dig 70 

 


