
To pensionister står med hver deres iPad. 

Hun:  Ja se, vi så gået hen og blevet moderne
  Fik en gave af vor´s unger her i fjor
  Der´ så meget vi ikke når, og ikk´ forstår, for tiden går
Han:  Men så kom de her to til mig og lille mor (peger på deres I-Pad) 
  Det er vistnok noget, de kalder for tabletter
  Og som vistnok sku´ gør´ livet meget letter´
Hun:  Og man skal jo følge med
Han:  Det hele drøner jo af sted
Begge: Og hvis vi ikke strammer op, bli´r vi sat af
  Det var det de sagd´ 

Han:  Så vi´ pluds´lig kommet med på IT-moden
  Nye ord, som man skal til at ku´ forstå
  Bare det der NEM-ID, der er da intet nemt ve´ det
Hun:  Men vi holdt hoved´t koldt og brugte de små grå
  Så vi har efterhånden styr på vor´s tabletter
  Deres mailsystem og andre små facetter 
Han:  Nu´ der noget at gå op i 
Hun:   Vi har fået os en hobby
Begge: Vi er heldige - der er ingen grund til klag´
  Det var det de sagd´

Hun:  Vores unger si´r vi ikk´ skal købe ind mer´
  Bare et tryk, og så er varerne på vej
  De der tunge indkøbsposer, gav os smerter og myoser
Han:  Men nu bringes både suppe, is og steg
  Og tænk på alle dem, vi før sku´ købe ind med
  Stå og sludre, løst og fast om vejr og vind med
Hun:  Bevares, folk er rare
Han:  Men tænk på al den tid vi sparer
Begge: Det bli´r nok til mange timer på en dag
  Det var det de sagd´

Han:  Selv kommunen si´r at IT, det er sagen
  Så vor´s ældrecenter det blev lukket ned 
  Og skønt man savner gymnastik og den motion, vi gik og fik
Hun:  Så er det også rart at sidde her i fred
  Og bare lægge lidt kabale på tabletten
  Der´ næsten ikke det, man ikk´ kan gøre mæ´ den 
Han:  Hvad gør det, at kroppen knirker
Hun:  Bare internettet virker
Begge: Og det´ bedst, vi sidder her i ro og mag
  Det var det de sagd´
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Hun:   Før i tiden kom familien altid rend´ne 
  Der sku´ diskes op med både dit og dat
  Men de der faste traditioner, der gi´r stress og koster kroner
Han:  Kan vi meget bedre ordne over chat
  Vi går på Facebook nu og følger deres færden
  Hvad de har spist, og hvor de rejser rundt i verden
Hun:  Og man behøver jo for fanden
Han:  Ikke sidde lår´ne af hinanden
Begge: Bare fordi man har 70 års fødselsdag
  Det var det de sagd´

Han:  Nu´ vi blevet en slags IT-konsulenter
  Vi har styr på både internet og chat
  Vi er fast i Ældresagen, holder kurser hele dagen
Hun:  Vi har ikke tid til al familiens pjat
  Så nu har ungerne jo fået lidt problemer
  Vi har lig’som ”fucket op” i der´s systemer
Han:   For vi er IT-specialister
Hun:  Ikke gamle pensionister

En mobil ringer, og hun svarer. Det er børnene...

Hun:  ”Så vi kan ikke passe børnebørn i dag.” 

Lægger på og smiller til hinanden.

Begge:  Det var det VI sagd´ 
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