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Melodi: Før vi fik bil (Amdi Riis)  

 

Ude i Egå hvor vi bor  

var vi et glad familiekor  

både min mand og mig  

og Karl Johan og Kaj  

Grethe og Lis og lillebror.  

   

Hverdagen var så lys og let  

ik' et ov'rtræk i budget  

men alting gik kaput da han sku' på det 

internet.  

   

Før vi fik net  

leved' vi i det første parket  

men nu går vi og smækker med dørene  

og hænger med ørerne  

og han er så træt.  

   

Det' egen'lig mærk'ligt det  

at vores lille gamle pc  

den ka' ta' hele hyggen af familierammen  

og af os allesammen  

tænk at det sku' ske.  

   

Jeg ku' li at hygge  

med rødvin og filét  

den knækket har min psyke  

 

Nu har vi lig' haft sommerfri  

sku' ha vær't på Ta - hi - ti  

så gik pc'en død  

vi kom på vand og brød  

og kun en tur i Tivoli.  

   

Men den er skyld i meget mer'  

nemlig at vi må konstater'  

at lille jeg kun rager ham en ganske 

lille fjer.  

   

Før vi fik net  

var han hjælpsom og åh så adræt  

men nu er'et sgu' ligesom den gamle 

buk  

nærmest er blevet eunuk  

for han er så træt.   

   

Det' egen'lig ked'ligt at  

men med det seksuel' er'et nat  

han får på internettet al behovet 

dækket  

for det bli'r flittigt tjekket  

med en masse chat.  

   

Jeg ku' lide hyggen  

 

Så...  

   

(sidste 9 linier da capo)  

   

Jeg har ta't en elsker  

der gi'r mig dit og dat  

han vender mig ej ryggen  

og vrøvler kun om sin chat.  

   

Så nu har vi net  

det hele tegner lyst og så let  

for nu ta'r jeg bilen ud til hvor 

han bor  

mens manden glor og glor   

på det rådne net.  
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for det er nu passé.  

   

Før vi fik net  

var maden klar på klokkeslæt  

men nu ta'r han en pizza med cola til  

og spiller nok et spil  

på det rådne net.  

   

og få et lille knus  

han vender mig nu ryggen  

og leger kun med sin mus.  

   

Siden vi fik net  

har mit liv været ret ukomplet  

for nu ta'r nettet al min mands energi  

han ligner et havari  

af det rådne net.  

   

 


