
Telepensjonistene  Tønsberg 
Melodi: Napoleon med sin hær.  

 

Vier no’n spreke jenter og gutter hipp hurra, i telepensjonisten vi har det jo så bra. 

Med mange gode minner som aldri forsvinner, ja her er godt å være velkommen til vårt lag. 

 

I mange år vi jobbet for Televerket da, den tiden er forbi men vi synger og er glad. 

Her er det trygt å være med mange minner kjære, velkommen alle sammen til møte vårt i dag. 

 

Når pikene fra Riksen i messa byttet bord, de ville bort til gutta forferdelsen ble stor. 

De eldre skulle mene sånt passer ikke dere, litt kostbar skal man være rundt messa’s damebord. 

 

Teknikken den gikk frem vi fikk snorløse bord, montasjegjengen fikset men jobben den ble stor. 

Og gutta de var kjekke, lå under bord på rekke, og pikene fikk hjertebank for hvert et kjærlig ord. 

 

I Telebyggets hjerte sentralen passet på, at by og bygd fikk snakke i sammen slik som nå. 

Det tikket og det surret i sentraler som snurret, men de er pensjonert slik som alle vi er og. 

 

På personal satt Løvdal, med Elan og med Sem, og Dura satt og kikket på de som tråtte frem. 

Og nåde de som ikke, hu vakk’e til å rikke, kontrollen den var streng føre riktig ”bort og hjem” 

 

Så stod vi der i kø for belønningen å få, hos Lennertzen og Cina vi alle lurte på 

om latter’n kunne gjøre litt balsam på humøret, fikk pungen til å vokse men det ble ikke så. 

 

I-PABX’en jobbet gutta veldig bra, med Åke og med Johner’n og alle der i fra. 

Montere bord hos kunder, ja nesten uten plunder, for sentraler var noe som var i vinden da. 

 

Ja Pedersen og Heian de satt i teknisk bygg, med planlegging av samband i hele Vestfold’s bygd. 

På bord med store planer vi tror nok ingen aner, hva dette måtte koste, du verden for en tid. 

 

Nå vil vi gjerne takke hver enkelt at du kom, så intet gikk på skakke og ingen plass ble tom 

og om vi ikke nevnte noe’n folk som dere kjente, her er det plass til alle og her er hjerterom. 

 

 


