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*Nøøøøøj, det for børn.* 
For mit navn er Peter Plys,  
og jeg begraver min klo i grislings honning krukke. 
Kigger hende dybt i øjnene,  
får hende til at øffe lidt, hendes version af at sukke. 5 
 
Imens Ninka Ninus render rundt  
og plejer sit OCD  
ved at gøre rent 
sniger jeg mig op på hende  10 
på mine bamsepoter,  
og viser hende hvordan man basalt 
får den givet analt 
 
For tigerdyret hopper på sin hale  15 
glædeligt afsted 
Men overser og snubler i min fælde  
i form af en pøl af bjørne-sæd 
Han prøver at komme op og flygter fra min plyssede pik 
 20 
Vi bor i 100 meter skoven,  
men han når kun at komme 69 meter væk 
Når jeg har pisset mit territorium på tigerdyret af  
observerer jeg Kængu,  
der står med sit kængubarn 25 
står og propper sten op i hans uskyldige endetarm 
 
Sådan hun kan synke ham ned på søens bund 
Men for en nekrofil  
så er det et af de bedste fund 30 
For folk tror jeg er en uskyldige sød bjørn  
der går rundt og driller de små bier 
Men når jeg ikke er på skærmen  
er min største fryd at jagte og voldtage små piger 
 35 
*Nøøøøj, det er for børn.* 

*Bamses intro melodi* 
*Bum bum bum bum bum bum bum bum, bum bum bum bum 
bum bum bum* 
 40 
Jeg er bamse, jeg er en bjørn, jeg er fucking psykopat 
Om du er jomfru eller ej,  
kidnapper jeg dig,  
og river dig ud af dit cølibat 
 45 
Får små børn til at kigge på mig, mens jeg river den af 
For uanset om det er fra mandag til søndag,  
er det bamses pleasurement dag 
 
Anden tager min kæmpe pulsede pik i munden,  50 
kommer til at sætte tænder i, 
”Fy ba bab” kælling udbryder jeg med et skrig 
Råber ælling i ansigtet,  
og begynder på spytten i munden og kvælertag 
 55 
Får hele jorden til at skælve,  
det er derfor min skorsten er ved at falde af 
Jeg bøjer Luna forover og spreder hendes balder 
Penetrerer hende så hård  
hun begynder at trippe og næsten falder 60 
 
For jeg er bamse, jeg er en bjørn med psykopatiske sexualle lyster 
Jeg vender Luna om  
og kommer ud over hendes gennemtæskede bryster 
 65 
For jeg kigger på fugle, jeg gør kylling til min bitch 
Får kylling til at snave med Luna,  
så de begge kan smage med jizz 
Ligger kyllingen på ryggen,  
får hende til at stønne *yd yd* 70 
Viser alle den sande definition af kyllingens ormefryd 
Når jeg er færdig med mit dominante ritual  
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tager jeg det sidste sug,  
og asker på Aske 
Bruger gløden fra den sidste  75 
til at tænde mit nye joint,  
for bamse skal være baske 
Jeg snakker som en spasser  
for at snyde folk, 
 men i virkeligheden er jeg en velfungerende 80 
psykopat,  
jeg er fucking klog. 
Mit navn er Bamse,  
og tro mig,  
du har ikke lyst til at se min billedbog 85 


