Velfærdsbamse
Tekst: Thomas Dahlberg – Musik: ?

(Anslag: politiker-statements fra højre og venstre ”…mere velfærd” – Bamse entre)

Jeg er hele Danmarks velfærdsbamse
som rig og fattig, ung og gammel vil gramse
Jeg ska’ hjælpe fler’ og fler’, og alle sammen ve’ ha’ mer’
I vil osse ha’ en bid af Bamses mamse
Da jeg var en bitte bamse i de go’e gamle dage
sku’ jeg bare gi’ lidt mamse til de syge og de svage
Men da damerne løb hjemmefra, så fik jeg mer’ at lave
Så sku’ Bamse bygge byggelegeplads og børnehave
Og hvis nogen de fik brug for mer’ konstant hjælp
gav søde Bamse dem tihvertifald kontanthjælp
Jeg er hele Danmarks velfærdsbamse
som rig og fattig, ung og gammel vil gramse
Jeg ska’ hjælpe fler’ og fler’, og alle sammen ve’ ha’ mer’
I vil osse ha’ en bid af Bamses mamse
Så I sondemader mig med honning
li’som bier propper deres dronning
I vores lille land, hvor mælk og honning flyder
er jeg velfærdsstatens søde sumobryder
Så sku’ gamle mænd og koner alle sammen ha’ pensioner
og for tusind trillioner knæ- og hofteop’rationer
Børnecheck til sko og vanter – oss’ til rige spekulanter
Høj og lav får Bamse-slanter – honning byttes til kontanter
Og hvis nogen får en fugleklat i håret
gi’r Bamse gratis psykologhjælp hele året
Det’ er altså ikk’ fordi, jeg ikk’ ka’ li’ at gi’ og gi’
Men min tykke honningmavse trænger til en honningpause
Jeg ka’ ikk’n gang slå en prut, min Bamselever er kaput
Den ka’ ikke klare mere – mon min mavse eksploderer?
Hvis jeg bar’ så meg’d som kigger på en flæskesvær
slår mit Bamsehjerte li’som et maskingevær
(stopper med at synge, står i staver og tænker højt)

Jeg har det altså rigtig’ dårligt. Der’ no’en, som der må hjælpe mig! Luna!...
Pernille!...Ælli…nåh nej! (stamper) Kom så LIGE NU og hjælp jeres
allerbedsteste… (Kæmpe brag: Bamse eksploderer og skrumper)
Hov! Sikke lige en kæmpe stor prut! Nu fik jeg det tihvertifald en lille bitte
smule bedre (entre Bamseline) Øj! Der kom lige en pluds’lig Bamse? (ser forelsket på
hende) En rigtig’ meget køn Bamse, kan man vist godt sige…Bamseline! Vil du
hjælpe mig med at hjælpe alle de andre? (hun nikker, går hånd i hånd og synger sammen)

Vi er hele Danmarks velfærdsbamser
som dig og dig og all’ jer andre, I gramser
Nu hvor vi er blevet fler’, ka’ vi hjælp’ jer endnu mer’
Vær’sesgo’ og ta’ en bid af begge bamser
Vi vil sondemade jer med velfærd
så I styrker jeres danske selvværd
I vor’s forjætted’ land, hvor mælk og honning flyder
hvor vi alle sammen yder og nyder
er vi Velfærdsdanmarks søde sumobryder’ (musik stop – Bamse solo)
(markerer tyk mave) og vi bli’r endnu fle’r, når Bamseline gyder

