
Het monster van Lochnesslied 

 

Mcreel: 

Ik begon met veel moed want ik wou het ei. 

Dit was echt mijn doel:” Ja, dat ei is voor mij.” 

 

Allen: 

Zie hem hier staan, met zijn broekske vol …. 

Voor hem is ’t gedaan, hij verloor totaal controle. 

Hij betaalt dan toch de tol. 

 

Mcreel: 

Met één blik was ik meteen van de kaart. 

Toen dacht ik: dit is mijn leven niet waard. 

 

 

Refrein: 

Mama mia, is me dat een beest. 

Amai , j’ had het moeten zien. 

Mama mia, echt een reuzebeest. 

Amai ‘t monster telt voor 10 

Ja, je gelooft me niet, verklaart me zelfs kierewiet,  

Amai  ja, dat monster telt voor 10 

Mama mia, is me dat een beest. 

Amai , j’ had het moeten zien. 

 

Allen: 

Hij begint met veel moed, want ook hij wil het ei. 

Dit is ook zijn doel, misschien maakt hij ons blij. 

Wat gebeurt daar? –‘k Hoor een hels kabaal. 

Is dit gevaar- Elke slag is nu fataal. 

Of is zijn plannetje geniaal? 

Met één slag was hij meteen van de kaart. 

Maar gelukkig bleef zijn leven gespaard. 

 

Refrein: 

Mama mia, is me dat een beest. 

Amai , j’ had het moeten zien. 

Mama mia, echt een reuzebeest. 

Amai ‘t monster telt voor 10 

Ja, je gelooft me niet, verklaart me zelfs kierewiet,  

Amai  ja, dat monster telt voor 10 

Mama mia, is me dat een beest. 

Amai , j’ had het moeten zien. 

Mama mia, echt een reuzebeest. 

Amai ‘t monster telt voor 10 

 

 

 

 



 

 

 Mama mia, is me dat een beest. 

Amai , j’ had het moeten zien. 

Mama mia, echt een reuzebeest. 

Amai ‘t monster telt voor 10 

Ja, je gelooft me niet, verklaart me zelfs kierewiet,  

Amai  ja, dat monster telt voor 10 

Mama mia, is me dat een beest. 

Amai , j’ had het moeten zien. 


