
Normaal- Mamma woar is mien pils 
         D     A             D 
Intro: la la la la la la- la la la la la la,   la la la la la la - la la la la la  
             G    D          A              D              G        D           A              D 
         la la la la la la la la  - la la la la la la la la , la la la la la la la la  - la la la la la la  
 
voorspel:  D -A- D   D- D- A- D  twee keer 
 
D           A 
Toen ik op safari was in donker Afrika, stond ik plotseling veur een leeuw 
     A7                                 D            D7                     G 
Ik schrok mien helemoal naar, iedereen ging op de loop, ik denk 't mot gebeuren 
     G                         D                          A                      D 
Ik denk den leeuw vret mie op, moar dit was wat ik heuren 
 
Refrein: 
D       A 
Mamma woar is mien pils, mien pilsjen bun ik kwiet 
A    A7                 D 
Pappa woar is mien pils, mien pilsjen bun ik kwiet 
        G                            D                    A                        D 
Hef niemand dan mien pils gezien, ik lust der wel een stuk of tien 
G                                   D                       A           D 
Mamma woar is mien pilsje dan, mien pilsjen bun ik kwiet 
 
 
D           A 
Ondanks de grote hitte, bleef ik in Afrika 
A                                 D 
En trof doar een inboorlinge, heur naam was Mamika 
D                        G 
Binnen veertien dagen was ik met heur getrouwd 
         G       D        A         D 
Moar op de bruileft doar was gin bier, dat wier doar niet gebrouwd 
 
Refrein: 
D       A 
Mamma woar is mien pils, mien pilsjen bun ik kwiet 
A    A7                 D 
Pappa woar is mien pils, mien pilsjen bun ik kwiet 
        G                            D                    A                        D 
Hef niemand dan mien pils gezien, ik lust der wel een stuk of tien 
G                                   D                       A           D 
Mamma woar is mien pilsje dan, mien pilsjen bun ik kwiet 
 
tussenspel rwee keer:  D -A- D   D- D- A- D  
 
 
D                                 A 
As ik noar een feestjen goa en dat gebeurt heel vaak 
       A                                        D 
Dan is 't um een uur of tien met mien weer helemoal raak 
     D                        G 
't Witte van de ogen dat dre'jt mien veur de kop 
         G           D           A          D 
Dan spring ik op de toafel en dan schreeuw ik in 't rond 
 
Refrein: twee keer 
 


