Epos van een Heidelbergreis
Tekst: Akim Willems (v. Herr W.)
Melodie: “t Zoutvat” (Laïs)

Ik wil verhalen in dit lied hoe wij naar Duitsland reden
en er een heel weekend lang in Heidelberg besteedden.
Tijdens de lange autorit moesten we al opboksen
tegen de nood om dorst te lessen in “Zum roten Ochsen”.
Eenmaal in die kroeg aangekomen, groot was de verbazing:
dat ’t niet over Maes pils, maar wel over een “Mass” ging.
De eerste smaakte heerlijk fris, de tweede nog veel beter.
En zuurkool brandde in onz’ maag als vlammende salpeter.
Toen was de tijd gekomen om eens kennis te gaan maken
met onze gastheren; het waren sympathieke snaken.
We sliepen bij Teutonia en ook bij VDSt.
En beiden hadden een kotsbak in marmer in de wc.
En ’s avonds spraken w’allemaal met dubb’le Duitse tongen,
we hadden liederen aangeleerd en dronken een Bierjongen.
Kleine reed t’rug naar Antwerpen, hij moest er volk oppikken
dat stond te wachten na hun bal in smoking en met strikken.
Op zaterdag weer al te saam, werd er opnieuw gedronken
En met Oostenrijkse studenten op ons heil geklonken.
Met alle gevolgen vandoen: de Kleine die moest braken,
haalde de wc-pot niet, maar kon wel een tafel raken.
Kongo dacht “Dat kan ik beter!”, stak een sigaretje op,
stapte buiten, kotste met die saf in zijn zatte kop.
Willem wilde niet onderdoen en boog zich diep voorover
boven een rioolputje en gaf er ook vrolijk over.
Toen trokken we van huis tot huis om er een pint te drinken
en weer met wildvreemde studenten op ons heil te klinken.
We dronken tot het ochtend werd en niet meer konden stappen,
omdat we al de hele dag stonden pinten te kappen.
Ochtendstond had geen goud in de mond, maar een smerig smaakje
en hier een daar lag in bad of in bed opnieuw een kwaakje.
Witte worsten als ontbijt deed al onze magen keren,
Maar we spoelden ze door met bier dus dat kon ons niet deren.
Duitsers zijn heel gul met bier, met wijze woorden guller.
Hun filosofie die was “Es gibt nur ein Rudi Völler”.
En toen kwam er een einde aan dat schitterende weekend
dat nu voor eens en voor altijd in ’t geheugen staat geprent.

