Brugse zotten verdriedubbeld ?
Juicht, bierdrinkers aller landen,
Straks kleeft veel meer romig bierschuim
Aan jullie koele glasranden.
Gebruikt met graagte jullie beide handen
Om gulzig de ' Brugse Zot ' te zuipen :
Jullie krijgen ' ze ' nooit te pakken, die stuipen.
Juicht, bierdrinkers, juicht!
Alle gekheid op een Chinees stokje :
Ons hemd is nader dan het Schotse rokje.
Brugge treedt binnen in ' t rijk der biergiganten.
Verdubbeld is de wereld der malle plezanten.
Brugs bier stroomt overvloedig langs alle kanten.
Denktank, tijgertank, biertank :
Brugge koos voor de vliegende ( * ) biertank, god zij dank !
Bacchus zal ze ' t nog wel leren,
Dranklucht zal niemand nog generen.
Ach, na 2 Brugse Zotten voel je je sterk tot op het bot.
Overal weerklinken lofliederen op de ' Brugse Zot '.
Wijlen Paster Geldof en zijn " Dulle Lieden "
Uit machteloze woede zullen ze zieden :
Van H. Bloedspelen tot Olympische bierspelen...
Manneke Maan ziet hem al schuimend staan :
De ' Brugse Zot Tripel ' met gouden nippel.
Brugge timmert aan de weg.
De Brugse bierdrinker krijgt zijn zeg :
Brugse Zot - productie verdubbelt,
Brugse voetbaltempel uitvergroot,
Brugse bossen maal veertien.
Over twee decennia zullen we 't zien.
Enkel een Brugs stadsbosje aan de rand
Blijkt 'n dubbeltje op zijn kant.
Moet een flink stuk afstaan
Ondanks de Brugse Halve Maan.
Manneke Maan, laat die bomen toch staan.
Brugse zotten kunnen er ongestoord wildplassen
En het restant van hun verzuring versassen.
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society on line via www.regiobrugge.be
Pure nonsensrijm in het bestek van de erkenning van Brugge als bierstad,
chocoladestad, frietstad. Wordt vervolgd. ( ? )

( * ) De bierconsumptie van streekbier de Brugse Zot groeit zo sterk dat men met
grote kranen biertanks op het dak diende te installeren in de huisbrouwerij De Halve
Maan. Zij is de enige nog actieve familiebrouwerij in het Brugse stadscentrum. De
Halve Maan vind je terug op www.halvemaan.be

