
Jurgen de sint-bernhardshond  

Op een ochtend liepen Kareltje en Sjonnie 
Op een hoge berg in het koude Zwitserland 
Ze zagen skiën, bobslee, rodelen en alle dieren jodelen 
Wel vals en heel erg door elkaar, maar dat was ook wel weer charmant  

Wat gezellig! riepen Kareltje en Sjonnie 
Hoezo gezellig? Wat is dat voor lariekoek 
WE doen dit niet voor ons plezier, nee het is een toestand hier 
Onze Jurgen is verdwenen en we zijn naar hem op zoek 

Maar wie is dat dan? vroeg Kareltje nieuwsgierig 
We kunnen helpen, maar hoe ziet Jurgen er dan uit? 
Ludwig steenbok zei terstond: Jurgen is sint-bernhardshond 
Zo'n joekel op vier poten, maar met een heel lief stemgeluid 

We kunnen hem in Zwitserland niet missen 
Bij een sneeuwstorm of lawine of wat ook voor gevaar 
Moeten wij ons snel verschansen, dan is daar Jurgen ambulance 
Met een slokje uit zijn kruikje staat hij altijd voor ons klaar 

Maar ineens hoorden ze zacht vanuit de verte: 
Olé, olé, olé, olé, edelweiss, edelweiss 

Dat is Jurgen, riep Ludwig half geschrokken 
Hij is weer terug, maar wat doet hij vreemd en raar 
Dat eigenaardige gemompel en kijk naar zijn gestrompel 
Dan weer vallen, dan weer opstaan, het is niet goed, da's zonneklaar 



Maar Jurgen de sint-bernhardshond moest er niks van weten 
Ik voel me prima en ik heb in tijden niet zo'n leuke dag gehad 
Kijk wat er nou precies gebeurd is, ben ik weer vergeten 
Maar ik hoefde niet te redden en toch is er altijd wat 

Want ik verveelde me en ging er dus bij zitten 
Maar kreeg het steeds kouder in mijn tenen en mijn buik 
En die kou die ging maar verder, totdat ik dacht: ik ben een redder 
En ga mezelf dus redden! En nam een slokje uit de kruik 

En daarna nog wat slokjes en toen kon ik niet meer lopen 
Dus ik bent ontzettend blij dat ik weer bij jullie ben 
Nu ik jullie weer zie, roep ik: jodelahietie 
Want ik ben dan wel wat dronken, maar ik blijf een gentleman 
Kareltje en Sjonnie brachten Jurgen naar zijn kamer 
Ga maar slapen Jur, je bent vast heel erg moe 
Maar ik heb één vast gebruik: een warme kruik! 
Nou ik ga slapen hoor! en hij deed zijn oogjes toe 
Snurk snurk jodelahietie 


