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sint en piet

kom piet, zegt sint.
we gaan het dak op.
het is al laat.
staat de zak klaar?
de zak is nog niet vol, zegt piet.
ik zoek moo al een uur.
maar ik weet niet waar ze is.
moo is de zus van piet.
ook zij doet vaak mee met piet.
dan pakt ze snoep en zeep in.
en een boek en een broek en een koek.
piet is niet blij
dat moo zoek is.
het is heel veel werk.



een schip voor ling.
een beer voor bret.
een ring voor king.
en nog heel wat meer.
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niek

sint zakt neer in een stoel.
hij is niet jong meer
en hij is moe.
elk jaar weer het dak op.
elk jaar weer van huis naar huis.
van dak naar dak.
van dorp naar dorp.
jaar in, jaar uit.
keer op keer.
fijn dat piet met hem mee gaat.
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niek komt naar de stoel van sint.
oom sint? zegt hij.
mag ik ook mee het dak op?
ik help je graag.
en ik lijk heel veel op jou.
niek is de neef van sint.
nee niek, zegt sint.
je mag niet mee.
je muts staat scheef.
je sik heeft een punt.
je jurk is groen
en je staf is een tak.
jij lijkt niet op mij.
dat ziet elk mens.
niek kijkt sip
en loopt weg.
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waar zijn moo en niek?

piet gaat op zoek naar moo.
hij loopt het huis door.
hij kijkt hier, hij kijkt daar.
hij zoekt hoog, hij zoekt laag.
moo! roept hij.
help je me nog of hoe zit dat?
het is al laat.
de zak moet vol.
maar moo hoort hem niet.
want ze is hier niet.



sint loopt de tuin in.
hij kijkt naar de weg.
hij tuurt naar het dak
en daar ziet hij niek.
met een pak en een zak op het dak.
niek wuift.
niek! roept sint boos.
wat doe je daar?
kom van dat dak!
toe nou, oom sint, zegt niek.
ik wil heel graag met je mee.
niks er van, zegt sint.
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klaas! roept sint uit.
kom van dat dak.
toe nou, zegt klaas.
ik wil heel graag sint zijn.
een sint heeft geen koe, zegt sint.
een koe op het dak.
wat is dat voor raars?
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