Wie durft?
zegt Sinterklaas
‘Wie durft?’ vraagt Sinterklaas aan al zijn Kattenpieten.
Niemand geeft antwoord.
Voor geen chocolademunt kruipen de Kattenpieten bij Brian door de schoorsteen.
Want naast de schoen van Brian, voor de kachel op de grond,
ligt Bram, de bruine labrador, en Bram is dus een hond.
Nee, bij het huis van Brian
wil geen Kattenpiet naar binnen.
Wat erg voor kleine Brian!
Daar moet Sint iets op verzinnen ...
Lukt het de Sint om een Piet te vinden die wel naar binnen durft?
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Voor geen chocolademunt kruipen de Kattenpieten bij Brian door de schoorsteen.

Want naast de schoen van Brian, voor de kachel op de grond,
ligt Bram, de bruine labrador, en Bram is dus een hond.
Nee, bij het huis van Brian
wil geen Kattenpiet naar binnen.
Wat erg voor kleine Brian!
Daar moet Sint iets op verzinnen ...
Lukt het de Sint om een Piet te vinden die wel naar binnen durft?
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Zo gaat dat tegenwoordig.
Zo gaat het al een poosje.
Daar gaan ze, met een pakje
of een letter in een doosje,
met varkentjes van marsepein
of chocolademuizen.
Daar gaan ze met z’n allen,
langs de daken van de huizen.
Naar Tine, naar Yasmine,
naar Mattijs en naar Mimoen.
En iedereen vindt ‘s ochtend vroeg
een pakje in zijn schoen.

Behalve Brian. Kijk, daar zit hij, op zijn blote knietjes,
met een bakje water en een wortel voor het paard.
Uren zingt hij Sinterklaas- en Kattenpietenliedjes,
maar hij krijgt geen pakje in zijn schoen van Sinterklaas.
Want naast de schoen van Brian, voor de kachel op de grond,
ligt Bram, de bruine labrador, en Bram is dus een hond.

De grijze Kattenpieten kijken Sint bedremmeld aan.
‘We weten wat u denkt, maar heus, wíj hebben niks gedaan.
Wij hebben ze niet opgesnoept, dát had u niet gevraagd.
Wij hebben ze alleen maar naar hun holletjes gejaagd.
Daar krijgen ze de kruimels van mislukte speculaasjes
en brokken van kapotte chocolade-Sinterklaasjes.
Ze zijn niet bang voor ons, niet meer. We zijn de beste maatjes.
Ze krijgen marsepeinen kaas en letterchocolaatjes.
Het zijn er vijfentwintig, bijna net zoveel als toen.
Nu komen ze ons goed van pas, nu kunnen ze iets doen!’
‘Haal echte kaas!’
roept Sinterklaas.
‘Haal echte kaas, we lokken ze naar buiten.
En spekjes, snel!’
Nu lukt het wel.
Daar zijn ze: vijfentwintig grijze snuiten
van muizen met gezonde trek.
Verdwenen zijn de stukjes spek,
verdwenen is de echte kaas.
‘En nu aan ‘t werk,’ zegt Sinterklaas.

Hoor wie krabt daar kinderen

Dag Sinterklaasje

Hoor wie krabt daar, kinderen,

Dag Sinterklaasje, dag dag,

hoor wie klauwt daar, kin’dren,

dag dag Kattenpiet!

wie miauwt daar zachtjes achter ’t het raam?

Dag Sinterklaasje, dag dag,

’t Zijn de Pieten zeker,

en vergeet de Muizen niet!

van Sint Nicolaas zeker,
die met pakjes naar de schoorsteen gaan.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
Wij vinden dat een vreemd gebruik.
Ons huis heeft geen schoorsteenpijp,
maar wel een kattenluik!

