Gedicht van de Rijmpiet
Het was al november en wat een verdriet
hoe hij het ook probeerde, het lukte hem niet
Wel taaitaai en chocolade, pepernoot en marsepein
ook lijstjes en pakjes, maar niets was op rijm
Lieve Mohamed, dat schreef hij, of lieve Olivia
maar wat moest hij dan schrijven, wat kwam er daarna
Hij husselde letters van woorden door elkaar
dan had hij wel woordjes, maar rijmen ho maar.
Op weg naar Sint, met het lood in zijn schoenen
straks moest hij voor straf nog de stoomboot gaan boenen
een Piet die geen gedichten kan schrijven
mag die nog wel op de pakjesboot blijven?
“Beste Sint,” dat zei Piet, met wangen heel rood
“het wil niet zo goed, met het rijmen op de boot”
“al die letters en woorden, ze raken in de soep,
daarom dat ik nu toch uw hulp maar in roep.”
“Dat geeft niets,” zei de Sint “iedereen kan iets anders goed,
maar ik denk dat jij even, langs De Sterrekijker moet,
die kinderen daar, zijn vaak bezig met taal,
ga daar maar eens langs en vertel je verhaal.”
Dus ging Piet op pad, met veel letters van woorden
die met wat gepuzzel, wel bij elkaar hoorden.
De kinderen maakten schoen en wortel
schoorsteen en boot
zodat het rijmen van Piet, steeds beter op schoot
Dan stond er geschreven, Lieve Josephine
Sinterklaas heeft jouw tekening gezien
En misschien wil Aras wel heel graag een bal
of op het plein deed de juf van Ali heel mal
En cadeautje en pakje
rijmt op lootje en zakje
Sint op kind
en Piet, rijmt niet
Dat hoefde niet meer, hij is beter in klimmen
liever dus geen taalles, hij houdt echt meer van gymmen
Hup terug naar Sinterklaas, die zei; ’Ben je er weer,
is het beter gelukt met het rijmen deze keer?”
“Nou Sint,” dat zei Piet
“eigenlijk denk ik niet,
dat ik Rijmpiet wil zijn
maar het was wel heel fijn
dat ik op die school, al mijn woorden kon vinden

daar zijn echt heel erg slimme, en aardige, kinderen.
Het gedicht is af, we hebben het voor elkaar
Maar ik ben wel weer Klimpiet, als u dat goed vindt, volgend jaar.

