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‘Wel heb ik ooit!
Sinterklaas zwaait zijn armen in de lucht.
‘Waar heeft Piet mijn bril gelegd?
Ik zocht al een uur mijn kajuit af.
Die bril is nergens te vinden.
Piet! Piet!’
Bijna meteen zwaait de deur van de kajuit open.
Smak!
Zwarte Piet ploft naar binnen.
Moeizaam klautert hij weer rechtop.
‘Sorry’, mompelt hij.
Er verschijnt een pijnlijke grimas op zijn gezicht.
‘k Heb niet aan de drempel gedacht.’
Hij wrijft over een zere plek op zijn bil.
‘Gelukkig dat je al donker ziet van jezelf’, lacht de Sint. ‘Een blauwe plek
valt bij jou helemaal niet op.’
Piet lacht niet.
‘Heb je me nodig, Sint?’ vraagt hij stroef.
‘Ja hoofdpiet, ik heb je nodig.
Waar heb je toch mijn bril gelaten?
Ik heb al overal gezocht…’
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Piet denkt na.
Hij trekt grote rimpels in zijn voorhoofd.
‘Je bril Sint, eh… je bril…’
Piet veegt met zijn zakdoek zweetdruppels van zijn voorhoofd.
Hij is duidelijk in paniek.
Dan wordt er aan de deur geklopt.
‘Binnen!’, roept Sinterklaas.
Lachend steekt de kookpiet zijn hoofd in de kajuit.
‘Is er niets dat jij mist, Sint?’ vraagt hij guitig.
‘Iets dat ik mis..?’
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De Sint kijkt verbaasd.
‘Eh…, ja…’
‘Dit misschien?’ onderbreekt kookpiet hem.
Hij tovert een bril achter zijn rug vandaan.
‘Dat is de bril van de Sint!’ roept hoofdpiet verbaasd. ‘Hoe kom jij aan de
bril van de Sint?’
‘Gevonden…’
Kookpiet lacht nog steeds.
‘Gevonden?’
Sint haalt zijn dikke wenkbrauwen op.
‘Waar dan?’
‘Tussen de aardappelschillen’, antwoordt kookpiet nu heel droogjes.
‘En wie heeft er vandaag de patatjes geschild…’

Twee hoofden draaien zich in de richting van hoofdpiet.
Die kijkt naar de punten van zijn schoenen.
‘Ik,’ stamelt hij, ‘ik…’
‘Maar Piet!’ roept de Sint.
Zijn stem klinkt niet boos, wel verrast.
‘Hoe komt mijn bril dan tussen de aardappelschillen terecht?’
Hoofdpiet buigt zich nu nog dieper voorover.
‘Verstrooid geweest, zeker,’ mompelt hij, ‘heel verstrooid geweest.’
Sinterklaas blijft erg rustig.
Teder bekijkt hij zijn hoofdpiet.
Die beeft een beetje.
Hij wordt oud, denkt Sinterklaas.
Mijn hoofdpiet wordt echt oud…
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