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Constant woonde in een stad. 
Een grote, grijze stad. Vol grote, grijze straten en grote, grijze gebouwen. 

De mensen van de stad werkten hard. Op kantoor. In de fabrieken. Op school. 
Niemand had tijd om te spelen. Niemand, behalve Constant. 



Constant speelde de hele dag. 
Hij speelde op zijn gitaar. En hij speelde in zijn atelier. 
Daar maakte hij schilderijen vol pep en pit. Fantastische vormen.  
Droomdieren. Toverbeesten. Met veel rood en geel en blauw. 
 Zo wilde Constant het leven van de mensen meer kleur geven. 

Maar de mensen keken niet lang naar zijn kunstwerken. 
 Ze werkten dag in, dag uit. In grijze pakken. Met grijze gezichten. 


