


Het is vroeg in de ochtend.
De haan heeft nog niet gekraaid.

Groen sluit de deur van zijn huis.
‘Tot ziens, mooi verkeerslicht 
van me,’ zegt hij zacht.

Hij klimt langs de dunne 
paal omlaag.
‘Ik ga je missen,’ fluistert hij.
‘Maar ik ga op reis.
Ik moet er nu echt vandoor.’



Vandaag regelt Groen geen verkeer.
Hij gaat voor het eerst naar de zee.

Zingend loopt hij over straat.
Hij zwaait naar de maan.
En hij telt de sterren…

Maar dan…
BOEM!
Groen botst tegen iets op…
Languit valt hij in een plas.

Bah…
Nu is hij heel erg nat en koud.
Hij kleeft van top tot teen…



Langzaam loopt Groen door.
De haan kraait.
De zon komt op.

Hij kijkt naar links.
Hij kijkt naar rechts.
Hij ziet zichzelf in een raam.
 
Maar o nee!
Wat is dat?

Hij schrikt.
Groen is niet groen meer.
Hij is felrood!

Groen moet in de rode 
verf gevallen zijn.



Groen gaat op de stoep zitten.
Hij is wat in de war.

Hoe moet hij het verkeer 
straks regelen.
Twee rode mannetjes in 
een verkeerslicht…
Dat kan toch zeker niet?

Het licht zal van rood op 
rood springen.
Het zal nooit meer groen zijn.
Op de stoep zal een lange rij 
mensen komen te staan.



Groen laat zijn schouders hangen.
Somber kijkt hij naar zijn 
rode voeten.

‘Je gaat toch naar de zee?’ 
vraagt een stem opeens.
‘Koop dan gewoon een 
grote spons.’

Groen kijkt op.
Naast hem staat Lange Hans.
De lantaarnpaal lacht hem toe.

‘Een spons, een golf en dan 
flink boenen,’ zegt Hans.
‘Voor je het weet, ben je 
weer zo groen als gras.’



Groen geeft Hans een zoen.
Snel koopt hij een grote spons.

Hij koopt ook een kaartje 
voor de bus.
Hij vindt een mooi plekje 
bij het raam.

Het is fijn in de bus.
Groen zwaait naar al zijn vrienden.
Naar de tram, de metro en 
het stopbord.

Iedereen zwaait blij terug.



De bus stopt bij het strand.
Groen pakt zijn spons en stapt uit.

Hij rent naar de zee en 
springt in de golven.
Brrr… wat is het water koud.

Maar het went snel.
Groen speelt met de vissen.
Ook boent hij zijn lijf goed schoon.

Groen verandert al snel van kleur…
Knalrood wordt weer grasgroen.

Een zeester kijkt verbaasd toe.
Zoiets raars heeft hij nog 
nooit gezien.

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


