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Smoezels zijn heel sterk.
Ze kunnen een koelkast dragen.
En dan nog twee banden!
Maar wie lukt het de huisdraak op te tillen?
Zelfs een Smoezel kan dat niet alleen.
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De Smoezels
        zijn samen sterk
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Echt een dag voor de Smoezels 

De Smoezels zijn blij.
De grond is nat.
Het is lekker vies buiten.
Hier en daar kruipt een worm.
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Er zitten kikkers op de kisten.
Ze kwaken.

De draak Vuurkontje ligt naast het hol.
Hij slaapt. 
Mama Smoezel roert in een pot.
Ze maakt soep van modder.
Dat vinden de Smoezels lekker.
Zij houden van alles wat vies is.
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Oma Smoezel legt de kleine Smoezel in zijn kar.
Ze wil dat hij gaat slapen.
Dan heeft zij een beetje rust.

Opa Smoezel helpt haar.
Hij zingt een lied:

‘Slaap Smoezel slaap.
Daar buiten loopt een schaap.
Een schaap dat stinkt naar rotte vis,
naar hondenpoep en kattenpis.
Slaap Smoezel slaap...’
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Broer en zus Smoezel spelen met hun dieren.
Zij willen hun een kunstje leren.
De muizen moeten over een koord lopen.

De kikkers moeten in een blik springen.
En de spinnen moeten op een poot staan.
Maar daar hebben zij geen zin in.
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