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De Smoezels vieren een verjaardag
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Erhard Dietl

Wat is er toch aan de hand met Vuurkontje?
Waarom is hij zo verdrietig? De Smoezels
maken zich zorgen om hun huisdraak.
Ineens hebben ze een superstinkplan: ze
gaan de verjaardag van Vuurkontje vieren en
ze nodigen al zijn drakenvrienden uit. Daar
vrolijkt hij vast van op! Met Razende Ramon,
Blauwe Benno, het Chinese drakenmeisje
Barbie-Pangang en alle Smoezels wordt het
een smoezelig verjaardagsfeest!

De Vier Windstreken

Smoezels wassen zich nooit en ook
tandenpoetsen doen ze niet.

Alles wat jij lekker vindt,
vindt een Smoezel vies.

Ze zijn gek op afval, vooral als
het stinkt en beschimmeld is.

Dit is een Smoezel
Smoezels gaan slapen
als ze daar zin in hebben.
Soms ’s nachts, soms overdag.

Ze eten smoezelsoep met visgraten
of schoenzoolschnitzel met schetentaart.

Hoe smoezeliger iets ruikt, hoe
lekkerder een Smoezel het vindt.

Ze dansen graag in
modderplassen.

Een Smoezel eet alles met
zijn sterke tanden: glas, ijzer,
hout en steen.

Smoezelspierballen zijn
zo hard als staal.

Vliegen vallen flauw als ze de
adem van een Smoezel ruiken.

Een smoezelbuik kan
alles verdragen.
Smoezels hebben
nooit buikpijn.

Vuurkontje is de huisdraak van de Smoezels.
Hij vliegt ze overal naartoe.

Smoezelhaar is zo dik
dat je het niet met een
schaar kunt knippen.

Van lekkere luchtjes
worden ze misselijk.

Hun grote
knobbelneus wordt
vrolijk van alles wat
vreselijk stinkt.
Smoezels zijn zo sterk dat ze een
autoband wel 19 meter ver kunnen gooien.

Met hun drie hoorntjes
horen ze hoe mieren en
kikkers scheten laten.

Smoezels stampen graag
in de modder en het afval.

De Smoezels vieren een verjaardag is ook verkrijgbaar als applicatie voor de
iPhone en iPad, met veel interactiviteit en een verjaardagslied om mee te zingen.
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Bezoek ons ook op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en
alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.
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De groene Smoezels zijn druk bezig op de vuilnisbelt van
Stinkstad. Papa Smoezel knutselt aan een modderwerper.
Mama Smoezel voert baby Smoezel lekkere, rotte visgraten.
Oma Smoezel naait een vloerkleed van vuilniszakken voor de
Smoezelgrot. En opa Smoezel laat zijn dikke kikkers kunstjes
doen. Hij leert ze koorddansen.

De Smoezeltweeling wil gaan vliegen met Vuurkontje. Maar wat
is dat nu? Vuurkontje ligt stilletjes voor zijn hok. Zijn neus is
een beetje koud en er komt geen wolkje rook uit zijn neusgaten.
“Slijmerig slijk en tenenkaas!” zegt het ene Smoezelkind. “Wat
is er aan de hand met Vuurkontje?”

“We moeten hem beter maken! Maar hoe?” zucht het andere Smoezelkind ongerust.
“Ik denk dat ik wel weet wat hij nodig heeft,” zegt mama Smoezel. Ze pakt een
emmer met bruine smurrie en smeert Vuurkontje daarmee in.
“Zou hij soms koude voeten hebben?” vraagt oma Smoezel zich af. Ze trekt de
draak zes dikke, warme stinksokken aan.
“Hij heeft vast honger!” roept papa Smoezel. Hij zet een grote pan superstinksoep
voor de neus van Vuurkontje.

Opa Smoezel zegt: “Ik ga hem opvrolijken met
een mooi gedicht.” En hij zegt tegen Vuurkontje:
“Een draak hoort hoog in de lucht,
niet op de grond met een diepe zucht!
Donderscheet en vlam in de pan,
het leven is veel leuker als je lachen kan!”

Maar het helpt allemaal niets.
Vuurkontje blijft verdrietig voor zich uit staren.

“Ik denk dat ik weet wat er is!” roept het ene Smoezelkind. “Vuurkontje heeft
niemand om mee te spelen. Hij heeft drakenvriendjes nodig!”
“Dat is het!” roept mama Smoezel uit. “Ik heb een fantastisch stinkplan. We nodigen
een paar draken uit en dan vieren we zijn verjaardag. Wat vinden jullie daarvan?”
“Slijmerig slijk en tenenkaas!” roepen de Smoezels. “We geven
een Smoezelfeest!”
Smoezels vieren namelijk gewoon hun verjaardag als
ze daar zin in hebben, soms wel drie keer per jaar.
Maar voor Vuurkontje hebben ze nog nooit
eerder een feest gegeven.

Ze beginnen meteen met de voorbereidingen.
De Smoezeltweeling en opa Smoezel versieren het hok van
Vuurkontje en oma Smoezel legt het nieuwe vloerkleed ervoor.
Mama Smoezel maakt een enorme smeertaart en superstinksoep.
“Kijk, jongens,” roept ze. “Vuurkontje is blij. Er komt alweer
rook uit zijn neus!”

