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Papa Smoezel vindt vaak iets uit.
Vandaag ook!
Een ballon om mee te vliegen.

Je moet er iets in doen.
Iets wat heel erg stinkt.
Dan stijgt de ballon op.

De Smoezels landen op een plein.
Daar is het feest.
Er zijn veel spelletjes.
De Smoezels doen mee!
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1. De Smoezels stijgen op

Het stinkt op de vuilnisbelt.
Opa en oma wassen de kleinste Smoezel.
In een kuil vol modder.
Want dat vinden Smoezels lekker.
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Mama Smoezel bakt een taart.
Het ruikt heel vies.
Dat vinden de vliegen ook.
Ze vallen dood neer op de grond. 

Papa Smoezel vindt vaak iets uit.
Nu ook!
Het lijkt op een ballon.
Er hangt een mand onder.
Er staat een motor in.

‘Je moet er iets in doen,’ 
zegt papa Smoezel.
‘Iets wat heel erg stinkt.
Dan draai je aan de knop 
en stijgt de ballon op.’
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‘Leuk!’ roepen de Smoezels. 
‘Wij willen vliegen.’
Ze klimmen in de mand.
De padden en ratten gaan ook mee.

Papa Smoezel pakt wat taart.
Hij stopt het in de motor.

‘Nu zal hij het wel doen,’ zegt hij.
Hij draait aan de knop.
De ballon stijgt op!

De wind neemt ze mee.
Steeds hoger.
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De Smoezels vinden het leuk in de ballon.
‘Slijm tussen je tenen,’ juichen ze.
‘Wat is vliegen leuk!’
Ze zweven naar Stinkstad.
Ze vliegen over de daken.
De mensen kijken.
Dit zien ze niet elke dag.

Boven de vuilnisbelt.
Boven de bomen.
‘Pas op voor die kabel!’ 
Het gaat maar net goed.
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Hij stopt nog wat taart in de motor.
Het laatste stuk!
De ballon stijgt weer.
Ze vliegen over de kerk.
Langs de toren.

Boven de school gaat het mis.
De motor kraakt.
De ballon zakt.
‘Kaas vol gaten,’ bromt papa Smoezel.
Ze landen op het plein.

Maar dan zakt de ballon.
De Smoezels blijven hangen.
Net boven het dak. 
‘Padden met slijm!’ roept papa Smoezel. 
‘Er moet meer taart in.’
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