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Ken jij de Smoezels al?
Ze zijn groen en ze wassen zich niet.
Ze wonen op een grote berg met afval.
Alles wat jij lekker vindt, vindt een Smoezel vies.
Als de Smoezels niets te doen hebben,
gaan ze op hun huisdraak naar het strand.
Maar oma Smoezel vindt de zeelucht te schoon
en opa Smoezel houdt niet van water.
Hij duikt liever in de modder!
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De Smoezels wonen op de vuilnisbelt van Stinkstad.
Daar halen ze van alles uit het vuil.
Ze zijn altijd blij als ze iets vinden  
wat vies is en stinkt.
Zoals een oud stuk kaas of een flesje fietsolie.
Want dat drinken ze heel erg graag! 
Ze zijn ook dol op spijkers.
En op vieze sokken en de graten van vissen.

Als er iets stinkt dan zeggen ze:
“Mmm, ruikt dat niet heerlijk?”
De tanden van de Smoezels zijn heel erg sterk.
Ze kunnen er glas en metaal mee breken.
Ze kauwen graag op oude banden
en knagen het liefst aan blikjes vol met roest.



8 9

Vliegen zijn gek op de Smoezels. 
Ze vliegen altijd in hun buurt.
Dat komt doordat de Smoezels zo stinken.
Ze ruiken naar mest en rotte vis. 

Maar als de Smoezels gapen, 
maken de vliegen dat ze wegkomen.
Soms zijn ze te laat en dan vallen ze flauw.
Want de stank die uit de mond van een Smoezel komt,
kan niemand uitstaan!
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De Smoezels hebben geen oren.
Ze hebben drie hoorntjes op hun kop.
Daar kunnen ze heel goed mee horen.
Ze kunnen een mier horen hoesten.
En ze kunnen zelfs horen hoe een bloem groeit!

Als de Smoezels hun hoorntjes zouden wassen, 
dan konden ze nog veel beter horen.
Maar de Smoezels wassen zich niet.
Waarom zouden ze ook?
Ze stinken heerlijk en horen goed genoeg.
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