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Приче 0Штрумпфовима



Услед летње светковине, село штрумпфова необично је оживело. 

Одржава се шумска фешта, спортски 
сусрети, представе...
На позорници, Штрумпф Чаробњак завршава своју тачку,  
награђен громким аплаузом.



Водитељ затим најављује атракције  
које следе.

„А сада ће нам Кефало  
одштрумпфовати предавање  
о... овај... геолошкој структури 
планине Штрумпф!”

Публика веома лоше 
реагује на најављени 
програм!
„Предавање! Ма Кефало само мисли  
о томе како да прича!”
„Хајде да одштрумпфујемо једну  
партију карата.”
„Ја одох да једем крофне!”
Кроз неколико тренутака, публика 
се изгуби у непознатом правцу.



Док се Кефало попео на позорницу,  
крај ње је остао још само Луфтика. 

А и он је остао само зато што је заспао.

Љутит, Кефало се крупним корацима  
упути у непознатом правцу,  
причајући сам са собом.
„Штрумпфовски се борим да их нечему научим, а ево како 
ми враћају! Нека се само забављају као балавци! Не желим 
више ништа да знам о њиховој будаластој светковини!”



Кефало је страшно љут. Напушта село и залази 
све дубље у шуму. Решен је да се тамо 
дури док не падне мрак.



Заслепљен љутњом, прелази преко пропланка и не приметивши  
дрвосечу који седи на пању и једе своју ужину.

Угледавши плавог ђаволчића, људина се престраши.

 „Аааа! Чудовиштанце! Шумски дух! Милост!  
Немојте на мене бацити зле чини!”, преклиње он.


