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Приче 0Штрумпфовима



Целе ноћи крупне пахуље снега падале су  
на село штрумпфова.

Као и обично, Велики Штрумпф је докасно радио у  
својој лабораторији. Смешкао се, посматрајући како 
се тло претвара у све дебљи и дебљи бели тепих.

„Моји мали штрумпфови сутра 
ће се и те како изненадити”,  
помисли.



Сви… осим Зимогрожљивка, 
који их посматра кроз прозор. 
Јадничак дрхти од језе чак и лети. 
Хоће ли се усудити да 
изађе на ту хладноћу?

Сутрадан, сви штрумпфови  
пожурише напоље да се 
играју у снегу.



Најзад, жеља да се забавља са  
осталима надјача страх од зиме.  
Брзо узе шал, чизме, прслук...

„Чекајте мене!”, довикну 
Зимогрожљивко. „Хоћу и ја да  
штрумпфујем човечуљка од  
снега са вама!”



Али авај! Кад је покушао да стави нос Снешку, 
поче неконтролисано да дрхти.

Зимогрожљивко ипак мора да напусти игру 
и да уз ватрицу потражи склониште од зиме.

„Ово је стварно тужно”, кажу други  
штрумпфови. „Требало би да  
му доштрумпфујемо  
топлију одећу.”



Разиђоше се да потраже шта ко има... 

Мало касније, Зимогрожљивко добија опрему  
достојну Северног пола: вунене гаће, џемпер,  
топле чарапе, дебеле панталоне, шал-капу, крзнене чизме,  
јакну пуњену пачјим перјем...


