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Први је дан пролећа и шума се полако буди из свог  
дубоког зимског сна. 



Мали глодари се пробудише и угледаше своје пријатеље 
Дивљана и Штрумпфа Кувара како им доносе укусни 
доручак.

„Још вруће пециво за 
штрумпфастичан почетак пролећа!”, 
свечано и радосно објави Дивљан.

Шћућурена у једној рупи у стаблу 
дрвета, породица веверица још је у 
зимском сну. Кад, изненада, зачуше: 
ТОК-ТОК-ТОК!



Пресрећне, веверице се бацају на укусне посластице и једу их 
са апетитом који одушевљава пекара. 

Али неколико метара одатле, добро 
сакривен иза једног жбуна,  
неко их вреба!



„За име штрумпфа”, повика Штрумпф Кувар! „Грицко, 
одмах да си вратио то пециво тамо где си га и нашао!” 

Дивљан и веверице праснуше у смех, гледајући 
Штрумпфа Кувара, који јури Грицка, млатарајући за 
њим својом оклагијом.

Након што су доручковале, веверице оду да  
се напоје на речици. 

У том тренутку, једна необична 
животиња изађе из жбуна и 
крену да ћапи пециво!



Али неколико сати касније, Дивљан, ван себе од беса, пристиже у село.  
Са њим су и две веверице чија су тела покривена зеленим  
и жутим приштевима. 
Дивљан се изнервирано обрати Штрумпфу Кувару:

„Твоје пециво је отровало моје пријатеље!”,  заурла 
из свег гласа, показујући на оболеле веверице. 

„Можеш ли да поновиш то што си сад иштрумпфнуо?”, одговори 
Штрумпф Кувар, увређен због оптужбе на свој рачун.


