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Приче 0Штрумпфовима



Стигли су први свежи јесењи дани. У селу штрумпфова 
сви се припремају за ново годишње доба. Куцкало 
поправља пукотину на Мргудовом крову, Штрумпф 
Фармер залива бундеве које су већ сада веће од њега, 
а Луфтика се одмара како би повратио снагу.



Лицко тужно гледа свој цветић, јер је, као и сваке јесени, 
почео да вене.

„Али не могу да се шетам около са нечим 
овако нештрумпфастичним, то је увреда 
за моју лепоту!”, жали се Лицко.



У својој лабораторији, Велики Штрумпф пописује 
лековито биље:

„Цвет малине за грло, невен против грипа, пасји трн за 
огреботине”, набраја Велики Штрумпф. 

„Сто му громова!”, забрину се одједном. „Немам 
више маслачка да лечим штрумпфовима стомак!”

ораторија

УЛАЗ  

ЗАШТРУМПФОВАН



Излазећи из лабораторије, обрати се  
Штрумпфу Фармеру:

„Хеј Штрумпфе Фармеру, можеш ли  
са мном у шуму да наберемо  
преостали свежи маслачак?”

„Дођавола,  
Велики Штрумпфе,  
как’ да не могу”,  
одговори му он.

Лицко зачу разговор, па помисли:
„Морао бих једног дана да одштрумпфујем 
лекцију о лепом изражавању овом 
Штрумпфу Фармеру”, уздахну.

„Али најпре морам да  
пронађем нови цвет!”

ораторија
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Лицко проучи биљке и цвеће, али 
међу њима не пронађе ниједан 
цветак који би му се допао.

„Није довољно леп. 
Није нарочито леп. 
Само лепушкаст...”, 
уздисао је.

„Ево шта би могло да штрумпфне мој 
проблем”, насмеши се Лицко. 

И кад се увери да је Велики 
Штрумпф одмакао, он неприметно 
уђе у лабораторију.

У одразу свог огледала, Лицко угледа лековито  
биље у лабораторији Великог Штрумпфа.

УЛАЗ 
ЗАШТРУМПФОВАН

Лабораторија


