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Bł. Edmund Bojanowski

Smerfy sprzątają swój ogród. Na drzewach otaczających wioskę
jest jeszcze dużo kolorowych liści, które mimo wiejącego wiatru
(mocno dmuchamy, wargi wysuwamy do przodu) mocno się trzymają
(mocno zaciskamy usta w dzióbek). Smerfy grabią liście, które już
spadły (język przeciska się do przodu przez zbliżone zęby i cofa,
powtarzamy kilka razy). Dokładnie grabią nawet najbardziej odległe
części ogrodu (językiem dotykamy do ostatnich zębów na dole i na
górze), a zebrane liście wrzucają do worków (chowamy usta do
środka).
Cześć Smerfów zajęła się ścinaniem suchych gałęzi. Bez
problemów ścięli już gałęzie drzew na dole (językiem dotykamy
dolnych zębów). Przyniesiona drabina pozwoli teraz ściąć te, które
rosną na górze (językiem dotykamy górnych zębów). Niektóre gałęzie
trzeba przeciąć specjalną piłą (wargi wprawiamy w drgania,
naśladując motor). Tym zajmuje się Osiłek. Aby niektórym roślinom
nie zaszkodziły mrozy, Papa Smerf troskliwie je okrywa otuliną (górna
warga przykrywa dolną i odwrotnie).
W bocznej części ogrodu (językiem wypychamy policzek).
Ważniak i Smerfetka zbierają wielkie, pękate dynie (językiem
wykonujemy kolisty ruch w buzi). Z pewnością Kucharz zrobi z nich
smakowite dania (oblizujemy usta). Na samą zupę z dyni ma chyba
cztery

cztery wyśmienite przepisy (dotykamy językiem do: 1- jeden kącik ust,
2- drugi kącik ust, 3- środek wargi dolnej, 4- środek wargi górnej).
Kiedy duże Smerfy sprzątają ogród, Smerfiątka oglądają taniec liści,
które wirują w powietrzu: raz są na górze, a raz na dole (przy otwartej buzi
język unosimy do podniebienia i opuszczamy tak, by leżał płasko na dnie
jamy ustnej; kilka razy). Niektóre z małych Smerfów brodzą wśród
opadłych liści, wysoko podnosząc nogi (otwieramy buzię, przy nieruchomej
żuchwie unosimy wysoko język i opuszczamy; kilka razy). Smerfiątka
wymyśliły też nową zabawę: usypują z liści wielką górę (językiem
przesuwamy od górnych zębów w tył po podniebieniu), na którą się
wspinają, a później rozkopują ją nogami (językiem wypychamy prawy i lewy
policzek).
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