A varázspálca
Szereplők:
Udvari bolond
Király
Őr
Lulu, a varázsló fogtündér
Helyszín a király palotája
Király: Jaj-jaj!
Király: Jaj-jaj!
Király: Hívassátok Lulut, az udvari varázslót! Mondjon valami varázsigét! Mert…jaj-jaj
nagyon fáj a fogam!
Udvari bolond:

Jaj-jaj a fogam!

Király: Őrség! Őrség! Hívjátok az udvari varázslót!
Őr:
Nincs az országban felséges királyom, elutazott valami külföldi országba varázsló
konkurenciára.
Király: Mire? Talán konferenciára!
Őr:

Bánom is én, hogy mire.

Király: De én nagyon is bánom. Küldjetek érte valami szuper gyors, környezetkímélő
varázsszőnyeget! /sírva /: Itt legyen egy szempillantás alatt, mert különben elpusztulok
/mérgesen/: irgum-burgum!
Lulu: Hívattál uram!
Király: Mond gyorsan a varázsigét.
Lulu: Fájós fogra nincs varázsige. --- Fájós fogra fogdoktor van.
Lulu: De tudod mit, ha a fő-fő királyi fogdoktor kihúzta a fogad, mondok én neked olyan, de
olyan varázsigét, hogy soha többé nem fog fájni a maradék harmincegy fogad! Vagy ne
legyen a nevem Lulu!
Király: Már megyek is. Jaj a fogaaam! Fogdoktor! Fogdoktor segíts!
Udvari bolond:

Fogdoktor segíts! Jaj!

Lulu: Csak nem neked is fáj a fogad?

Udvari bolond:

Még csak az kéne! Dehogy fáj.

Lulu: Akkor mit jajgatsz itt? Úgy óbégatsz, mint akinek száz foga fáj.
Udvari bolond:
Már hogy a fenséges nagy fenébe ne óbégatnék, mikor király urunknak
fáj a foga. Segítek neki jajgatni. Nem jajgathat egyedül, mikor annyi dolga van szegénynek.
Mikor közben uralkodik is! Jaj-jaj!
Király: Már meg is jöttem. De hozd azt a csuda varázspálcát, és mond gyorsan azt a
varázsigét, mielőtt még a másik fogam is megfájdulna.
Lulu: Az én varázsigém nagyon hatásos a fogakra. De csak akkor van ereje, ha minden nap
fogmosás előtt és után is elismétled kétszer ezt a kis mondókát:
A sok csoki, cukor helyett,
Almát, répát eszegetek.
Király: Jó-jó, elismétlem ezt a kis mondókát minden este fogmosás előtt is, után is, csak
halljuk azt a ………
Lulu: Előbb mond.
Király: A sok csoki cukor helyett,
Almát, répát eszegetek.
A sok ……………………,
……………………….
Lulu: Abraka dabra! - Figyelj a dalra!
Szép fogad lesz, elhiheted,
Ha megtartod ígéreted!
Csiribí-csiribá!
Hókusz-pókusz! Így legyen.
Tudod mit? - Neked adom a varázspálcát is. Tedd a fürdőszobádba, és mindig jusson eszedbe,
amit ma megfogadtál.
Király: Végre! De hiszen ez egy közönséges fogkefe.
Lulu: Hát fakanál nem lehet! Ép fogakat csak ezzel tudok varázsolni.
Udvari bolond:
Éljen!
Szép és ép foga lesz a királynak,
Hála a répának, almának!
Király: Meg a … /köszörüli a torkát szégyenlősen/ hogy is mondjam szóval: a varázspálcának.
Őr:
Uram, királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ezt még én is kipróbálom.
El is mondom mindenkinek, hogy mielőtt este bebújik az ágyba, fogmosás előtt és utána,
Mondja el, de kétszer!!!

MINDEN szereplő: A sok csoki cukor helyett,
Almát, répát eszegetek.
Lulu: /kiabálva távolodó hangon/:
Szép fogad lesz, elhiheted
Ha megtartod ígéreted! –
Ennyi volt a mese mára,
repül Lulu a konferenciára

