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LIKI  

ČOKOLADA LADA 

ŽVEČILNI GUMI JIMMYGUMI 

KRALJ KARIES GNILOZOBSKI 

ZOB MLEČKO 

ZOB SEKALKO 

DEČEK JAN 

ŠČETKA SUPERMETKA 

ZOBNA PASTA MENTOLVLASTA 

ZOBNA NITKA SUHA DIDKA 

 

Opombe avtorja  

Besedilo odpira vprašanja o ustni higieni ter spodbuja k dialogu.  

 

Povzetek  

Deček Jan si nerad umiva zobe. Čokolada Lada, žvečilni gumi Jimmygumi in kralj 

Karies Gnilozobski mu z zvijačo poskušajo dokončno uničiti zobe. Pot jim 

prestrežejo junaki, mlečni zobek Mlečko in stalni zob Sekalko, pa zobna ščetka 

Supermetka, zobna pasta Mentolvlasta in zobna nitka Suha Didka. Po vseh 

zgodah in nezgodah, dobro premaga slabo. 

 
Starostna stopnja 

5+ 
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1. SLIKA 

 

Iz grozeče atmosfere noči se pojavita čokolada Lada in žvečilni gumi Jimmygumi. 

V največji tajnosti kujeta diabolične načrte. 

Čokolada Lada: Ah, kako krasna in nevarna  noč. Glej, na nebu sveti polna luna. 

Lepa, okrogla, iz bele moke in sladkorja. Kot pogača! No, kje si? Psst, Jimmygumi? 

Brž, brž, podvizaj se! Ne potrebujem počasnega pomagača. 

Žvečilni gumi Jimmygumi: Tu sem. Gibko za teboj, oprosti, lepka stopala so se  

mi v tla zakopala. (priskoči) Hop! Tako! Oh, sestra čokolada Lada. Kako se veselim 

najinega heca. Nocoj jo grdo zagodeva zobkom! 

Čokolada Lada: Komaj čakam, da se raztopim v ustih teh malih zoprnih kričačev, 

smrkačev in se naselim v luknje mlečnih zob nemarnih otrok. Od tam me že ne 

bodo tako zlahka prepodili. 

Jimmygumi: He, he! Najprej jih napadeš ti, in jih dobro zapacaš, potem pa nate 

skočim še sam in se gumijasto zalepim nanje! Hohoho, kako nama bo lepo! In če 

zobke pridno zadušiva, naju nagradi najin veliki kralj Karies Gnilozobski. 

SONG ČOKOLADA LADA IN JIMMYGUMI 

Lada:                      Opojna, črna sem al' bela, 

a nerada sem debela. 

           Najraje pa na kruh  

           razmažem se kot rahli puh. 

Jimmygumi:           Kot guma gibek sem in prožen, 
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 raztegljiv sem, oh, premožen,  

 saj okusov sto in več premorem. 

 Napihnjen v balon? To zmorem. 

Lada:            Jaz sem čokolada Lada, 

           lepa, čedna, mlada, 

           čistih zobkov nimam rada. 

Jimmygumi:           Jaz sem žvečko Jimmygumi, 

                      rad po ustih se potepam,  

                      balone napihujem, 

                      nikoli ne mirujem. 

Zasliši se grom in bliskanje in zlovešče smejanje. Od daleč prihaja grozna spaka. 

Dim na sceni. Lada in Jimmygumi se treseta od strahu. 

Karies Gnilozobski: Kaj slišim, kaj vidim, kaj voham? Oprodi moji, služabnika in 

sužnja? Čokolada Lada in Žvečilni gumi Jimmygumi! 

Lada: Da, da, vaše visočanstvo gnilozobo, luknjezobo… 

Jimmygumi: Smrdljivo in vabljivo! Vam na uslugo! 

Karies Gnilozobski: Kaaaaj je zdaj to? Že celo večnost čakam! Davno sem vaju  

poslal v akcijo. Vidva pa še kar klepetata in na mestu cepetata! Kje so otroci 

sladkosnedi z načetimi zobmi? Kje? Da jih najdem in se vanje naselim…. O, ti 

gniloba, smrdljiva in vabljiva! Piškavi zobje so mi pri srcu, ljubim vse škrbine, luknje 

iz sklenine! Brž! Da se ne ujezim! Do jutri zjutraj hočem rezultate! Zapacane zobke 

hočem, vse! Da jih dokončam, pokvarim! Da jih s svojo umetnostjo ozaljšam! Zdaj 

pa huuuuu (puhne vanju), huuuuu, brž na pot! 



 

 

© Maja Gal Štromar 
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

 

Lada: (pade vznak) Ojej, vaš kraljevi smrdljiv zadah! 

Jimmy: (se opoteka tudi sam)  Ob njem kot pobiti muhi padeva na mah! 

Karies Gnilozobski: (smeh) Oh, da, da, res.. 

SONG KARIES GNILOZOBSKI 

V gnitju sem močan,  

želodec moj je tud' bolan!   

Moja usta nočejo več mila. 

Sovražijo zdravila.  

In fuj, bojim se zobne paste!  

Usta mi krasijo 

omamne črne hraste.  

Oh, kako sem lep in očarljiv.  

Umazan, grob in vedno gnil.  

 

Karies Gnilozobski: Zdaj pa hitro, v akcijo po zobke, ki si jih otroci niso oščetkali 

pred spanjem. (romantični zanos z glasbeno podlago) Brez zobk pred njo, ki ljubim 

jo, ne morem! Očarljiva Grampa Krastofilda (pokaže portret grde kraljice- 

projekcija?), omamno vsa smrdi, da se je za nos potrebno prijeti, a srce brez nje 

pri priči hoče mi umreti! Z nečednimi zobki se ji prikupim, jo zasnubim in poljubim. 

In potem jih skupaj do konca ugonobiva! Haha, kako prelestna ta zabava! Kaj še 

čakata!? In če do jutri zobkov ne dobim, vaju pri priči v prah zdrobim!  
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Lada: Da, da, da, takoj, pri priči se odpraviva na pot, vaše gnilozobo visočanstvo! 

Jimmygumi: Da, da, vsekakor, vaše umazano svetovljanstvo! 

Karies Gnilozobski odide. 

Lada: Uf, tokrat pa je šlo za las. Še tren, pa bi naju zmlel! 

Jimmygumi: Res. Zdaj pa hitro uresničiva najin zlobni načrt. Poglejva, kdo bi bil 

najprimernejši za najino večerno razgrajanje... Vreče za načete zobke so že 

pripravljene! 

Odideta v smehu. 
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2. SLIKA 

Preliv. Glasba. Obrat scenografije. Pojavi se privatna sobica dečka Jana. V 

postelji leži deček Jan in sanja. 

Jan: (govori v sanjah) Joj, ne, ne, mami, ne, nočem si oprati zob. Vsak večer in 

vsako jutro, joj ne.  Nočem, nočem, nočem. To je preveč. In zobna pasta… fuj, fuj, 

fuj, smrdi in peče! Bljek! 

Izza postelje se pojavita dva zobka. Mlečko in Sekalko. Prvi ima povezano glavo, 

kot se za zobobol spodobi, drugi pa je precej razkuštran, na robu okrušen in ima 

rahlo poflekana lička. 

Mlečko: (s prevezano brado) Joj, joj, ta najin Jan. Noče in noče si oščetkati zob. 

In poglej, poglej, kakšen sem! Boli me glava, boli me trup, boli me korenina. 

Zatekam v lica, dlesen nadlegujem, zbadam, krvavim, ves bolim! On pa nič! 

Sekalko: In kaj naj jaz porečem? Jaz, Sekalko, ki sem bojevnik? Zasekam, zak, 

zak, zak!, ostro v jabolko in trdo skorjo, če je potrebno. Zdaj pa kuštrav sem in 

neurejen. Tak res ne morem delovati! Poglej, poglej, okrušen sem, nič več oster, 

top kot staro nakovalo. To me bo še življenja stalo!  

Na oknu sobe od zunaj se za zobkoma vohunsko pojavita Čokolada Lada in 

Jimmygumi. Prisluškujeta. 

Mlečko: Cele dneve je z mojo glavo tolkel ob drugo glavo mojega bratranca, 

Kočnika Gorjanca. In to s čingumom. Čeljust je jokala od bolečine! Kaj nama je 

storiti? 

Sekalko:  Kakšna drama! In moj sekalski meč je čisto preč! Ko bi vsaj ščetko našel 

in se očedil!  

Mlečko: Pa zobno pasto! Ne prenašam več  smradu! 
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Sekalko: Pa ju je skril! Morda celo vrgel v koš za smeti!  

Mlečko:  Presneto! Ta žalostna resnica me boli, skeli! 

Sekalko: Če bo šlo tako naprej, bomo morali k zobozdravniku po nove bele 

plombe. A kaj, ko k njemu tudi smrkav'c noče! 

Jan:  (v spanju) O, ne, ne, nikar k zobozdravniku. Nočem. Nočem. Nočem. Strah 

me je vrtalnega stroja in brušenja, že trepetam! Zobozdravnika stran od mene! ( se 

v snu bori, mahlja) Se ne predam! 

Oba: No, saj sva rekla! 

SONG  OBUPANIH ZOBKOV 

Mlečko:     Trpim, v lica ves zatekam, več ne spim! 

Sekalko:    Sem okrušen, glej, že čisto skrušen! 

 Mlečko:     Ko bi zobke Jan si redno čistil! 

 Sekalko:    Ko bi ščetkal nas vsak dan! 

 Mlečko:    Poskrbel bi za higieno, 

 Oba: (morda se pojavi cel zborček zob)  

                  tedaj veselo bi zobki šklepetali,  

                  grizli hrano, sekali in mleli, 

                  in vsi zdravi prav nič več boleli. 

Jan:         Ne, ne, ne, ščetke, ne….prosim, ne! 
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Oba:       Oh, joj,… Zobna nesreča…Ne, ne, to ni sreča! Prej zobni brodolom! (In 

se ponovno potuhneta pod posteljo) 
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3. SLIKA 

 

Čokolada Lada in Jimmygumi se splazita v sobo k Janovi postelji. 

Lada:  O, krasno, krasno! Si videl, slišal? Tale Jan. Pravi fantič za naju! 

Jimmygumi: Odlično, zob si ne umiva! Ne mara zobozdravnika! Bravo fant. Ti si  

naš pajdaš! 

Lada: Dajva, prebudiva ga in ga zapeljiva! Otroke znava mamiti s sladkorjem… 

Mislim, da nama ne bo težkò! Sladkosnedež, v najino past kot muhca padel bo!  

Jimmygumi: (na glavo si povezne klobuk torto, v roke dene velike lizike, 

sprememba luči, roza filtri, scenografija, glasba) Tako, zdaj sem pravi! Hej,hej, 

fantič, brž pokonci. Dosti je bilo spanja! 

Lada: (na glavo si povezne klobuk z bomboni, v roki velik sladoled) Jaz pa sem 

privlačna in zdravih zobkov že prav lačna! Kuku, fantič! A bo kaj ali ne bo nič? 

Jan: Kaj, kako? Kdo me sredi noči budi in kliče? 

Lada: Midva sva, tvoja sladka čokolada in omamni žvečilni gumi. Dolgčas nama je 

po tebi. Pridi, gremo se igrat, gremo se sladkat! 

Jan se prebudi in pred seboj zagleda obilje sladkarij. Glasba. Jana zavede blišč 

dobrot. Mane si oči. Lada in Jimmygumi zganjata bleščavi cabaret.  

Jan: O, kaj vidim? Ali vidim prav? Same dobrote. Sladkarije. Torte, lizike, bomboni, 

čokolada, žvečilni gumiji in sladoled! In v loncu lipov med? Ali sanjam? 

 

SONG LADA IN JIMMYGUMI 
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                                                  Nič ne sanjaš, 

                                                  to je sladki raj, 

                                                  pridi, z nami se igraj. 

                                                  In vsega si privošči v izobilju: 

                                                  Mene vzemi kos!  

                                                  In mene košček! Žličko mene! 

(animirata rekvizite sladkarij) 

                                                 Mene pa oblizni, 

                                                 in v zobek močno me potisni.  

                                                 Za na konec še grižljajček mene, 

                                                 da sladkor gladko po grlu krene. 

Jan: Wa, krasno, špasno! Kakšna požrtija. Njami, vse pojem, malo tebe, malo tebe, 

par bombonov, čokolado z lešniki in iz tebe, žvečilni gumi, naredim milijon balonov.  

(se baše s hrano, in za tem začne pihati velike balone) 

Jimmygumi: Naš je! Zdaj ga imava! 

Lada: Heheh, še malce z njim se poigrava! 

Lada: In takoj, ko od sitosti k počitku leže in zaspi, zobe prekrijem s svojim gibkim 

črnim stasom, se v špranje naselim, in se prihoda kralja Kariesa Gnilozobskega 

veselim!  

Jimmygumi: Jaz pa se mu na zobe prilepim! 
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Jan: Joj, kako sem sit! Moj trebuh je kot napihnjeni balon. In vrti se mi od 

sladkosti…Malce mi je tudi že slabo …ojej, od sladkosti se mi meša… (pade v 

posteljo in zasmrči) 

Jimmygumi: O, poglej, naš Jan, od sladkosti že dremucka. 

Lada: Krasno, kot mala krotka mucka! Kakšna zmaga. Take fante imam najraje, ki 

jim za higieno ust ni mar. Zdaj pa brž, dokler od sladkorja omamljen je in zobje so 

umazani, lepljivi! Napad na zòbe, jutro kmalu tu bo, da ne bo spet vse naròbe! 

Z ogromnimi kleščami se vržeta na Jana in vlečeta ven zobe kot pri pravljici o rdeči 

pesi. Izvlečeta najprej Mlečkota in potem še Sekalka, ki se seveda upirata. Oba 

sta dosti bolj zapacana kot v drugi sliki. 

Mlečko: Ojej, ne, pa ne spet vidva pajdaša! Ali vama prejšnji mesec ni bilo dovolj 

pacanja? To pa je že preveč! 

Sekalko: Kaj bi sploh še rada, grdobi? Na lešniku v tebi, Čokolada Lada, sem si 

glavo že okrušil. Glej! 

Mlečko: In zdaj bi rada kralju Kariesu naju v ujetništvo dala? Da se naseli v zdrave 

zobe, in izkoplje v naša srca in glave luknje, jame?  

Sekalko: Nak! Ne bo šlo tako zlahka! Na pomoč, na pomoč, hitro pridi ščetka 

Supermetka! Reši nas pogube! 

Mlečko: Na pomoč! (Jimmygumi in Lada se vržeta na zobka. Zasliši se smeh in 

letenje, glasba, obči trušč.) 

Lada: Kaj slišim? Pa ne, da res prihaja Ščetka Supermetka? Ali je ni Jan v smeti 

odvrgel?  
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Jimmygumi: Jaz pa sem slišal, da se je užalila, ker je pobalin ni rad uporabljal, in 

se je v tujino izselila!  

 

SONG ŠČETKE SUPERMETKE 

Ščetka Supermetka:  

             Jaz sem Supermetka, 

             prožna zobna ščetka. 

             V ustih rada plešem rock 'n roll, 

             z boki migam, dlesni požgečkam, 

             zobem belino, zdravje, spet predam. 

 

Mlečko: Pohiti, pohiti, Supermetka pridi, prileti in naju reši tragične usode. 

Sekalko: Hitreje, hitreje, sicer naju napade sam kralj Karies Gnilozobski. 

Lada: Haha, ne bo vam uspelo, mi smo močnejši in hitrejši! 

Jimmygumi: In v umazaniji smo srečnejši!  

Ščetka Supermetka: Sem že tu! Urgiram!  

Jimmygumi: (Supermetka vztrajno odstranja Lado in Jimmygumija) Ojej, ojej, ne 

gre! Ščetka je močna in preveč odločna!  

Lada: Ojej, z enim zamahom me lahko uniči! Jimmygumi, kriči, glasno kriči!  
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Lada in Jimmygumi: Na pomoč, na pomoč, kralj Karies Gnilozobski! Pridi brž in 

naju reši te ščetinaste nadloge! 

Prične se ruvanje in suvanje, kričanje. Zasliši se grom in bliskanje in surovo 

režanje. Karies Gnilozobski pridrvi kot vihar. 

Karies Gnilozobski: Ha, kaj je pa zdaj? Kje sta nesposobneža nemarna?! Da 

moram vedno sam posredovati! Se v bitke z ofucanimi krtačkami podati! Mislita, 

da nimam pametnejšega početja? A? (romantični intermezzo) Ravnokar sem po 

blatu z mojo Grampo Krastofildo bacile in uši nabiral. Z gnilimi bulami sva  balince 

se igrala. In ona, draga moja, je zmagovala! (strogo dalje) Pa me zmoti to vajino 

nesposobno kričanje, da moram, kot vedno, posredovati in si zobke sam izbojevati!  

Ščetka Supermetka: (zagleda Kariesa) Oho, moj kralj! Prevzvišena grdoba, 

prelestna umazanija, smrdljiva coprnija! Pa ne, da se ponovno srečava? Ohm, že 

medlim od sreče! A tokrat mi zmaga ne uteče! 

Karies Gnilozobski: Hoho, kar jodlaj in se pači, krtača ofucana, krastača! Kar 

leporeči in se junači! Toliko v sebi imam bacilov, plesni in črvičkov lačnih zdrave 

zobovine, da te napuh prav kmalu mine. 

Ščetka SuperMetka: A res? Joj, že tresejo se v meni vse ščetine, pokonci so 

kocine in kosti trepečejo od groze…  

Karies Gnilozobski: Joj, ne prenašam te čistunske preklaste mimoze! V 

napaaaad! 

Vname se hudi boj. Vsi sodelujejo. Jan pa prijetno dremucka dalje. Zdi se že, da 

bo Karies Gnilozobski premagal Supermetko. Mlečko in Sekalko prestrašeno 

zbežita proti rampi. 

Mlečko: O ne, zlobni Karies Gnilozobski se je spravil na ščetine. Poglej, s 

smejalnim smrdljivim sprejem! Ta je res nevaren. Nihče se mu ne more upreti. 



 

 

© Maja Gal Štromar 
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedana. 

 

Sekalko: Prav imaš, proti tej sprejevski nadlogi se niti Supermetka ne znajde več. 

Kiha, oči se ji solzijo. In se ponorelo smeje. Le zobna pasta Mentolvlasta bi mu bila 

kos. Hitro, hitro, v  kopalnico po njo. Najbrž je kje v predalu zaspala, ker je Jan ni 

tako dolgo uporabil. 

Mlečko: Ali pa se je z zobno nitko suho Didko začvekala! 

Sekalko: Ali zakvartala! 

Mlečko in Sekalko: Brž po njo, brž! Sicer je po nas! (in že izgineta) 

Ščetka Supermetka: (se podivjano smeji) Hoho, hihi, pri vseh ščetinah na moji 

glavi, ta tvoj sprej še bika, konja in opico omami!  

Karies Gnilozobski: He he, seveda, to je moja moč, moj strup, moj edini up! Da 

vas vse omamim, zobke uničim in se v zobne ruševine spravim! 

Lada: Bravo, krasno, zmaga! Uh, kako lepo! Prekrasen je ta pogled na 

onemogočeno ščetino, ki se ponorelo smeje, kot da ji poper stopala greje! 

Jimmygumi: Oh, naš kralj Karies Gnilozobski, kaj bi mi brez vas! 

Karies Gnilozobski: Tišina, nesposobnjakoviča, od vaju nočem niti besede več! 

Tako, zdaj pa moj večerni obed! (se obrača) Kaj? No? Hm! Kje so zobki? Krasno 

okrušeni, umazani in načeti od žvečilk, čokolade in marmelade? Kjeee? (rohni) 

Lada: (prestrašeno) Kje? Da, kje so? 

Jimmygumi: (pokroviteljsko) Da, kje? Kje ste, zobki? Zobki? Mlečko? Sekalko? 

Pridita, nič bati! Kuku?... Ups, ubežala? 

Karies Gnilozobski: Ubežala? Vpričo mene? Ko bi vidva ju morala nadzorovati? 

Skrbno varovati? Ju vkleniti v zdrizasto čokolado in ju pokoriti? 
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Lada: (Jimmygumiju) Ojej, bratec, zdaj, že čutim, sva oplela! 

Ščetka SuperMetka: (ki se še kar reži od smejalnega spreja) O, kakšen prizor, že 

vidim, kako vaju bo kraljeva roka v fini prahec zmlela! 

Jimmygumi: (zmedeno in zvijačno) Ggggospod kralj, kkkaj, kkko bi za mizo sedli 

in se pomenili? A? Tako, kot se za zrele ljudi spodobi? Iz oči v oči? Hehe, hm.. le 

kam se vam mudi? 

Lada: (zavajalsko) Da, da, in jaz vam bom zapela in zaplesala kot se šika? O, ali 

vas to prav nič ne mika? 

Ščetka Supermetka: (se smeji) O ti šmorn, pred uničenjem teh dveh krot, sladkih 

zarot, bom morala poslušati še fušanje pocukrane čokolade! In razvlečeni sestanek 

o pravici? (Ladi) Nič ne bo, dragica, pripravi se na fondi! In ti, prežvečena gumijada, 

skrušen si kot stara klada!  

Karies Gnilozobski: (grozeče nad Lado in Jimmygumija) O, presneti sladkosnedi 

spaki. Revi, naphani z ogljikovimi hidrati. Vama že pokažem! (grozljivi song) 

SONG KARIES GNILOBSKEGA 

Naj temne obloge, 

preplavijo vama noge, 

gnojna bula, 

pulpa in pulpitis, 

od bolečine vaju bo sezula. 

Škrtala bosta, 
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bruksi, bruksi in bruksitis, 

plačala bosta za vajin  

nesposobni lenoritis! 

 

Lada in Jimmygumi: Ojoj, ne, prosim, prosim, samo ne oblog, in tudi gnojnih bul 

ne in tudi ne polomljenih fisur! 

Zasliši se posebna glasba, naraščanje. Nenadoma se pojavi velik sij na odru, kot 

prihod svetnika. 

Karies Gnilozobski: (ves zaslepljen) O, kaj pa je to za ena svetloba? Moja tema 

je ne prenaša! Joj! V očeh me kljuva in boli. Kdo rad razsvetlil bi mi temno dušo in 

kosti? 

Lada: (si oddahne) Uf, zadnji trenutek je prišla, ta, ta, svetloba… hm, še k 

sreči…sicer bi nama trda predla! 

Jimmygumi: (gleda letečo zobno pasto) Ha, danes za naju, kot vidim, sreča je 

leteča, in to, hitra, nič opoteča! (zobna pasta hitro preleti prostor)  

Ščetka Supermetka: Ups, to bo še veselo! Prijateljica moja, zobna pasta 

Mentolvlasta! Dobrodošla! Upselj, dragi Karies, kakšna zmeda, konec vašega 

nereda! Zobne paste nihče od vas tu zbranih ne prekaša! Zmaga gotovo zdaj je 

naša! 

Karies Gnilozobski: Kaj? O ne, zobna pasta! Mentolvlasta! O ne! Predam se. (si 

nadene sončna očala) Njej ne zmorem kljubovati, nanjo me je opozorila že moja 

mati. To je zdaj propad, odpeljite me naravnost na odpad! (začne mahati z belo 

zastavico) 
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Mentolvlasta: Pozdravljeni vsi zbrani! Kaj slišim? Moji zobki so bolani? In kličejo 

na pomoč? No, tu sem, saj imam neskončno svežo moč! 

Mlečko: (tiho Sekalku) Pravilno se reče bolni! 

Sekalko: Tiho bodi! Ne kompliciraj! Brez nje tvoje lice ostalo bi rumeno! 

Mentolvlasta: Naj se predstavim in vam predstavim tudi moje pomagače, ki, naj 

poudarim, ne marajo sladkarij, žvečilk in tudi sladke ne pogače! 

Jimmygumi: (šepetaje) Sestrica, oplela sva. Raje jo ritensko neopazno zbeživa! 

Lada: (že ritensko poskušata ubežati) Psst, prav imaš, počasi, da nihče ne opazi! 

 

SONG MENTOLVLASTE ZOBNE PASTE 

 

Mentolvlasta:        Sem gibka pasta za zobe, 

uničim karies in gnojne bule, 

dlesni penasto zmasiram, 

z zdravjem v ustih ordiniram. 

 

Dišim po jagodi, 

al' pečem po mentolu. 

Če zgrgraš me z vodo, 
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mehurčke napihujem, 

ustno higieno res spoštujem. 

 

Zato vsak dan po jedi, 

na ščetko hitro stisni me po sredi, 

in zapleši valček med zobmi, 

da boš ohranil cele zobe še na stare dni. 

 

(Parlato) Da ne pozabim na mojo asistentko! 

 

Ta deklič, mal presuh za moj okus, 

je zobna nitka suha Didka. 

Z njo na sprehod 

med zobke brž pojdite, 

ostankov stare hrane se znebite. 

 

Mlečko: Bravo! Bravo! To so besede! Živela zobna pasta Mentolvlasta, živela 

zobna nitka, suha Didka! 

Sekalko: Končno bomo oprani, lepi in svetleči!  
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Mlečko: Zdravi! 

Ščetka Supermetka: In končno bom lahko med vami rock 'n roll plesala! Krasno, 

duš'co si bom privezala! 

Karies Gnilozobski: Kar sram me je, ko to poslušam. A v obrambo naj takoj 

povem, da nisem nisem nisem kriv! 

Mentolvlasta: Haha, nisi kriv? Kdo pa je, če ne ti, kralj umazanosti in laži!? Mojih 

svežih močnih mišic ne moreš pretentati! 

Karies Gnilozobski: Tam, poglej, je krivec. V postelji naphan s sladkorjem mirno 

spančka. Deček Jan. Torte, čokolade in bombone sanja. Ni mu mar za zobke, zato 

nesramnosti uganja! 

Mlečko: Ja, ja, res je. Jan je tisti pobalin, ki noče nas oprati po vsaki malici, kosilu, 

večerji, ali pač obedu! 

Sekalko: Včasih se od sladkarij počutim kot na stampedu! 

Mentolvlasta: A tako? To pa ni v redu! 

Sekalko: (zagleda Lado in Jimmygumija) Hej, stop! Kam pa vidva, zvijačna 

pomagača? Poglejte, Čokolada Lada in žvečilni gumi Jimmygumi bi rada nam 

zbežala! 

Lada: Joj, saj ne, saj ne! Poslušava in se učiva! 

Jimmygumi: Ja, ja, ja, in, in, in čistoče se veseliva! 

Nitka suha Didka: Ju že imam, brez skrbi, zavežem ju in ju brž privedem. O, 

poglej, lička njuna so od strahu že čisto medla! 
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Mlečko: (Ladi in Jimmygumiju) In da vesta, vaju, prismojeni sladkariji, nikoli nikoli 

nikoli več ne snedem! 

Sekalko: Niti jaz. Pa če moram od lakote umreti!  

Supermetka: No, no, no, nikar ne pretiravajte, zobje, bodimo zmerni! 

Mentolvlasta: Sladkarije resda niso zdrave. Raje brokoli, korenje, jabolko pojejte. 

V njih je veliko vitaminov in mineralov, ki zobe ojačajo v skalo! Bolje bo za zobke, 

za zdravje in za stas. A tu in tam lahko se pregrešite… a potem… potem? 

Lada, Jimmygumi in Karies: (skesano) Si zobke hitro umijte! 

Vsi ostali: Tako je! Po vsaki hrani zobke si umijte, pa bo vse v redu. Niti 

zobozdravnika ne boste potrebovali, če si boste redno usta, zobke prali! 

 

SONG O HIGIENI UST 

 

Ščetka:                            Jaz sem zobna ščetka Supermetka, 

           In za konec gremo od začetka. 

Mlečko:                           Jaz sem Mlečko, mlečni zob, 

Sekalko:                          jaz Sekalko, bojevnik močnih rok! 

          Če naju Jan nikoli ne oščetka in opere, 

          iz ust umazanija v potoku dere. 

Karies:                              To prekrasna je priložnost,  
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            da kralj Karies Gnilozobski vas obišče 

            in zobe spremeni v smrdeče bivališče. 

Lada:                                Najhujše stanje v ustih je po meni,  

                                        čokoladi Ladi. 

           Vse je lisasto, lepljivo, 

Jimmygumi:                     In če na vse to povabim se še jaz, 

                                        ni prav nič mamljivo. 

Ščetka:                            Zato zobno pasto, 

                                        prijateljico Mentolvlasto 

                                        povabim na obisk! 

Mentolvlasta:                   Jaz pa zobno nitko suho Didko. 

Skupaj:                            In skupaj skočimo v usta zapacana, 

zbogom ostanki in nezdrava hrana!  

                                        Zato otroci, ne pozabite, 

                                        zjutraj in zvečer  

                                        si zobke s ščetko požgečkajte, 

                                        in adijo ves špetir. 
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EPILOG 

(Zasliši se budilka, kikirikanje. Vsi se poskrijejo. Ostane le Jan v postelji. Jutro, 

ptičje petje.) 

Jan: (Zeha) U, kakšne sanje! Nore sanje! (skoči iz postelje). Hm, grozne, če  

pomislim! Da je moje zobke napadel sam kralj gnilobe. Karies Gnilozobski.  Brr, 

res je  bil  ogaben. K sreči pa sta me branili zobna ščetka in zobna pasta, pa tudi 

zobna nitka… haha, čudno,… zdi se mi, da ji je bilo ime… D…da, da, Didka!  

(Hitro si obleče hlače in majico, poišče šolski nahrbtnik in si ga povezne, pa čepico 

in že hoče zbežati, ko se pojavijo lutke in liki okoli njega)                                              

Vsi: Ccc, to pa ne! Kako smo se zmenili? Kaj bomo vsako jutro naredili?  

Jan: Ojej, torej le nisem sanjal? Ščetka SuperMetka, Zobna pasta Mentolvlasta, in 

kralj, ojej, in Lada, in Jimmygumi?… Sekalko, Mlečko? Vse je res?  

Vsi: Res, res, pa še kako!    

Vsi: No, kaj bomo, preden gremo v šolo, naredili? 

Jan: Hja no, saj vem, zobke si bomo umili!  

Vsi: Tako se govori! In ko se zvečeri? 

Jan: Hja, prav tako. Zobke si bom oščetkal! 

Vsi: Krasno! Bravo Jan, bravo Jan!  

 

FINALNI SONG (Jan in druščina) 
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Moji zobki zdaj so čisti  

gladki, zdravi, nič več majavi. 

Jan na nas res ni pozabil, 

skupaj bomo vsi stopili, 

da bi zobke zdrave ohranili. 

Sladkarije le občasno si nabavim, 

raje zdravo jabolko zagrabim. 

 

Jan na nas res ni pozabil. 

Skupaj bomo vse storili, 

da bi zobke zdrave ohranili. 

Zdaj pa hitro v šolo, v vrtec vsi, 

zelo se meni, tebi, nam mudi. 

 

Aha, kaj pa ti? In ti? In vi? 

 

ZASTOR 
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