Näytelmä ”Makeaa elämää”
Käsikirjoitus: Kirsi-Klaudia Kangas
Henkilöt:
Kertoja (ainoa joka on äänessä)
Nököhammas (valkoinen lakana yllä)
Hammasharja (näyttelijällä autoharja tms.)
Karamelli (iloisenväriset vaatteet yllä)
Porkkana (oranssia yllä)
Salaatinlehti (vihreää yllä)
Ruisleipä (ruskeaa yllä)
Kertoja: Olipa kerran kaunis valkoinen Nököhammas, joka oli kasvanut terveessä ja hyvin
hoidetussa suussa. Ei sillä ollut mitään hätää, sillä sen omistaja antoi sen pureskella vain
kunnollista ruokaa, Ruisleipää, Salaattia ja Porkkanoita, sekä muita kunnon ruokia. Lisäksi sitä
pestiin hyvin joka päivä Hammasharjalla.
Nököhammas hymyilee iloisesti ja silittelee puhdasta pintaansa.
Ruisleipä, Salaatti ja Porkkana tulevat halaamaan Nököhammasta iloisina.
Kertoja: Sitten eräänä päivänä Nököhammas sai maistaa Karamellia. Voi kuinka hyvää se olikaan!
Niin pehmeää ja makeaa, ettei Nököhammas ollut ikinä sellaista vielä nähnytkään! Tätä hän
haluaisi joka päivä tästä eteenpäin. Hän ei voisi enää elää ilman Karamellia!
Karamelli tulee tanssahdellen ja hyräillen. Liehittelee ja kutittelee hammasta. Se ajaa Porkkanan,
Salaatin ja Ruisleivän töykeästi pois. Pakenevat surullisina.
Hammas on hämmästynyt, mutta ilahtuu sitten. Se ja Karamelli halaavat toisiaan.
Kertoja: Mutta mitä kummaa tapahtuukaan sitten. Kun Karamelli on mennyt pois, Nököhammas
huomaa että sen pintaan on tarttunut inhottavaa tahmeaa massaa, joka koettaa pilata
Nököhampaan kaunista kiiltävää pintaa. Nököhammasta alkaa ilkeästi särkeä. Hän on niin pettynyt
uuteen ystäväänsä. Oi, voi kuinka elämä onkaan kurjaa! Kuka voisi auttaa?
Nököhammas kauhistuu ja alkaa pudistella itseään joka puolelta itkien.
Kertoja: Nököhammas huomaa, ettei se pysty puhdistamaa itseään, vaan tahmeaa sokeria tarttuu
joka puolelle. Karamelli onkin petollinen ystävä! Nököhammasta alkaa jo itkettää. Sitten se huomaa
Hammasharjan lähestyvän. Sitä hän on pitänyt turhana kapineena. Olisiko siitä nyt apua?
Hammasharja alkaa harjata Nököhammasta joka puolelta huolella.
Molemmat ovat iloisia.
Kertoja: Nököhammas huomaa, että se on pian ihan puhdas. Se kiittää Hammasharjaa
sydämensä pohjasta. Hammasharja varoittaa sitä petollisesta Karamellista, joka ensin näyttää
ystävältä, mutta lopulta tuhoaa hampaat kokonaan.
Hammasharja lähtee harjaa heiluttaen pois. Ruisleipä, Salaatti ja Porkkana tulevat.
Karamellikin koettaa tulla, mutta toiset ajavat sen pois. Hammasharja hätistelee sitä.
Kertoja: Ruisleipä, Salaatti ja Porkkana ovat jälleen Nököhampaan ystäviä.
Karamellikin koettaa mustasukkaisena mahtua samaan seuraan, mutta muut ajavat sen yhdessä
pois. Hammasharjakin koettaa sitä kurittaa.
Näytelmän jälkeen Kertoja soveltaa näytelmän syntiin / päihteisiin tai muuhun varoittavaan
asiaan yhdessä lasten kanssa keskustellen.

