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Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți din lume este o adaptare după povestea lui Judd
Palmer– The tooth fairy inclusă în volumul de povești Preposterous faibles for unusual children
(Scorneli absurde pentru copii neobișnuiți).
Povestea lui Abigail este o călătorie într-o lume fantastică și absurdă către castelul unei zâne
care se ocupă de dinții copiilor și a bunicilor. Abigail, o fetiță de 7 ani trăiește alături de bunicul
ei atât de bătrân încât nu mai are nicio urmă de speranță de dinte în gură și de păsările acestuia
la marginea oceanului. Abigail mușcă din mărul pe care Vânătorul de păsări i-l oferă iar dintele
ei începe să se miște. Abigail și bunicul ei nu vor ca dintele ei perfect să cadă. Din acest moment
Abigail se declară apărătoare dinților și a copiiilor și se hotărăște să pornească în căutarea ZâneiFurăcioasa-Dinților pentru a-i răzbuna pe toți copiii și pe bunicii ai căror dinți au fost luați. În
călătoria ei se întâlnește cu echipajul căpitanului Sumbru-Strâmb, cu Leopold- Balena-Poetă,
apoi Abigail ajunge în burta balenei unde îl întâlnește pe Cavernă- o focă-cercetătoare. Este
scoasă din burta balenei de bunicul ei și păsările acestuia, iar bunicul ei moare. În final Abigail
ajunge la castelul zânei unde primește o lecție importantă despre acceptare, trecerea timpului,
propria ei maturizare și dă voie dintelui ei să cadă primind în schimb o dantură nouă bunicul ei.
În final toată călătoria se dovedește a fi un vis al micuței Abigail căreia în timpul nopții îi cade
primul ei dinte.
Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți din lume este o poveste a maturizării și a relației foarte
speciale dintre nepoți și bunici. Abigail consideră că e nedrept ca copiii și bunicii să-și piardă
dinții, e nedreaptă trecerea timpului și e nedrept să te schimbi. Abigail cea curajoasă pornește
într-o călătorie în timpul căreia învață despre efemertitatea lucrurilor din jur, acceptarea
dispariției dinților ei de lapte și moartea bunicului ei. Toate au un sfârșit, întrebarea este când va
avea loc acest sfârșit, îi spune Vânătorul de păsări.
Abigail cea mult lăudată și protejată de bunicul ei are vanitatea și îndrăzneala unui copil
favorizat. În orice împrejurare se folosește de calitatea ei fizică, de zâmbet, pentru a obține
favoruri și complimente. Dar până la urmă înțelege cât de trecătoare pot fi aceste calități și cât de
importantă, mult mai importantă rămâne calitatea relațiilor cu cei din jur.
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Abigail întâlnește ființe absurde care deși la început par
înfiorătoare se dovedesc a fi extrem de vulnerabile, sau tot ce
pare bun și de încredere la început se dovedește a fi înșelător până
la urmă, iar astfel Abigail învață cât de paradoxală, stranie și
plină de contraste poate fi lumea de fapt: vânătorii de balene
Sumbru-Strâmb și Șocâte deși o salvează pe Abigail din ocean ei
vor să-i fure dinții ei cei frumoși care pot valora o avere. Balena
Leopold care înghite vaporul cu vânători deși pare un monstru
înfricoșător al apelor se dovedește a fi o balenă sensibilă care
scrie versuri și cântă cântece triste de dorul mamei ei. Cavernă, foca din burta balenei cu care
Abigail se întâlnește are o durere de dinți cumplită, iar Abigail o ajută să-și scoată singurul dinte
în schimbul ajutorului pe care Cavernă i-l promite micuței, să o ducă la Zâna-Spaima-Gingiilor,
dar Cavernă fuge cu bărcuța lui Abigail. Nici zâna la care în final Abigail ajunge nu este ceea ce
credea Abigail că va întâlni. Zâna Măseluță este o ființă deloc malefică, o funcționară simplă și
cumsecade care ia dinții copiilor și îi dă bătrânilor care așteaptă la coadă la ghișeu.
Povestea lui Abigail are nuanțe poetice. Bunicul seamănă cu o pasăre, iar oamenii când mor
pleacă în țările calde alături de păsări. Cel care declanșează povestea este un vânător de păsări, el
îi oferă mărul lui Abigail, Abigail mușcă iar dintele începe să se clatine. Mărul strică ordinea
timpului lui Abigail și de aici începe călătoria ei către maturizare. Vânătorul de păsări o conduce
în final la castelul zânei. Acest vânător de păsări simbolizează moartea- moartea, o dispariție
totală ca cea a bunicului ei, sau moartea- suma sfârșiturilor pe care le trăim în timpul vieții,
pierderea dinților de lapte sau sfârșitul copilăriei.
Povestea are și nuanțe parodice, fiecare întâlnire a lui Abigail în călătoria ei are trimiteri către
povești clasice cunoscute copiiilor: Scufița Roșie - Abigail pune cunoscutele întrebări balenei
Leopold: dar de ce ai ochii așa de mari, dar de ce ai gura așa de mare; Albă ca Zăpada - Abigail
este întrebată de Vânătorul de păsări dacă vrea un măr, Abigail ezită, cunoaște povestea; Alice în
Țara Minunilor- Abigail este invitată la un ceai pe vapor, Corbul toarnă un ceai interminabil în
ceașcă, iar personajele fac jocuri de cuvinte. Aceste nuanțe parodice sunt un alt argument
important pentru punerea în scenă a textului sub forma teatrului de animație.
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Punerea în scenă, idei, caiet regizoral.

Propun ca Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți din lume să fie un spectacol care are în
componență păpuși cu tije la articulații (cap gabit sau muppet), păpuși compuse, combinații de
corp păpușă- cap actor, teatru de umbre și doi actori la vedere- personajele principale, Abigail și
bunicul ei.
Textul parodiază diferite atitudini umane sau povești. Combinațiile de tip corp păpușă- cap
actor, precum și păpușile de tip Wayang sunt foarte potrivite pentru redarea scenică a ridicolului
situației sau a personajelor.
Textul este însoțit de cântece, Abigail de cele mai multe ori cântă despre propriile nedumeriri
sau dorințe. Textul are un parcurs tipic de basm, iar scenele sunt decupate prin intermezzouricântece ale povestitorilor.
Pentru ca întreaga acțiune se dovedește a fi un vis al micuței Abigai, propun ca idee
scenografică scena să reprezinte camera lui Abigail care cuprinde poate un pat suspendat, o
bibliotecă mare cu multe încăperi surprinzătoare, diferite dulapuri ce vor deveni pe rând spațiile
de joc pentru fiecare scenă în parte: mansarda bunicului, un vas pe mare, masa pentru ceai, burta
balenei sau castelul zânei. Întreaga călătorie a lui Abigail se desfășoară în camera ei unde
jucăriile sau alte lucruri sunt animate și devin parte din povestea ei. Faptul că povestea are loc la
marginea oceanului și sunt scene care au loc pe mare, sau în burta unei balene, poate fi ofertant
în creearea atmosferei și a luminii de spectacol.
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Prolog
Povestitorii sunt cei care creează prologul spectacolului și care vor reapărea cântând pe
parcursul acțiunii sub forma unor intermezzouri. Intermezzourile ajută la decupajul scenelor, la
pregătirea actorilor pentru următoarea scenă, precum și la o înțelegere mai bună a poveștii sau la
evidențierea unor detalii din acțiune.
Bunicul lui Abigail este colecționar de păsări. Povestitorii sunt păsările bunicului.
Cioara Isabella este dramatică, dornică de scornit povești, șefă de grup, Barza Ludwing este
bâlbâită, grăbită, e cea care încurcă tot și bufnița Amundor este înceată, isteață și rară la vorbă.
Păsările, păpuși întregi, cu cap muppet, mânuite de 1 sau 2 persoane, sunt antropomorfizate, au
îmbrăcăminte și detalii fizice umane. Deasemenea, au gesturi umane: citesc ziarul sau își beau
cafeaua împreună cu bunicul. Sunt prietenele cele mai bune ale bunicului, bunicul la rândul lui
împrumutând și el detalii fizice specifice păsărilor.
Păsările încep povestea lui Abigail cu nuanțe mai mult sau uneori mai puțin evidente de
invidie, păsările nu au dinți, Abigail nu uită să le reamintească asta din când în când. Ele sunt niște
surori mai mari ale lui Abigail, o tachinează. Sunt prezente tot timpul lângă bunic și urmăresc cu
mult interes lecția pe care urmează să o primească micuța și mult prea încrezătoarea Abigail.
Isabella: Abigail chiar avea cei mai frumoși din lume
Amundor: Dacă nu cumva avea cei mai frumoși dinți din toată galaxia.
Ludwing: Avea, avea...
Isabella: Avea un zâmbet care se putea compara cu…
Amundor : Soarele.
Isabella : Soarele.
Ludwing: Dinții, dinții…
Isabella: Dinții lui Abigail străluceau atât de tare încât planeta noastră din momentul în care au
început să o mănânce gingiile,
Amundor : Așa cum se întâmplă la fiecare bebeluș…
Isabella: Din momentul acela cercetătorii au declarat că ne aflăm în pericol de
Toți : Încălzire globală !!
Amundor: Era fata cu cei mai minunați dinți…
Ludwing: Fata, fata...
Isabella: Fata pe care erau invidioși toți copii știrbi, toate doamnele de la ghișeu cu strungăreață
Ludwing: Toți, toți…
Isabella: Toți degustătorii de ciocolată și eclere.
Ludwing: Era, era, era... o fetiță…
Amundor: Capricioasă…
Ludwing: Independentă…
Amundor: Încăpățânată…
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Ludwing: Încrezătoare…
Amundor: Încrezută…
Ludwing: Curajoasă…
Isabella: Rebela.
Amundor: Neascultătoare…
Ludwing: Energică.
Amundor: Obraznică.
Ludwing: Adică spontană și dinamică.
Amundor : Adică obraznică.
Isabella: Lui Abi îi plăcea să stea afară, lui Abi îi plăcea să stea de vorbă cu toată lumea…
Amundor: Îi plăcea să se laude.
Isabella: Să se mândrească.
Ludwing: Să, să, să, să. Să se joace. Să se plimbe. Să primească complimente.
Amundor : Să mănânce de la necunoscuți…
Isabella : Fata asta era…
Ludwing: Nepoata
Isabella: Unui bunic care nu avea nici un dinte.
În timpul prologului creat de păsări apar pe rând în scenă bunicul și Abigail. Ea își exemplifică
prin mișcare calitățile. Momentele în care zâmbește publicului sunt decupate scurt și accentuate
prin muzică și lumină. Aceste momente se vor repeta sub aceeași formă ori de câte ori Abigail
zâmbește publicului sau personajelor cu care se întâlnește.

Imagini, exemplificări pentru păsările povestitoare:
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Scena cu și din pădure
Abigail ajunge la Vânătorul de păsări din pădure în timp ce se joacă cu barza Ludwing. Deși
este o joacă inocentă, cântecul ce însoțește urmărirea păsării prin pădure se întrepătrunde cu
cântecul misterios și binecunoscut al copiilor care cântă despre apariția unui om negru și pregătește
astfel momentul de pericol ce urmează pentru Abigail.
Cântec : Și ne-am bucurat cum de ne-am văzut
și un joc pe loc noi doi am făcut
eu stăteam pe sol cât să mă ajungă
și apoi zburam cât să nu mă prindă
ora unu a sosit, omul negru n-a venit…
Și cum m-a furat jocul dintre noi
eu m-am rătăcit printr-un des zăvoi
Abigail în urmă-mi cu mult a ramas
și-a pățit o treabă de nu mai am glas.
ora două a sosit, omul negru a venit.
Vânătorul de păsări este de fapt un copac cu caracteristicile unui om, un copac care vorbește,
care se mișcă, un personaj fantezist, bizar. Poate un om al pădurii rămas între copaci dintr-un timp
prea îndepărtat. Întâlnirea lui Abigail cu vânătorul cuprinde un dialog scurt, avantajos pentru a
crea un personaj static, nu e nevoie de prea multă mișcare, Vânătorul își mișcă doar crengile.
Ironic, foarte bun cunoscător al oamenilor și păsărilor, fin observator, moralist, vocea lui se aude
dintr-un loc nedefinit.
Vânătorul: Vrei un măr?
Abigail: De ce?
Vânătorul: Arăți de parcă ți-ar fi foame și oricum nu e pe banii mei.
Abigail: Nici nu mă gândesc să-l iau. Și de fapt nu am voie să primesc nimic..
Vânătorul: Ce? Te temi cumva să nu fii otrăvită? Ha, ha…
Abigail: Nu mă tem deloc.
Vânătorul: Atunci poftim.
Abigail: Un măr… Ce rău poate să facă un măr...
Vânătorul: Mărul are acțiune tonică, diuretică, uricolitică, depurativă, antiseptică, intestinală,
laxativă. Este indicat în astenie, surmenaj, convalescență, graviditate, anemie, reumatism, gută,
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litiază urică, hepatită, colibaciloză, stări febrile, ulcer gastric, gastrite, insomnie, diabet. Plus
foame. Poftim!
Abigail: Ce frumos e! Mulțumesc!(Abigail mușcă cu poftă) Auuu, auu, dințișorul ! Dințișorul
meu !
Abigail mușcă, iar dintele ei începe să se clatine. Cântecul care însoțește această declanșare a
acțiunii întregului spectacol este un evident moment de bucurie răutăcioasă a păsărilor.
Ludwing: A mușcat, a mușcat, dintele s-a clătinat.
Cor: A mușcat, a mușcat, dintele s-a clătinat.
Ludwing: Ce păcat, ce păcat, mărul că l-a acceptat.
Cor: Ce păcat, ce păcat mărul că l-a acceptat.
Ludwing: E chiar trist, e chiar trist, totu-i mov și pesimist.
Cor: E chiar trist, e chiar trist, totu-i mov și pesimist.
Ludwing: Și cum doare, și cum doare, gingiuța ei cea moale.
Cor: Și cum doare, și cum doare, gingiuța ei cea moale.
Ludwing: Vai necaz, ce necaz, că am dus-o printre brazi.
Cor: Vai necaz, ce necaz, că ai dus-o printre brazi.
Ludwing: Căci de acum, căci de acum, totul are gust de drum.

Imagini cu trimiteri la personajul vânătorului
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Scena cu și din pat
Bunicul lui Abigail locuiește la mansardă înconjurat mereu de păsările sale, are capriciile unui
bătrân fără dinți care o așteaptă mereu pe Abigail să-i aducă porția cu terci. Tânjește să mănânce
și altceva, își cântă necazurile, dramatizează și exagerează poveștile, fabulează despre zâne și
alte făpturi. El este cel care îi alimentează lui Abigail această poveste despre o zână fioroasă care
ia dinții copiilor și le lasă în schimb monede. Un gest crud și nedrept din partea unei zâne. Este
un bâtrân care își petrece atât de mult timp cu păsările încât înfățișarea lui începe să le semene și
invers, păsările încep să semene bunicului. Are o infățișare răvășită, are pene în loc de păr, iar la
un moment dat vorbește pe limba păsărilor. Este foarte protector cu Abigail. Bunicul care nu
pleacă niciodată din mansarda lui își face griji pentru pericolele imense ale lumii și peste care
Abigail ar putea da la un moment dat. De cealaltă parte, Abigail este o exploratoare și este foarte
dornică de aventuri.
Bunicul: Dintele cum mai e?
Abigail: Molarul?
Bunicul: Molarul, da.
Abigail: Se mișcă.
Bunicul: Doamne, doamne, ce viață nedreaptă. Te doare?
Abigail: Sufletul...
Bunicul: Draga mea Abi… viața asta nu e deloc dreaptă cu cei mici. Îi ia și-i face mari îndată.
Abigail: Din cauza asta ți-ai pierdut dinții?
Bunicul: Da, din cauza odioasei ăleia.
Abigail: Cum?
Bunicul: Draga Abi, eu spre deosebire de tine eram foarte sărac.
Abigail: Cum?
Bunicul: Stăteam sub o piatră mare undeva la malul mării.
Abigail: Cum ? Într-o grotă?
Bunicul: Într-o grotă ar fi fost bine, măcar nu am fi avut curent care să ne tragă de urechi toată
ziua. Nu, nu. Stăteam sub o piatră mare care se ținea deasupra noastră abia într-un fir de nisip.
Abigail: Oooo...
Bunicul: Da, da. Și aveam un singur pulover și o singură mănușă.
Abigail: O singură mănușă?
Bunicul: O singură mănușă și aia ruptă la degetul mic. Eram atât de săraci că mâncam pietre !
Povestea bunicului care și-a pierdut toți dinții din cauza Zânei-Furăcioasa-Dinților o determină
pe Abigail să pornească în căutarea ei și să o facă să înceteze. Dinții copiilor și a bunicilor trebuie
să rămână la locul lor de-acum înainte.
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Plecarea lui Abigail la drum în căutarea Zânei-Cămătara-Măseluțelor are umor, Abigail în
pijamale ia cu ea un harpon și își pune casca de războinic medieval. Ridicolul situației este
accentuat prin prezența unei bărcuțe mici, de hârtie cu care Abigail pleacă în marea aventură. Capul
actriței este alăturat corpului unei păpuși care dă din vâsle mici. De aici încolo laitmotivul lui
Abigail o va însoți în toate întânirile: eu sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne,
Fata cu cei mai frumoși dinți din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos!
Intermezzo (Cele trei păsări cântă).
Ludwing: Așa, așa, așa…
Isabella: Așa a fost. Așa s-a întâmplat. Așa fetița a plecat.
Amundor: Așa din pat s-a ridicat. Așa fetița a zburat.
Ludwing: Așa, așa, așa…
Isabela: Așa ușor s-a răsculat. Așa armura a-mbrăcat.
Amundor: Așa ușor s-a înarmat. Așa harponul ea l-a luat.
Ludwing: Așa, așa, așa….
Isabella: Așa din casă a plecat. Așa în noapte s-a tirat.
Amundor: Așa bărcuța a furat. Așa ușor s-a îmbarcat.
Ludwing: Așa, așa, așa…
Isabella: Așa pe mare s-a lansat. Așa din vâslă ea a dat.
Amundor: Așa război a declarat. Așa în sine s-a schimbat.
Ludwing: Așa, așa, așa…

Exemplu de combinație corp păpușă-cap actor
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Scena cu și de pe vapor
În scena de pe vapor Căpitanul Sumbru-Strâmb, Șocâte și Corbul sunt păpuși wayang. În
debutul scenei acești vânători de balene sunt duri, înspăimântători. Se dovedesc a fi nătângi până
la urmă. Căpitanului Sumbru-Strâmb îi lipsesc cei doi dinți din față, este sâsâit și poartă o
coroană din dinții balenelor. Șocâte este un servitor care pocește cuvintele, încurcă consoanele.
Corbul este un papagal, repetă tot ce spun ceilalți. Plănuiesc să-i fure dinții lui Abigail care sunt
foarte prețioși. O invită în birou la un ceai. Acolo dialogul devine jucăuș, fac asocieri și jocuri de
cuvinte.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Șocâte, echipamentul!
Șocâte: Ce echipament?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Echipamentul pentru… (îi arată dinții)
Șocâte: Pentru? (repetă mișcările făcute de căpitan)
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Da.
Șocâte: Nu înțeleg.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: De scos dinții.
Abigail: De scos dinții?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Nu, nu. E o vorbă de pe vas. Seara-i bună ca un echipament de scos
dinții.
Corbul: Echipamentul de scoți dinții nu merge de multe ori la apă.
Șocâte: Keep calm și echipamentul de scos dinții.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Șocâte…
Șocâte: Acum…
Abigail: Aici e biroul dumneavoastră?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Da, da. Frumos, nu? Luați loc.
Abigail: E frumos, dar pute.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Tot ce e frumos pute la un moment dat.
Căpitanul Sumbru- Strâmb oscilează între răutate, răzbunare și milă, Abigail îi amintește de
copilărie, de vremuri mai bune, de mama lui, de clătite și sucul de
portocale pe care mama lui i-l oferea la micul dejun. Pentru a accentua
aceste treceri, păpușa poate avea un mecanism de mișcare al sprâncenelor.
Vaporul este înghițit de balena Leopold care se răzbună pe vânători
pentru că i-au ucis mama și au facut-o conservă. Momentul este tradus
scenic prin accente puternice de lumini, de efecte scenice, tocmai pentru
a accentua dramatismul momentului și pentru a realiza cotrapunctul cu
apariția balenei Leopold după dispariția echipajului.
Inspirație pentru personajul Căpitanul Sumbru-Strâmb
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Scena cu balena
Pe sunetele unei muzici ușoare apare balena Leopold, o păpușă subțire cu tije, are microfon,
chitară, ochelari de soare, zâmbește întruna și cântă versuri despre viață și dor. Balena Leopold și
Abigail se contrazic pe tema dinților, fiecare susține că ea are dinții cei mai frumoși din lume.
Leopold: Am auzit bine? Tocmai ai spus fata-cu-cei-mai-frumoși-dinți-din-lume?
Abigail: Exact. Aș fi vrut cei mai perfecți dinți din lume, dar nu e corect literar așa că da, Fatacu-cei-mai-frumoși-dinți-din-lume.
Leopold: Ha, ha. Dar cine ți-a spus ție lucrul ăsta?
Abigail: De greșeală? Am fost la școală și-am învățat că nu se spune cei mai perfecți...
Leopold: Nu, nu. Cine ți-a spus că ai tu asemenea dinți.
Abigail: Păi am cercetat.
Leopold: Ai cercetat?
Abigail: Lumea-n lung și lat.
Leopold: Ai umblat?
Abigail: Peste 7 mări, 7 țări și întreg globul pământesc și așa am ajuns la concluzia asta. Până și
bunicul care știe tot și toate despre toți dinții din lume mi-a spus asta.
Leopold: Ei, bunicul tău te-a mințit.
Abigail: Cum să mă mintă?
Leopold: Eu sunt Leopold, Apocalipsa vânătorilor de balene, Stăpânul Marei Guri, Teroarea
Dințoasă care are cei mai extraordinari dinți din lume. Toți dinții din cele 7 mări înghenunchează
în fața mea.
Abigail: Poate Leopold - dinți mari și urâți!
Leopold începe să aibă îndoieli despre cuvintele de răsfăț pe care mama lui i le adresa. Întradevăr nu are cei mai frumoși dinți din lume așa cum i s-a spus. A fost mințit de mama sa. Balena
Leopold ajunge într-un moment de angoasă în care începe să aibă mari îndoieli despre viață și
despre existență în general. Momentul generează o tristețe sfâșietoare.
Plânsul balenei declanșează din nou efecte scenice mari: lacrimi- picături mari ce se transformă
într-o ploaie, apoi furtună. Abigail ajunge astfel în burta lui Leopold.
Scena cu și în burtă
În burta balenei Leopod este întuneric și destul de mult plastic în jur. Acolo Abigail, la lumina
unei lanterne, se întâlnește cu Cavernă.
Cavernă este o focă exploratoare, cu caschetă de aviator și ochelari cu dioptrii mari. Din gură îi
atârnă o sfoară care este legată la singurul ei dinte rămas pe care vrea să-l scoată. Cavernă caută
pe cineva care să-l ajute și să tragă de sfoară.
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Cavernă este o păpușă întreagă mânuită de doi sau trei actori. Sfoara legată de singurul ei dinte
devine un element important în mișcarea scenică. De sfoară sunt atârnate bilețele cu cereri de
AJUTOR și S.O.S. Sfoara devine un mijloc de comunicare dintre Abigail și Cavernă, își trimit
bilețele sau obiecte unul altuia cu ajutorul sforii, cele două personaje sunt așezate scenic în așa fel
încât să fie posibilă această mișcare.
Cavernă este disperat și îndurerat din cauza dintelui său. Oscilează continuu între a fi foarte
politicos cu Abigail și a-și pierde răbdarea. Abigail nu vrea să-i scoată dintele. Dinții trebuie să
stea înauntru. Uite, ai mei acolo sunt înă-un-tru! Vezi ? Sunt cei mai frumoși dinți din lume! Ai
observat?
Cavernă, o focă cât se poate de parșivă care urmărește doar propriile interese, are o politețe falsă
și o păcălește pe Abigail că o poate momi pe Zâna Cămătara Măselelor să vină la ei în timp ce
dorm. Abigail acceptă pactul și se trezește când Cavernă fuge cu bărcuța ei și o lasă singură.
Abigail: Bine.
Cavernă: La două, trei și...
Abigail: La trei sau la și?
Cavernă: La și!
Abigail: Bun.
Cavernă: Două, trei!
Abigail: Am tras!
Cavernă: Auuuuuuuuu! Am zis la și!
Abigail: Am tras, mai trag?
Cavernă: Trage! Trage tare! Hai!
Abigail: Aaaaaa!
Cavernă: Auuuuu! Trageee! Așa!
Abigail: A ieșit?
Cavernă: A iesssit! Musssumesssc!
Abigail: Acum dorința.
Cavernă: Care dorisssă?
Abigail: Dorința pe care mi-ai zis că mi-o îndeplinești.
Cavernă: Da, da. Corect! Care e?
Abigail: Du-mă la Mătușa-Măseluțelor!
Cavernă: Aaaa… îmi pare rău...
Abigail: De ce?
Cavernă: Nu pot!
Abigail: Ai promis! M-ai mințit!
Cavernă: Nu te-am missit! Dar nu ssiu unde este Mătușa-Măssuțelor.
Abigail: Ești un mincinos și un hoț!
Cavernă: Ascultă fetissă egoissă și răutăssioasă, chiar n-am cum să fac asta. Nu știu unde e
mătusssa aia.
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Abigail: Dar e ridicol. De ce ti-am mai scos dintele atunci?
Cavernă: A trebuit să te mint. Nu m-ai fi ajutat nissiodată, egoissă răutăssioasă !
Abigail rămâne singură în burta lui Leopold unde își plânge soarta
și în timp ce stă de vorbă cu burtica ei gălăgioasă caută o salvare prin
obiectele de plastic din burta balenei. Monologul lui Abigail este
cântat.

Inspirație pentru personajul Cavernă

Scena cu ieșirea din balenă
Cântecul lui Abigail este întrerupt de croncănitul păsărilor care vin să o salveze. Împreună cu
ele se află și bunicul lui Abigail transformat în pasăre și care-i vorbește ciripind. Întreg
momentul este pus în scenă prin umbre. Are loc un joc dublu. Abigail are o lanternă în față care-i
reflectă silueta. În dreptul capului actriței are loc de partea cealaltă a paravanului mișcarea
siluetelor în lumină. Se creează astfel impresia unei scene petrecute în mintea lui Abigail.
Abigail îi imploră să nu o ia acasă.
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Abigail: Burtică, ți-am spus să nu mai faci așa…
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw, caw…
Abigail: Burtică, alea sunt păsările bunicului… Burtică,vor să ne ducă acasă… nuuu...
Bunicul: Ciparipapanana paniparipapa.
Abigail: Bunicule nu vin acasă.
Bunicul: Paripaciripapa!
Abigail: Nu, nu vin acasă. Eu am o misiune.
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Bunicul: Paripaciripapa!
Abigail: Bunicule, eu trebuie să salvez toți dinții din lume. Nu vin acasă. Te rog, înțelege!
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Abigail: Sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți
din lume. Vă rog…
14

Muzica va însoți acest moment de zbor al păsărilor, împreună cu bunicul și Abigail peste lume.
Siluetele vor zbura peste munți și mări.

Exemplu de umbre

Scena cu plecarea bunicului în Țările Calde
Momentul este întrerupt brutal de o împușcătură. Bunicul este rănit de vânătorul de păsări.
Împușcătura face trecerea de la momentul de umbre cu cel în care Abigail stă alături de bunicul ei
care îi explică că urmează să plece în Țările Calde alături de alte păsări. Este un moment de
cumpănă și de decizie pentru Abigail. Plecarea Bunicului câtre Țările calde îi întărește convingerea
lui Abigail că trebuie să facă dreptate și să-și continue drumul. O face alături de Vânătorul de
păsări.
Vânătorul: Abigail, totul are un sfârșit. Întrebarea e când va avea loc acest sfârșit.
Abigail: Eu sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși
dinți din lume.
Vânătorul: Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Abigail: Și merg să o caut pe Zână-Furăcioasa-Dinților să-i arăt eu că ceea ce face nu se face.
Știi unde e?
Vânătorul: Da, știu unde e. Și știu că fetițele nu au voie acolo.
Abigail: Atunci le spunem că sunt băiețel.
Vânătorul: Copii nu au voie în castelul zânei.
Abigail: De ce?
Vânătorul: E privat.
Abigail: Și poți să mă duci?
Vânătorul: Da, pot.
Abigail: Atunci du-mă.
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Scena cu întâlnirea lui Abigail de la castel
În călătoria lui Abigail, faimoasa Zână Măseluță a fost numită Zâna-Profitoare, TeroristaDentară, Spaima-Gingiilor, Zână-Cămătara-Măseluțelor, Zâna-Mătușilor, Mătușa-Măsuțelor,
Mătușa-Mătușilor, Zâna-Furăcioasa-Dinților. În final, zâna aceasta nu are de fapt nimic din
extraordinarul sau groaza cu care a fost descrisă pe parcursul celorlalte scene. Sigur că peripețiile
și aventurile prin care trece Abigail cresc așteptarea și suspansul acestei ultime scene a întâlnirii
lui Abigail cu zâna.
Zâna Măseluță e o mătușică funcționară cumsecade. Este o ființă normală. Greu de crezut că
este creatura care intră pe geam călare pe valuri, împinsă de vânt și ceață și care se luptă cu copiii
ca să le ia dintele care se mișcă. Castelul ei este un ghișeu la care bătrânii stau la coadă și plătesc
ca să primească dinți noi. Banii sunt dați mai departe copiilor de câtre Zână în schimbul dintelui
căzut. Amenințătoarea Abigail rămâne dezarmată la descoperirea acestui surprinzător schimb pe
care zâna îl face posibil. Și atunci Abigail înțelege necesitatea ajutorului pe care copiii trebuie săl ofere bunicilor lor. Abigail renunță la dintele ei perfect în schimbul unei danturi noi pentru
bunicul ei.
Zâna Măseluță, o păpușă wayang cu cap muppet, are umor și multă înțelegere. Este o ființă
practică, o mătușă cu bigudiuri sau tot ceea ce poate un copil recunoaște în casierița de la magazin,
manichiurista de la colț, sau funcționara de la poștă.
Scena întâlnirii are umorul specific a unui agent secret aflat în misiune care eșuează și greșește
misiunea. În scenă se află și un client bunic cumpărător care așteaptă la ghișeu și o dojenește pe
Abigail pentru îndrăzneala ei. Este recunoscuta dojană pe care bătrânii o fac tinerilor prea
gălăgioși, prea excentrici. Clientul străbun este tot o păpușă cu tije. Nu are gură până în momentul
în care primește de la zână dinții. La acel moment i se va adăuga o gură, gest făcut la vedere.
Abigail: Mâinile sus!
Zână: Ai venit cu dintele? Îți vrei monedele?
Abigail: Nu vreau nimic. Ridică mâinile!
Zâna: De ce?
Abigail: N-ai voie să întrebi nimic.
Zâna: De ce? (se aude un bocănit în fereastra de lângă)
Abigail: Cine bate?
Zâna: Un client.
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Abigail: Ce vrea?
Zâna: Un dinte.
Abigail: Poftim?
Zâna: Îi deschid? E insistent.
Abigail: Deschide-i. Vezi să nu faci vreo fază.
Zâna: Bună ziua!
Străbunul: Bună ziua! Poftiți!
Zâna: Imediat! Vă notez. Dintele dumneavoastră.
Străbunul: Monedele dumneavoastră.
Zâna: Multumesc!
Străbunul: Doamne, e perfect! Pot să mestec din nou!
Zâna: Super! Să-i purtați sănătos!
Abigail: Închide-i!
Zâna: Dintele tău cum mai e?
Abigail: E bine și perfect la locul lui. În gura unde trebuie să stea dinții.
Zâna: Am înțeles.
Abigail: N-ai înțeles nimic. A venit vremea adevărului.
Străbunul: Fetiți obraznică fii cuminte.
Abigail: Nu sunt fetiță! Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți
din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Străbunul: Ai grijă! Strici ordinea universului.
Înapoi acasă
Abigail a visat. Bunicul ei nu a plecat în Țările Calde, dar cu adevărat are o dantură nouă.
Abigail și-a pierdut în timpul somnului un dinte. Bunicul zâmbește precum Abigail la începutul
spectacolului. Iar Abigail se bucură că întâlnirea ei cu zâna a funcțonat. Pentru Abigail călătoria
ei și întreaga aventură nu a fost doar un vis. Abigail și bunicul își fac planuri cu tot ar putea să
mănânce la micul-dejun. Nu înainte de a se spăla pe dinți și de a-și zâmbi unul altuia cât se poate
de mult.
Intermezzo(Cântă toate personajele)
Dinte, dinți, măsele, minți clănțăniți și zâmbiți
Că de ai grijă de tine în final povestea vine și se termină cu bine
Nu uitați să vă-ngrijiți , dinții să vi-i clănțăniți,
Și mai buni mereu să fiți și de trei ori să gândiți
Cine-i rău și cine-i bun, cine bleacs! cine-i nebun
Cu răbdare să tratați, multe să mai învățați
Dinții să vi-i curățați, sufletul să vă păstrați,
Pe bătrâni să îi tratați și mult, mult să-i respectați
Dinte, dinți, măsele, minți, clanțăniți și zâmbiți și zâmbiți și zâmbiți…
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Concluzii, motivații, deviz estimativ.
Spectacolul se adresează copiiilor cu vârsta peste 5 ani. Copiii se pot regăsi foarte ușor în
povestea lui Abigail.
Mă interesează ca acest spectacol să contureze în principal relația copiilor cu a bunicilor. Este
și motivația mea principală, de a surprinde dragostea și grija celor mici pentru cei în vârstă și
viceversa. Spectacolul tratează teme necesare pentru copii: frica de schimbare, moartea bunicilor,
nevoia de dreptate, de cunoaștere și de răspuns a întrebărilor pe care copiii aflați la vârsta
dispariției dinților de lapte ș-i le pun și chiar problemele de mediu cu care societatea se confruntă
(scena din burta balenei în care se află deșeuri de plastic). Deasemenea textul acestei povești
distruge prejudecățile și idealizările cu care copiii sunt învățați din poveștile cu zâne, iar zâna
acestei povești poate fi oricine din viața lor de zi cu zi. Povestea lui Abigail este o poveste și
foarte ofertantă din punct de vedere al animației. Are multe personaje bizare, fanteziste, dialoguri
foarte ludice, scene parodice, pline de umor.
Proiectul are avantajul unei dramatizări care poate fi adaptată ușor nevoilor regizorale și îl
găsesc potrivit pentru trupa tânără a Teatrului Țăndărică. Dorința de a colabora cu colegi ai
generației mele, (alături de un actor potrivit pentru rolul bunicului), este una dintre motivațiile
pentru care propun acest proiect acestui teatru. Deasemenea , proiectul are și avantajul tratării
unui subiect universal și de care sunt preocupați copiii din întreaga lume. Astfel spectacolul este
potrivit oricărei culturi și poate călători ușor și în alte țări. Aproximez devizul realizării acestui
spectacol la 80.000 RON. Nu găsesc motive care ar putea îngreuna realizarea scenică a acestui
proiect.
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Imagini din spectacolul Regele Moare, o adaptare liberă după Eugene Ionesco, Teatrul
Țăndărică 2018 prin proiectul Salt 2016, Regia artistică: Eliza Păuna
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Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți din lume
Dramatizare : Daniel Chirilă

Prolog
Ludwing(barză), Amundor(bufniță) și Cioara Isabella stau în mansarda Bunicului
Isabella: A fost odată demult, nu chiar așa demult...
Ludwing: Îmi cer scuze, scuze, scuze...Vreau să nu începem așa…
Isabella: Așa cum?
Ludwing: Așa, așa, așa... ca-n toate poveștile...
Isabella : Începe tu.
Ludwing: Nu te, nu te...Nu te superi?
Isabella: Nu.
Ludwing: Bine. Povestea, povestea, povestea se numește Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți din
lume.
Isabella: Au văzut pe afiș.
Ludwing: Corect, corect, corect.
Isabella: Așa.
Ludwing: Povestea, povestea, povestea se numește Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți din lume.
Isabella: Ai mai spus asta...
Amundor: Concentrați-vă! Hai!
Ludwing: Povestea e despre Abigail, fetița cu cei mai frumoși dinți lume.
Isabella: Abigail chiar avea cei mai frumoși din lume
Amundor: Dacă nu cumva avea cei mai frumoși dinți din toată galaxia.
Ludwing: Avea, avea...
Isabella: Avea un zâmbet care se putea compara cu…
Amundor : Soarele.
Isabella : Soarele.
Ludwing: Dinții, dinții…
Isabella: Dinții lui Abigail străluceau atât de tare încât planeta noastră din momentul în care au
început să o mănânce gingiile,
Amundor : Așa cum se întâmplă la fiecare bebeluș…
Ludwing: Din momentul, momentul…
Isabella: Din momentul acela cercetătorii au declarat că ne aflăm în pericol de
Toți : Încălzire globală !!
Ludwing: Dinții, dinții...
Isabella: Dinții lui Abigail erau mai tari decât un vârf de munte…
Ludwing: Mai mai…
Isabella: Mai prețioși decât toatele prințesele din lumea asta. Deși Abigail nu era deloc o prințesă.
Amundor: Era departe de a fi o prințesă.
Isabella: Abigail locuia intr-un sat mic și pricăjit de la marginea unui oarecare ocean.
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Amundor: Era fata cu cei mai minunați dinți…
Ludwing: Fata, fata...
Isabella: Fata pe care erau invidioși toți copii știrbi, toate doamnele de la ghișeu cu strungăreață
Ludwing: Toți, toți…
Isabella: Toți degustătorii de ciocolată și eclere.
Ludwing: Era, era, era... o fetiță…
Amundor: Capricioasă…
Ludwing: Independentă…
Amundor: Încăpățânată…
Ludwing: Încrezătoare…
Amundor: Încrezută…
Ludwing: Curajoasă…
Isabella: Rebela.
Amundor: Neascultătoare…
Ludwing: Energică.
Amundor: Obraznică.
Ludwing: Adică spontană și dinamică.
Amundor : Adică obraznică.
Isabella: Lui Abi îi plăcea să stea afară, lui Abi îi plăcea să stea de vorbă cu toată lumea…
Amundor: Îi plăcea să se laude.
Isabella: Să se mândrească.
Ludwing: Să, să, să, să. Să se joace. Să se plimbe. Să primească complimente.
Amundor : Să mănânce de la necunoscuți…
Isabella : Fata asta era…
Ludwing: Nepoata
Isabella: Unui Bunic care nu avea nici un dinte.
Bunicul: Abigail! Abigail! Unde ești?
Amundor: Fata asta avea un Bunic care nu avea nici măcar o urmă de speranță de dinte în gură.
Isabella: Bunicul fără dinți mânca doar terci.
Toți: Iacs!
Isabella: Însă oricât de mult ai ține la sănătate, nu poți mânca toată viața doar terci.
Amundor: Ți-e dor și ție de un morcov.
Ludwing : De biscuiți.
Amundor : De un castravete.
Ludwing : De biscuiți.
Amundor : De un măr…
Isabella : De un șnițel, hamburger și pizza.
Bunicul : Abigail, de câte ori ți-am spus ? Nu mai ieși afară !
Abigail : Dar toți copiii se joacă afară !
Bunicul : Lumea e plină de zâne rele și profitoare !
Abigail : Nu mi-e frică de zâne profitoare !
Isabella: Iar acum veți afla despre greșeala lui Ludwing.
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Ludwing: Dar, dar, dar. Dar nu e greșeala mea.
Isabella: Publicul va hotărî.
Ludwing: Chiar, chiar. Chiar nu este greșeala mea, eu doar…
Isabella: Muzica…

Intermezzo
Cele trei păsări cântă.
Am zburat zbâr, zbâr din mansarda-ndată
și-am ajuns pe plajă, uite jos o fată,
parcă-i Abigail, este sigur ea
dinți ce strălucesc zici că e o stea, stea, stea.
Ora unu a sosit, omul negru n-a venit…
Și ne-am bucurat cum de ne-am văzut
și un joc pe loc noi doi am făcut
eu stăteam pe sol cât să mă ajungă
și apoi zburam cât să nu mă prindă, prindă, prindă.
Ora două a sosit, omul negru n-a venit…
Și cum m-a furat jocul dintre noi
eu m-am rătăcit printr-un des zăvoi
Abigail în urma-mi cu mult a ramas
și-a pățit o treabă de nu mai am glas, glas, glas
Ora trei a sosit, omul negru a venit…
Scena cu și din pădure
Întuneric, copaci, atmosferă sumbră tipică Omului Negru.
Abigail: Ludwing, Ludwing… ciocănitoare afurisită! Ludwing, unde ești? Răspunde când te strig!
Ai uitat cine sunt? Eu sunt Abigail, fata cu cei mai frumoși dinți! Tu nici măcar nu ai dinți!
Vânătorul: Te-ai rătăcit?
Abigail: Bună ziua! De unde...
Vânătorul: De aici.
Abigail: Aaa… acolo
Vânătorul: Aici.
Abigail : A, aici… Eu sunt Abigail, fata cu cei mai frumoși…
Vânătorul: Stiu.
Abigail: Da?
Vânătorul: Da. Eu sunt vânătorul de păsări.
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Abigail: Vânătorul de păsări…
Vânătorul: Vânătorul de păsări.
Abigail : Vânătorul de păsări…
Vânătorul:Te-ai rătăcit?
Abigail: Puțin, mă jucam cu o pasăre și...
Vânătorul: Ludwing?
Abigail: Da. Îl știți?
Vânătorul: Da.
Abigail: Pe bunicul îl știți?
Vânătorul: Destul de bine. Cum e? Tot cu terciul? Tot fără dinți...
Abigail: Da, tot așa.
Vânătorul: Am înțeles. Poate am să-i fac o vizită în curând…
Abigail: Vă așteptăm.
Vânătorul: Vrei un măr?
Abigail: De ce?
Vânătorul: Arăți de parcă ți-ar fi foame și oricum nu e pe banii mei.
Abigail: Nici nu mă gândesc să-l iau. Și de fapt, nu am voie să primesc nimic.
Vânătorul: Ce? Te temi cumva să nu fii otrăvită? Ha, ha…
Abigail: Nu mă tem deloc.
Vânătorul: Atunci poftim.
Abigail: Un măr… un măr…Ce rău poate să facă un măr...
Vânătorul: Mărul are acțiune tonică, diuretică, uricolitică, depurativă, antiseptică, intestinală,
laxativă. Este indicat în astenie, surmenaj, convalescență, graviditate, anemie, reumatism, gută,
litiază urică, hepatită, colibaciloză, stări febrile, ulcer gastric, gastrite, insomnie, diabet. Plus
foame. Poftim!
Abigail: Ce frumos e! Mulțumesc! (Abigail mușcă cu poftă) Auuuuu! Auuuuu! Dințișorul!
Dințisorul meu...

Intermezzo
Cele trei păsări cântă.
Ludwing: A mușcat, a mușcat, dintele s-a Clătinat.
Cor: A mușcat, a mușcat, dintele s-a clătinat.
Ludwing: Ce păcat, ce păcat, mărul că l-a acceptat.
Cor: Ce păcat, ce păcat mărul că l-a acceptat.
Ludwing: E chiar trist, e chiar trist, totu-i mov și pesimist.
Cor: E chiar trist, e chiar trist, totu-i mov și pesimist.
Ludwing: Și cum doare, și cum doare, gingiuța ei cea moale.
Cor: Și cum doare, și cum doare, gingiuța ei cea moale.
Ludwing: Vai necaz, ce necaz, că am dus-o printre brazi.
Cor: Vai necaz, ce necaz, că ai dus-o printre brazi.
Ludwing: Căci de acum, căci de acum, totul are gust de drum.
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Scena cu și din pat
Abigail doarme în patul din camera ei.
Abigail: Dispari creatură! Dispari cu vântul și cu valurile tale! Dispari din camera mea că altfel ai
să cunoști adevărata forță a lui Abigail! Dispari ciudato, dispari!
Bunicul: Abi, Abi, Abi…
Abigail: Vorbești! Nu ți-e rușine să vorbești cu mine?
Bunicul: Abi, Abi, trezește-te!
Abigail: Ce e?
Bunicul: Sunt eu… bunicu…
Abigail: Bunicu...
Bunicul: Da, bunicul. Nu mă mai cunoști?
Abigail: Ba da… Credeam...
Bunicul: Ai visat urât?
Abigail: Nu, nu… era aici...
Bunicul: Cine?
Abigail: Era o creatură… avea… și era...
Bunicul: Tot Omul negru?
Abigail: Nu, nu. Nu Omul negru. Omul negru n-a mai venit, a venit...
Bunicul: Profitoarea?
Abigail: Da ! Zână-Măseluță.
Bunicul: Aici?
Abigail: Chiar aici la fereastră. A venit călare pe valuri și împinsă de vânt și ceață și voia să-mi
dea bani !
Bunicul: A ajuns nemernica până aici?
Abigail: Da, da. Stătea lipită de geam și...
Bunicul: Am înțeles. Ființă posacă și enervantă n-ar putea să-și vadă doar de viața ei și să ne lase
în pace.
Abigail: Da, n-ar putea.
Bunicul: Dintele cum mai e?
Abigail: Molarul?
Bunicul: Molarul, da.
Abigail: Se mișcă.
Bunicul: Doamne, doamne, ce viață nedreaptă. Te doare?
Abigail: Sufletul...
Bunicul: Draga mea Abi… viața asta nu e deloc dreaptă cu cei mici. Îi ia și-i face mari îndată.
Abigail: Din cauza asta ți-ai pierdut dinții?
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Bunicul: Da, din cauza odioasei ăleia.
Abigail: Cum?
Bunicul: Draga Abi, eu spre deosebire de tine eram foarte sărac.
Abigail: Cum?
Bunicul: Stăteam sub o piatră mare undeva la malul mării.
Abigail: Cum ? Într-o grotă?
Bunicul: Într-o grotă ar fi fost bine, măcar nu am fi avut curent care să ne tragă de urechi toată
ziua. Nu, nu. Stăteam sub o piatră mare care se ținea deasupra noastră abia într-un fir de nisip.
Abigail: Oooo...
Bunicul: Da, da. Și aveam un singur pulover și o singură mănușă.
Abigail: O singură mănușă?
Bunicul: O singură mănușă și aia ruptă la degetul mic. Eram atât de săraci că mâncam pietre.
Abigail: Pietre?
Bunicul: De calcar care erau puțin mai moi. Un fel de cretă.
Abigail: Săracul bunic. Dar de ce?
Bunicul: Pentru că nu aveam barcă, iar în lumea asta cine n-are barcă nu are niciun ban. Mai ales
dacă stai fix lângă mare.
Abigail: Așa e. Noi acum avem barcă.
Bunicul: Da, acum avem. Dar atunci nu aveam nimic. Ei, într-o zi pe când mâncam o piatră mai
verde și ceva mai tare în interior, un molar, cel mai frumos molar pe care l-am avut vreodată a
început să se miște.
Abigail: Vai...
Bunicul: Și s-a mișcat atât de tare încât ajutat de curentul de sub piatra noastră a ajuns în mâna
mea.
Abigail: Și a venit zâna la tine...
Bunicul: A venit. Eu am încercat să...
Abigail: Cum?
Bunicul: Venise timpul somnului. Am luat dintele cu grijă și cum nu aveam pernă pe care să dorm,
l-am pus în ureche. Iar capul pe piatră.
Abigail: Și?
Bunicul: N-am reușit să dorm. Ea a venit și ne-am luptat teribil, ba la podea, ba pe tavan, ba pe
pereți...
Abigail: Dar nu aveați pereți...
Bunicul: Corect. Pe pereții pe care mi-i imaginam că sunt. Teribil a fost, dar nemerica a scăpat
până la urmă.
Abigail: Vai...
Bunicul: Să nu o lași să vină la tine pe Zâna-asta-teroristă-dentară…
Abigail: Nu o las...
Bunicul: Ai încredere în tine Abi, ai încredere, și nimic n-o să-ți stea în cale. Iar dacă vine SpaimaGingiilor pe aici, cheamă-mă negreșit. Nimeni nu merită să fie lăsat fără dinți de o hoața a zilelor
cu soare așa cum am fost lăsat eu. Niciun om, niciun copil nu merită asta.
Abigail: Așa e...
Bunicul: Acum hai la somn...
Abigail: Hai bunicule...
Bunicul: În pat. Dă năsucul aici. Somn liniștit, Abi...
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Abigail: Somn usor bunicule. (Bunicul pleacă) Ce viață grea pe capul bunicului. Și pe lângă că a
fost atât de grea, nemernica aia tot după dinții sărăcuțului a venit. Ce creatură ciudată! Răutăcioasă
ce fură copilăria… Cât o mai putem suporta și cât mai putem să ne temem de ea. Cât? Ai încredere
Abi, ai încredere, încredere și curaj… ai încredere Abi. Încredere. Asta-i!Asta a vrut să spună
Bunicul. Ai încredere și du-te după ea, du-te după Cămătara-Măseluțelor. Arată-i tu cine ești cu
adevărat. Fetița cu cei mai frumoși dinți din lume. Nimeni nu se ia de fetița cu cei mai frumoși
dinți din lume. Tu trebuie să-i salvezi pe toți copiii acestei lumi, acestui cosmos. Tu și numai tu!
Tu și dinții tăi care sunt cei mai frumoși dinți din lume! Sunt Abigail, Apărătoarea dinților,
Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din
cosmos.
.Intermezzo
Cele trei păsări cântă.
Ludwing: Așa, așa, așa…
Isabella: Așa a fost. Așa s-a întâmplat. Așa fetița a plecat.
Amundor: Așa din pat s-a ridicat. Așa fetița a zburat.
Ludwing: Așa, așa, așa…
Isabela: Așa ușor s-a răsculat. Așa armura a-mbrăcat.
Amundor: Așa ușor s-a înarmat. Așa harponul ea l-a luat.
Ludwing: Așa, așa, așa….
Isabella: Așa din casă a plecat. Așa în noapte s-a tirat.
Amundor: Așa bărcuța a furat. Așa ușor s-a îmbarcat.
Ludwing: Așa, așa, așa…
Isabella: Așa pe mare s-a lansat. Așa din vâslă ea a dat.
Amundor: Așa război a declarat. Așa în sine s-a schimbat.
Ludwing: Așa, așa, așa…
Ludwing: Așa, așa. așa...
Isabella: Și cete-ntregi de pescăruși. Așa țipau și o strigau.
Amundor: Dar ea nu auzea nimic
Scena cu și de pe vapor
Abigail călătorește pe mare, în departare se văd vase luminate. De vasul ei mic și pricăjit se
apropie un vas cu un steag al Căpitanului Sumbru-Strâmb, căruia îi lipsesc doi dinți din față.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ce noapte...
Șocâte: Ce noapte?!
Corbul: Ce noapte...
Căpitanul Sumbru-Strâmb: O noapte ca toate celelalte.
Șocâte: Adevărat!
Corbul: Adevărat, adevărat!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Cântă ceva Șocâte, cântă ceva cum îmi cânta mama când eram mic.
Cântă să ne treacă foamea.
Șocâte: Ce să cânt?
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Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ceva ce n-ai mai cântat niciodată… să ne treacă foame, să nu mai aud
mațele astea plângăcioase.
Șocâte: Ce n-am mai cântat niciodată?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Nu știu, Șocâte, cântă!
Șocâte: … Cânt ceva ce n-am mai cântat…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Taci, Șocâte!
Șocâte: Nu, nu, abia am început.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Taci, Șocâte! Adu binoclu!
Șocâte: Nu auzi bine?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Șocâte, binoclu!
Corbul: Binoclu, binoclu!
Șocâte:… Cânt ceva ce n-am mai cântat…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ce e aia, Șocâte?
Șocâte: Un cântec.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: E o barcă minusculă și o fetiță…
Corbul: Minusculă!
Toți: Mâncare!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Rugăciunile ne-au fost ascultate!
Toți: Mâncare!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Adu cârligul!
Șocâte: Poftim!
Abigail: Bună seara, cinstiți marinari! Ajutați-mă!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Aruncă cârligul Șocâte!
Abigail: Mulțumesc!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Trage, trage, Șocâte!
Abigail: Bună seara, dragilor! Și mulțumesc de ajutor!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Bună seara!
Abigail rânjește la cei trei.
Corbul: Ce-a pățit?
Șocâte: E turbată!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Taci! Ce e?
Abigail: Nimic. Sunt Abigail!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Așa…
Abigail: Nu observați nimic?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ce?
Abigail: Dinții…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Așa…
Abigail: Sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți
din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Aaaa. Da. Asta era. Fata cu cei mai frumoși dinți din lume.
Corbul: Să știi!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Taci! Bună seara, Abigail - fata cu cei mai frumoși dinți din lume. Eu
sunt Căpitanul Sumbru-Strâmb, căpitanul celor doi dinți din față, căpitanul acestui vapor
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înfricoșător. Iar ei sunt echipajul meu. Șocâte, regele smalțului galben, cel mai neînfricat asistent
și Corbul cel prevăzător, corbul care n-are niciodată nevoie de dinți.
Abigail: Bună, dragă echipaj!
Toți: Bună!
Abigail: Eu o caut pe Zână-Măseluțelor. Am o vorbă cu ea.
Capitanul Sumbru-Strâmb: Ai o vorbă cu ea. Am înțeles.
Abigail: Știți cumva dacă e pe aproape?
Capitanul Sumbru-Strâmb: Cine? Aaaa..da, da. E pe aproape.
Șocâte: E pe aproape?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Taci! Hai în biroul meu drăguță fetiță. Pe aici. Șocâte, echipamentul.
Șocâte: Ce echipament?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Șocâte, echipamentul!
Șocâte: Ce echipament?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Echipamentul pentru… (îi arată dinții)
Șocâte: Pentru? (repetă mișcările făcute de căpitan)
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Da.
Șocâte: Nu înțeleg.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: De scos dinții.
Abigail: De scos dinții?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Nu, nu. E o vorbă de pe vas. Seara-i bună ca un echipament de scos
dinții.
Corbul: Echipamentul de scoți dinții nu merge de multe ori la apă.
Șocâte: Keep calm și echipamentul de scos dinții.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Șocâte…
Șocâte: Acum…
Abigail: Aici e biroul dumneavoastră?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Da, da. Frumos, nu? Luați loc.
Abigail: E frumos, dar pute.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Tot ce e frumos pute la un moment dat.
Abigail: Înțeleg, dar la dumneavoastră chiar pute.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ia loc acolo. Un ceai, o măslină?
Abigail: Un ceai dacă se poate.
Corbul: Corbule, toarnă cu ceai. Hai luați loc acolo. Acolo. Ha, ha.
Abigail: Aveți cumva o pernă sau o pătură pufoasă?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Pernă sau pătură pufoasă? Ha, ha. Ai auzit Corbule? Fetiță scumpă și
neprețuită, Vănătorii de balene nu au avut pătură în viața lor. (Corbul toarnă un ceai infinit)
Abigail: Niciodată? Nici măcar de la mama lor? Ce ceai interesant.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Mulțumim, e din străinătate. Ne plimbăm mult. Ce spuneam…
Abigail: Pătură și pernă…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Au avut. Au avut vânătorii de balene. La mama lor au avut. Pernă,
pătură și suc de portocale, dar viața pe mare ți le ia pe toate.
Corbul: Pe toate, toate.
Capitanul Sumbru-Strâmb: Șocâte, cleștele!
Abigail: Cleștele?
Șocate: Care e?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ăla care arată a clește!
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Șocâte: De ce?
Abigail: Chiar așa, de ce?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Pentru că dinții ăștia fac o mulțime de bani. Ține-o!
Abigail: Ajutoooor!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Perlele astea or să ne scoată din foame!
Corbul: Adio foame! Adio!
Abigail: Te rog frumos, mărite Căpitan, te rog, nu!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Deschide gura!
Abigail: Gândește-te la dinții tăi din față care au fugit…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Stai, fii cuminte!
Abigail: Gândește-te la ei și la cum era când erau albi și curați…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ține-o Șocâte!
Abigail: Și cum se bucura mama ta când te vedea rânjind până la urechi.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Mama?
Șocâte: Trag?
Abigail: Da, la mama. Cea care îți aducea clătite cu ciocolată și suc de portocale.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Mama?
Șocâte: Căpitane, trag?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Nu. Mama nu și-ar fi dorit ca eu să…
Corbul: Cum? Și ce mâncăm? Ce mâncăm?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Mama, mama…
Abigail: Da, mama Căpitan…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Mama, lumina ochilor mei, cea fără de care umblu în întuneric. Mama,
cu cele mai calde mâini din lume care se simt pe fundul umed ca sunetele îngerilor coborâți din
înaltul cerului… Mama nu ar fi vrut așa ceva…
Șocâte: Căpitane, urlă, copila asta urlă prea tare…
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Fii liniștită, Abigail. N-o să-ți fac nimic. Fii, liniștită! O reiubesc pe
mama și asta datorită ție. (îi pune mâna la gură). Iar mama m-ar fi tras suav de perciuni dacă...
Abigail îl mușcă pe Căpitan.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Stai, fetiță! Mama ar vrea să fim prieteni...
Șocâte: Prinde-o Corbule!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Aveți grijă! ușor! Se supăra mama
Abigail: Ajutor! Bunicule! Ajutor! Bunicule! Ajutor!
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Nu sări în apă, fetiță! Vreau să fim prieteni! Mi-ai deschis ochii! Stai!
Corbul: Ce e asta?
Șocâte: Baleta ucigașă! Baleta! Săriți!
Balena: Aici erați.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Ne căutai!
Balena: Dar de când…
Capitanul Sumbru-Strâmb: De ce?
Balena: Voi ați vânat-o pe mama și-ați făcut-o conservă!
Corbul: A fost gustoasă!
Balena: Iar acum a venit vremea răsplății!
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Căpitanul Sumbru-Strâmb: Știu că ești furioasă dragă balenă, dar tocmai am devenit un om mai
bun.
Balena: Cum?
Căpitanul Sumbru-Strâmb: M-a ajutat fetița cu cei mai frumoși dinți lume.
Balena: Cine?
Corbul: A sărit în apă.
Șocâte : O caută pe Zâna Mătușilor.
Căpitanul Sumbru-Strâmb: Uite, îmi cer iertare! Am greșit! Atunci eram un om rău și nu m-am
gândit că domna balenă putea fi mama cuiva. Îmi pare rău. Acum sunt alt om. Și asta datorită lui
Abigail și mamei. Ți-o jur.
Corbul: Și eu… Cra, Cra…
Balena: Ești un om bun zici?
Capitanul Sumbru-Strâmb: De azi înainte.
Balena: De azi înainte? Aha.
Balena înghite vaporul Căpitanului.
Intermezzo
Cele trei păsări cântă
Ce mod subit, grăbit, rapid de a mânca o barcă mare
Cu tot cu echipajul său, să-i mesteci ca pe-o floare
În numele iubirii tale către aceea persoană
Ce înainte de conservă a fost odată mamă.
Ce mod subit, grăbit, rapid de-a-o păți din prima
Să vezi cât e crudă lumea și cum te doare spina.
să-noți în loc de pat, în marea înspumată
și alte griji să ai acum în loc de a fi fată.
Ce mod subit, grăbit, rapid de-a-nfrunta mari spaime
În loc să ai cu voie bună cam un milion de faime
Tu stai și-noți și te lipești de barcă
Sperând că o balenă nu vrea ca să te stoarcă.
Scena cu balena
Pe mare, Abigail întră în dialog cu Balena.
Leopold:(solemnă) Ce zi… ce viață… ce moment…
Abigail: Dințișorilor vă rog salvați-mă și de data asta. Vă rog frumos, frumos, nu mă lăsați să pier
din cauza unei balene. Vă rog, vă rog..
Leopold:(solemn) În asemenea situații e nevoie de poezie. Poezia salvează suflete și liniștește
minți...
Abigail: Ce face?!
Leopold: (solemn) În cinstea acestei zile, în cinstea mea și în cinstea măreției mele. Să vedem….
Abigail: Vorbește… Balena vorbește…
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Leopold: Mamă...fiindcă-i zi victorioasă uită-te la fiul tău, știu că tu te bucuri tare
deși….deși…uită-te la fiul tău, știu că tu te bucuri tare deși ești …moartă rău. Nu merge. Mamă,
răzbunarea e făcută chiar de-aici din sânul mării...știu că tu îmi ești aproape ….cum îi e mâncarea
sării. Mamă... chiar și duh așa cum ești eu te port în orice apă și în numele iubirii am făcut dreptatea
lată....hai înoată sus în ceruri sau în ce ape te scalzi azi l-am dovedit pe răul ce te-a tot făcut să
cazi. Mamă...
Abigail: Bravo! Bravo! Foarte frumos!
Leopold: (se sperie) Pe fundurile celor Șapte mări cine ești? Vreun spiriduș?
Abigail: Nu sunt spiriduș.
Leopold: Vreun pește ciudat?
Abigail: Nu, nu.
Leopold: Un vânător de balene?
Abigail: Nu… Sunt o fetiță.
Leopold: O fetiță? Hm… da, ești doar o fată mică, mică… vai, ce m-am speriat...
Abigail: Ei, nu sunt doar o fată mică, mică, vai, ce m-am speriat.
Leopold: Dar ce ești?
Abigail: Sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți
din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Leopold: Am auzit bine? Tocmai ai spus fata cu cei mai frumoși dinți din lume?
Abigail: Exact. Aș fi vrut cei mai perfecți dinți din lume, dar nu e corect literar așa că da, Fata-cucei-mai-frumoși-dinți-din-lume.
Leopold: Ha, ha. Dar cine ți-a spus ție lucrul ăsta?
Abigail: De greșeală? Am fost la școală și-am învățat că nu se spune cei mai perfecți...
Leopold: Nu, nu. Cine ți-a spus că ai tu asemenea dinți.
Abigail: Păi am cercetat.
Leopold: Ai cercetat?
Abigail: Lumea-n lung și lat.
Leopold: Ai umblat?
Abigail: Peste 7 mări, 7 țări și întreg globul pământesc și așa am ajuns la concluzia asta. Până și
bunicul care știe tot și toate despre toți dinții din lume mi-a spus asta.
Leopold: Ei, bunicul tău te-a mințit.
Abigail: Cum să mă mintă?
Leopold: Eu sunt Leopold, Apocalipsa vânătorilor de balene, Stăpânul Marei Guri, Teroarea
Dințoasă care are cei mai extraordinari dinți din lume. Toți dinții din cele 7 mări înghenunchează
în fața mea.
Abigail: Poate Leopold - dinți mari și urâți.
Leopold: Cum?
Abigail: Poate Leopold- dinți mari și urâți. Chiar așa e.
Leopold: (urlă) Nimeni nu mi-a mai spus asemenea cuvinte.
Abigail: Nu ți-a mai spus nimeni pentru că tuturor le e frică de tine.
Leopold: Nu este adevărat.
Abigail: Ba e adevărat. Mie mi-a fost frică să intru în vorbă cu tine. Ești foarte mare și foarte
fioroasă. Ar trebui să te bucuri că cineva îți spune adevărul.
Leopold: Asta nu e adevărul. Am cei mai perfecți dinți din lume.
Abigail: Nu e corect.
Leopold: Am cei mai perfecți dinți din lume. Chiar mama mea mi-a spus.
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Abigail: Ce ți-a spus?
Leopold: Când eram mic în fiecare seara când mergeam în pat mână îmi spunea: Leopold, iubitul
meu, ai cei mai extraordinari dinți din lume.
Abigail: Normal, orice mamă își laudă copilul.
Leopold: Ba nuuuu! Acestea au fost primele și ultimile cuvinte pe care mi le-a spus din prima zi
în care m-am născut până când Căpitalul Sumbru-Strâmb a făcut-o conservă.
Abigail: Doar atât ți-a spus toată viața ta.
Leopold: Da, zece ani de Leopold, iubitul meu, ai cei mai extraordinari dinți din lume.
Abigail: Clar te-a mințit.
Leopold: Nu m-a mințit.
Abigail: Sunt mari, dar nu sunt frumoși.
Leopold: (începe să plângă) Ba nu! Invidioasă!
Abigail: Nu sunt invidioasă! Crede-mă! E mai bine să accepți adevărul...
Leopold: (plânge) Să accept că mama m-a mințit?
Abigail: Și să te împaci cu ideea.
Leopold: Nu te cred.
Abigail: Uite. Uită-te la dinții mei, vezi?
Leopold: (analizează dinții lui Abigal) Sfinte Poseidon, m-a mințit mama. M-a mințit mama.
Abigail: Hei, dar nu plânge acum.
Leopold: Nu am cei mai perfecți dinți din lume.
Abigail: Te rog, oricum cred că ai alte calități. Tu ești un monstru bun de fapt.
Leopold: Sunt un monstru...
Abigail: Un monstru bun. M-ai salvat de vânătorii de balene.
Leopold: Așa am făcut?
Abigail: Da. Ai un scop măreț. în lume. La fel ca mine. Pedepsirea celor răi.
Leopold: Da, dar nu am cei mai perfecți dinți din lume.
Abigail: Te rog, nu mai plânge.
Leopold: Am fost mințit...
Abigail: Chiar îmi pare rău.
Leopold: Ba nu-ți pare.
Abigail: Chiar îmi pare.
Leopold: Viața este atât de nedreaptă.
Abigail: Ce faci?
Leopold: Sufăr.
Abigail: De ce te-ai făcut așa de mare?
Leopold: Sunt plin de durere.
Abigail: De ce ai ochii atât de mari? Uite ce ochi mari ai. Hai nu mai plânge.
Leopold: De ce m-a mințit? De ce?
Abigail: De ce ai gura așa de mare? Hei, ai grijă! Închide gura, nu mai plânge!
Leopold: Aaaa… N-am cei mai frumoși dinți. Aaaaa..
Abigail: Vai. Hei, ai grijă! Ai grijă! Ajutor!
Și așa a fost Abigail înghițită din greșeală de balenă.
Intermezzo
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Și cine ar fi crezut că în loc de plapumă
Balena te-a avut
Și nici n-a fost suavă și nici politicoasă
Te-a luat ca pe-o măslină
Stresată de-o angoasă.
Cu apă-n două în gura ei cea veche
Te-a aruncat întrânsa ușor ca pe o streche
și-ai înotat prin ea, prin infinitul mare,
văzând ce e cruzime
te-ai căpătat cu-o foame.
Și te-ai ținut de barcă ca unică salvare
ce bine ar fi fost s’ai sandviș în dotare
dar uite nu-i, nu-i nicio firmitură
ci doar o mare înghețată și-un suflet plin de ură.

Scena cu și în burtă
Abigail ajunge din greșeală din gura lui Lepold, direct în burta lui Leopold acolo unde este frig
de-ți clănțăne șosetele. Acolo printre ghetari și vârfuri de iceberguri ca-n Titanic se întâlnește cu
o ființa tare ciudată. O combinație de focă-cercetător-arab-cu-nas-și-ochi-de-doamne-ajută din
gura căreia atârnă o sfoară.
Abigail: Leopold, n-am vrut… Oh, de ce te-ai supărat atât de tare Leopold? Dacă am cei mai
frumoși dinți din lume, eu ce să fac? Și ce stomac rece ai. Tu ai înghețat tot în interior. Așa-ți
trebuie, așa-ți trebuie, răutăciosule. Ciudosule! Mai bine nu te întâlneam niciodată și rămâneam eu
acasă la mine în pat. Oh, pătuțul meu! De ce mi-a trebuit mie toată călătoria asta?
Cavernă: (plânge) Auuu! Tristețe, tristețe, ce-mi faci tu mie.
Abigail: Cine o fi?
Cavernă: (plânge) Au, au, au! Ciot blesmat!
Abigail: Hei !
Cavernă: Cine e acolo?
Abigail: Cine e acolo?
Cavernă: Poftim?
Abigail: Poftim?
Cavernă: Hei, cine e acolo?
Abigail: Ecoul.
Cavernă: Ecoul?
Abigail: Ecoul?
Cavernă: Ce ecou?
Abigail: Ce ecou?
Cavernă: Care ecou?
Abigail: Ecoul tău.
Cavernă: Și de ce ecoul meu are glas de fetiță?
Abigail: N-are.
Cavernă: Dar ce are?
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Abigail: Foame. Mi-e foame.
Cavernă: Au!
Abigail: Ce?
Cavernă: Mă doare dintele ăsta, singurul care mi-a mai rămas. Mă doare și nici dacă aș avea de
mâncare n-aș putea mânca.
Abigail: Am înțeles. O zi bună!
Cavernă: Ia te uită, chiar ești o fetiță. O fetiță c-un harpon!
Abigail: Nu, nu sunt o fetiță. Sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei
mai frumoși dinți din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Cavernă: Și ce face Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși
dinți din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos, aici? E foarte ciudat.
Abigail: N-am timp. Pa !
Cavernă: Stai! Stai! Te rog, ajută-mă și pe mine.
Abigail: N-am timp!
Cavernă: Te rog, am o durere cumplită!
Abigail: Nu sunt dentist. Scuze! Știi cumva pe unde e ieșirea?
Cavernă: Te rog, te rog. Ajută-mă! Mă deranjează teribil!
Abigail: N-am cum. Ce-aș putea eu să fac?
Cavernă: Scoate-l! Nici nu-ți poți imagina durerea, suferința pe care o pot îndura, fetita dragă!
Acest dinte blestemat, bestemul meu, dușmanul meu, dintele meu tradatorul meu, nu mă lasă sămi trăiesc viața liniștit pe vârful asta de gheață. Scoate-l!
Abigail: Doar nu vrei ca eu să-ți scot dintele?!
Cavernă: Ba da.
Abigail: Dinții trebuie să stea înauntru. Uite, ai mei acolo sunt înă-un-tru! Vezi ? Sunt cei mai
frumoși dinți din lume! Ai observat?
Cavernă: Normal că am observat. Chiar ai cei mai frumoși dinți din lume. De departe.
Abigail: Așa e, nu?
Cavernă: Chiar așa e, cei mai frumoși. Dar eu am doar unul, unul care îmi provoacă o nespusă
durere! Ajută să-l scot, nu fi egoistă!
Abigail: Nu pot! E împotriva a tot ce cred. Eu lupt ca să salvez dinții, nu să-i scot.
Cavernă: Ești o egoistă!
Abigail: Pa!
Cavernă: Scuză-mă! Scuză-mă! Am ceva de care ai nevoie… Pot să fac ceva pentru tine...
Abigail: Ce poți să faci?
Cavernă: Știu un secret.
Abigail: Un secret?
Cavernă: Un mare, mare secret.
Abigail: Ce secret?
Cavernă: Știu o lege a cosmosului.
Abigail: Bunicul meu știe toate legile cosmosului.
Cavernă: Dar pe asta sigur nu o știe.
Abigail: Care e?
Cavernă: Ți-o spun doar dacă mă ajuți.
Abigail: Pa!
Cavernă: Un dinte scos, o dorință îndeplinită.
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Abigail: Cum?
Cavernă: Exact cum ai auzit. Pot să-ți îndeplinesc o dorință.
Abigail: Nu te cred.
Cavernă: Serios, îți pui dorința, eu dau din degete așa și se îndeplinește.
Abigail: Cum dai?
Cavernă: Așa.
Abigail: Doar așa?
Cavernă: Doar așa puțin și zic Șjvnwkejvnlkjjjehbv și dorința e îndeplinită.
Abigail: Sigur?
Cavernă: Am puteri magice, nu mint.
Abigail: Și-mi îndeplinești tu o dorință dacă te ajut să-ți scoți dintele?
Cavernă: Întocmai.
Abigail: Bine, ce trebuie să fac?
Cavernă: Trage de sfoara asta.
Abigail: Ce?
Cavernă: Da, e un mecanism străvechi parte din îndeplinirea dorințelor.
Abigail: Cum?
Cavernă: Vezi, e conectată direct la dinte. Tot ce trebuie să faci e să prinzi de celalalt capăt și tragi
cât poți de tare.
Abigail: Bine.
Cavernă: La două, trei și...
Abigail: La trei sau la și?
Cavernă: La și!
Abigail: Bun.
Cavernă: Două, trei!
Abigail: Am tras!
Cavernă: Auuuuuuuuu! Am zis la și!
Abigail: Am tras, mai trag?
Cavernă: Trage! Trage tare! Hai!
Abigail: Aaaaaa!
Cavernă: Auuuuu! Trageee! Așa!
Abigail: A ieșit?
Cavernă: A iesssit! Musssumesssc!
Abigail: Acum dorința.
Cavernă: Care dorisssă?
Abigail: Dorința pe care mi-ai zis că mi-o îndeplinești.
Cavernă: Da, da. Corect! Care e?
Abigail: Du-mă la Mătușa-Măseluțelor!
Cavernă: Aaaa… îmi pare rău...
Abigail: De ce?
Cavernă: Nu pot!
Abigail: Ai promis! M-ai mințit!
Cavernă: Nu te-am missit! Dar nu ssiu unde este Mătușa- Măsssuțelor.
Abigail: Ești un mincinos și un hoț!
Cavernă: Ascultă fetissă egoissă și răutăssioasă, chiar n-am cum să fac asta. Nu știu unde e doamna
aia.
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Abigail: Dar e ridicol. De ce ti-am mai scos dintele atunci?
Cavernă: A trebuit ssă te mint. Nu m-ai fi ajutat nissiodată, egoissă răutăssioasă !
Abigail:(plânge) Foarte urât, foarte, foarte urât, rușine să-ți fie.
Cavernă: Mi-a venit o idee. Dacă nu putem să mergem noi la Măssuța-mătușilor, o chemăm pe ea
aici.
Abigail: Cum?
Cavernă: Am un dinte scos. Am? Am. Îl pun sub pernă, ne culcăm, iar când vine Mătușa aia îi fasi
se vrei tu să-i fasi.
Abigail: Și cum o să știm noi când să ne trezim ?
Cavernă: Dintele e legat? E legat. Sin sfoara în mână și când trage, pac! mă tresesc si pac! te anuns.
Abigail, Abigail, treseste-te, e aisi. Sună bine?
Abigail: Sună.
Cavernă: Hai la somn.
Abigail: Deci trebuie să dormim și-o prindem.
Cavernă: Sigur, sigur. Uite, dormi aisi pe perna asta.
Abigail: Dar astea sunt haine.
Cavernă: E pernă. Întoarse-te pe sealaltă parte. Hai somn usor. Eu te încălsesc.
Abigail: Mulțumesc… Cum te cheamă?
Cavernă: Cavernă?
Abigail: Cavernă? Nu știi cum te cheamă?
Cavernă: Cavernă.
Abigail: Mulțumesc Cavernă. Somn usor!
Cavernă: Somn usor!
Abigail: O să adorm foarte repede! Aproape că ațipesc…
Cavernă: Perfect…
Cavernă se ridică ușor de lângă Abigail și se urcă în barca acesteia.
Abigail: Cavernă, ce frig e aici! Cavernă, ai adormit? Cavernă… Cavernă, unde pleci? Cavernă…
Cavernă: Îmi ser iertare, e o bărcusă de un loc. Iertare, iertare, iertare...
Abigail: Cavernă!
Scena cu ieșirea din balenă
Abigail: (cu dinții clănțănind) Sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu
cei mai frumoși dinți din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos. Da, și cu toate astea
cea mai prostuță din lume, care a ajuns în burta unei balene, singură, păcălită și fără barcă. Și cu o
burtă mult mai gălăgioasă decât un stol de pescăruși. Da, burtică, eu știu că vrei o supiță caldă și
un snițel moale, moale, moale, dar de unde să fac eu rost acum?! De unde? Știu că vrei un sendvis
cald și o bănănuță. Și-un iaurt degresat cu doar 1% grăsime. Știu… Știu că ai vrea să ai și tu laptele
tău cu cacao și napolitanele tale de două zile, alea molcuțe care ți se topesc în gură. Bine, mie mi
se topesc în gură, la tine ajung gata topite. Știu că ai vrea să mergem la școală și să dormim toată
prima oră cu capul pe bancă, să desenăm stele și picioare de animale, dar... Dar Balena asta nu se
mai îmbunează deloc, tot cu sufletul ăla rupt în două umblă, ca să murim de frig înghețate
amândouă. Oh, ce tâmpenie! Unde am ajuns…
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
17

Abigail: Burtică, ți-am spus să nu mai faci așa…
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw, caw…
Abigail: Burtică, alea sunt păsările bunicului… Burtică,vor să ne ducă acasă… nuuu...
Bunicul: Ciparipapanana paniparipapa.
Abigail: Bunicule nu vin acasă.
Bunicul: Paripaciripapa!
Abigail: Nu, nu vin acasă. Eu am o misiune.
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Bunicul: Paripaciripapa!
Abigail: Bunicule, eu trebuie să salvez toți dinții din lume. Nu vin acasă. Te rog, înțelege!
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Abigail: Bunicule, nuuuuu, nuuu vreau acasă!!!
Intermezzo
Cele trei păsări cântă.
Ludwing: În timp, în timp…
Isabella: În timp ce Abigail era salvată într-un mod fantastic de noi și de Bunicul său...
Ludwing: Undeva, undeva, undeva...
Isabella: Undeva în pădurea întunecată mâna neagră a vânătorului și-a făcut din nou apariția.
Amundor: Doar că de data asta nu mai avea în mâna-i blestemată un măr, ci o ditamai arma
întunecată.
Se aude o împușcătură și cad confetii :)
Scena cu plecare bunicului în țările calde
Abigail și bunicul aterizează pe pământ.
Abigail: Ce-a fost asta?
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Abigail: Bunicule, ești bine?
Bunicul: Nu chiar.
Abigail: Bunicule, ce te doare...
Bunicul: E târziu, Abigail, e târziu pentru mine...
Abigail: Bunicule, nu, nu, nu. Nu accept așa ceva.
Bunicul: Abigail, ești o fetiță mare acum. Trebuie să înveți că la un moment dat bunicii pleacă în
țările calde cu păsărilor lor.
Abigail: Ce să facă bunicule în țările calde?
Bunicul: Să stea la căldură.
Abigail: Bunicule, te rog...
Bunicul: Așa e Abigail. În țările calde e mult mai cald, iar pentru bunici căldura contează foarte
mult.
Abigail: Bunicule...
Bunicul: Am greșit, Abi. Am greșit ! Mi-am vândut toți dinții zânei când eram mic ca să scap de
sărăcie.
Abigail: Cum?
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Bunicul: Am vrut să-mi salvez familia de sărăcie, am vrut ca mama și cu tata să aibă și ei barca
lor. Am vrut să ne fie bine.
Abigail: Bunul meu bunic.
Bunicul: Da. Și așa am reușit să avem barca noastră și să prindem peștele nostru.
Abigail: Daa?
Bunicul: Da, Abigail. Doar că mi-am vândut toți dinții și am reușit să mănânc nimic din ce îmi
plăcea să mănânc. Nici un pește. Nu mai aveam dinți.
Abigail: Of, bunicule...
Bunicul: Abigail, ai mare grijă.
Abigail: Bunicule, nu pleca! Te rog, nu pleca!
Ludwing, Amundor, Isabella: Caw!
Abigail: Bunicule...
Bunicul: Ciriparipanapa!
Apare Vânătorul de păsări.
Vânătorul : Abigail, totul are un sfârșit. Întrebarea e când va avea loc acest sfârșit.
Abigail: Eu sunt Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți
din lume.
Vânătorul: Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Abigail: Și merg să o caut pe Zână-Furăcioasa-Dinților să-i arăt eu că ceea ce face nu se face. Știi
unde e?
Vânătorul: Da, știu unde e. Și știu că fetițele nu au voie acolo.
Abigail: Atunci le spunem că sunt băiețel.
Vânătorul: Copii nu au voie în castelul zânei.
Abigail: De ce?
Vânătorul: E privat.
Abigail: Și poți să mă duci?
Vânătorul: Da, pot.
Abigail: Atunci du-mă.
Cei doi pleacă spre castel.
Scena cu întâlnirea lui Abigail de la castel
Abigail este însoțită de Omul Negru în drumul spre castel.
Abigail: Mai avem mult?
Vânătorul: Ieșim din pădure și ajungem.
Abigail: O știi bine pe zâna asta?
Vânătorul: Așa și așa. Să spunem că nu lucrăm pe același domeniu.
Abigail: E puternică?
Vânătorul: Ți-e frică?
Abigail: Nu. De ea nu.
Vânătorul: Atunci mai e puțin și o vei vedea.
Abigail: Acolo locuiește?
Vânătorul: Da, în castelul ăla.
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Abigail: Ce de lume. Ce e cu toți bătrânii ăștia aici la coadă? Ce așteaptă ?
Vânătorul: Așteaptă să intre în castel.
Abigail: De unde sunt?
Vânătorul: De peste tot. Din toate tările. Fiecare cu milioanele sale de gânduri în milioane de limbi.
Abigail: Vai. Trebuie să stăm și noi la coadă?
Vânătorul: Nu. Am o pilă.
Abigail: Pilă?
Vânătorul: Din aia de pilești unghiile.
Abigail: E o parolă secretă sau…
Vânătorul: Vezi ușa aia mică de lemn care de fapt nu se vede?
Abigail: Cred…
Vânătorul: Ei, tu intri pe acolo.
Abigail: Dar ceilalți nu se supără? Dacă nu ar fi fost urgent nu aș fi făcut-o.
Vânătorul: Sigur, sigur. Intri și ții holul tot înainte.
Abigail: Nu vii cu mine?
Vânătorul: Nu. Eu mi-am făcut datoria. De aici te descurci.
Abigail: Bine. Multumesc.
Vânătorul: Ne mai vedem.
Abigail: Sper că nu prea curând. Sunt un soldat înarmat pe câmpul de luptă. Numai băieții la noi
la școală se mai jucau așa. Pac! Pac! Doar că ei nu aveau un harpon adevărat. Iar un harpon adevărat
te face un soldat adevărat. Dacă aș fi fost într-un război adevărat aș fi trimis scrisori. Dragilor Stop
Sunt Abigail Stop Am intrat în casa unei zâne furăcioasă de dinți Stop Este întuneric Stop Și un
miros ciudat Stop Închis Stop Holul pe care mă zbat este îngust Stop În fața mea se cască niște
trepte Stop Aud Mașinăria din ce în ce mai aproape Stop Frica îmi dispare ușor ușor din tot corpul
Stop Dau peste o altă ușă stop Sunt pregătită Stop Intru Stop Mașinăria este aici Stop Grămezi de
dinți pe o bandă rulantă Stop deasupra aproape de tavanul arcuit se află un birou Stop ghișeu Stop
O văd Stop Inamicul este la câțiva centrimetri Stop Nu mișcă nimeni!
Zâna: Abigail, ai venit!
Abigail: Mâinile sus!
Zâna: Ai venit cu dintele? Îți vrei monedele?
Abigail: Nu vreau nimic. Ridică mâinile!
Zâna: De ce?
Abigail: N-ai voie să întrebi nimic.
Zâna: De ce? (se aude un bocănit în fereastra de lângă)
Abigail: Cine bate?
Zâna: Un client.
Abigail: Ce vrea?
Zâna: Un dinte.
Abigail: Poftim?
Zâna: Îi deschid? E insistent.
Abigail: Deschide-i. Vezi să nu faci vreo fază.
Zâna: Bună ziua!
Străbunul: Bună ziua! Poftiți!
Zâna: Imediat! Vă notez. Dintele dumneavoastră.
Străbunul: Monedele dumneavoastră.
Zâna: Multumesc!
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Străbunul: Doamne, e perfect! Pot să mestec din nou!
Zâna: Super! Să-i purtați sănătos!
Abigail: Închide-i!
Zâna: Dintele tău cum mai e?
Abigail: E bine și perfect la locul lui. În gura unde trebuie să stea dinții.
Zâna: Am înțeles.
Abigail: N-ai înțeles nimic. A venit vremea adevărul!
Zâna: Auuu. Ușor!
Abigail: Gura! Vei cunoaște forța și răzbunarea lui Abigail, Apărătoarea dinților, Terminatorul de
Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Străbunul: Ce faci domnișoară?
Abigail: Pun capăt aceste povești și chinului la care sunt supuși toți copiii lumii.
Străbunul: Fetiți obraznică fii cuminte.
Abigail: Nu sunt fetiță! Apărătoarea dinților, Terminatorul de Zâne, Fata cu cei mai frumoși dinți
din lume. Și nepoata celui mai bun Bunic din cosmos.
Străbunul: Ai grijă! Strici ordinea universului.
Abigail: Care ordine și care univers! M-am săturat să tot aud de universul ăsta.
Străbunul: Ordinea firească. Doamna i-a dinți contracost de la copii și îi dă bătrânilor. E un schimb
firesc și normal.
Abigail: Da, da. Minciună. Și bunicul de ce nu mai are niciun dinte?
Zâna: Am tot încercat să-l ajut, dar bunicul tău m-a alungat mereu.
Străbunul: Fetiță, e firesc, dinții cad. Asta e natura. E firesc. Cad și sunt refolosiți.
Zâna: Eu sunt o simplă funcționară care vrea să facă lumea mai bună.
Abigail: Am obosit...
Zâna: Ai încredere.
Abigail: Am obosit și-mi pare că nu mai știu nimic. (Abigail își scoate dintele). Vreau să facem un
schimb.
Zâna: Un dinte perfect pentru mai multe monede?
Abigail: Nu. Un dinte perfect pentru o dantură nouă. Vreau ca bunicul meu să aibă cea mai bună
dantură din întreaga lume. Fie că e în țările calde, sau unde s-o fi aflând acum.
Zâna: Bunicul tău a plecat?
Abigail: Cu păsările...
Zâna: Înțeleg. Îmi pare rău.
Abigail: Te ții de târgul ăsta?
Zâna: Un dinte perfect pentru o dantură perfectă. Am să fac tot ce știu.
Abigail: Promiți?
Zâna: Promit. Voi da totul.
Abigail: Atunci facem schimbul.
Zâna: Multumesc!
Abigail: Eu multumesc!
Zâna: Mi-a făcut plăcere să facem afaceri!
Abigail: Și mie!
Înapoi acasă
Abigail se află în patul ei din cameră.
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Bunicul: Abigail, trezește-te, e târziu.
Abigail: Poftim?
Bunicul: Hai, e aproape amiază.
Abigail: Bunicule, ești aici...
Bunicul: Da, aici sunt. Unde aș putea fi?
Abigail: În țările calde...
Bunicul: Ce să fac eu în țările calde?
Abigail: Să stai cu păsările la căldură?
Bunicul: Ha, ha. De unde ți-a venit ideea asta...
Abigail: Nu știu. Așa credeam că fac toți bunicii la un moment dat.
Bunicul: Vrei să plec în țările calde?
Abigail: Nu, nu. Stai aici.
Bunicul: Normal că stau aici. Avem o grămadă de treabă astăzi și aproape e amiază.
Abigail: E amiază?
Bunicul: Amiază, amiază…
Abigail: Și Mătușa Măseluță?
Bunicul: Care mătușă?
Abigail: Măseluță...
Bunicul: Ai visat din nou?
Abigail: Nu...
Bunicul: Și atunci?
Abigail: Bunicule, tu chiar ți-ai vândut toți dinții că să scapi de sărăcie?
Bunicul: De ce mă întrebi?
Abigail: Doar m-am gândit.
Bunicul: Abi, dragă, treaba cu dinții e o chestie foarte personală...
Abigail: Adică?
Bunicul: Povestea dinților fiecărui om în parte îl privește strict pe el.
Abigail : Adică ?
Bunicul: Fiecare om îi e dator dinților lui.
Abigail: Adică să aibă grijă de ei?
Bunicul: Să aibă grijă de ei, să-i iubească, să zâmbească muuult…
Abigail: Eu mă mândresc cu dinții mei.
Bunicul: Normal ai cei mai frumoși dinți din lume.
Abigail: Nu chiar...
Bunicul: A căzut?
Abigail: Poate...
Bunicul: Poate… Îți pare rău?
Abigail: Nu chiar...
Bunicul: Să știi că fiecare cădere e un nou început...
Abigail: Da, știu. E un circuit. Circuitul dinților.
Bunicul: Cade, crește...
Abigail: E un schimb.
Bunicul: Exact. Ce isteață ești tu Abigail.
Abigail: Mulțumesc!
Bunicul: Uite! (îi arată dinții)
Abigail: Cum...
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Bunicul: Minune, nu?
Abigail: Chiar că minune. Dar cum...
Bunicul: Să spunem că o zână bună a avut grijă.
Abigail: O zână?
Bunicul: Nu mai contează. Important e că de acum o să pot mânca tot ce vreau. Și-o să râd cu gura
până la urechi.
Abigail: Deci n-o să-ți mai aduc terciul?
Bunicul: Terciul, niciodată de acum încolo. Terciul e poveste. Adio, terci!
Abigail: Deci a funcționat...
Bunicul: Ce să funcționeze?
Abigail: Te iubesc, bunicule!
Bunicul: Micuță Abigail.
Abigail: Ce mâncăm azi ?
Bunicul : De toate !
Abigail : De toate !
Bunicul: Vreau să mâncăm amândoi tot ce se poate. Tot, tot, tot… Pește, pâine, sendvis, ouă,
carne…
Abigail : Biscuți, alune, morcovi… Nu mă oprește pe mine un dinte lipsă.
Bunicul: Așa. Hai, fuguța...
Abigail: Mulțumesc, zână!
Bunicul: Ce?
Abigail: Nimic, nimic. Mergem?
Bunicul: Mergem. Dar mai întâi spălarea.
Abigail: Spălarea… toți dinții spălarea...Te iubesc, bunicule!
Intermezzo
Cântă toate personajele.
Dinte, dinți, măsele, minți clănțăniți și zâmbiți
că de ai grijă de tine în final povestea vine și se termină cu bine
Nu uitați să vă-ngrijiți , dinții să vi-i clănțăniți,
și mai buni mereu să fiți și de trei ori să gândiți
cine rău și cine-i bun, cine bleacs! cine-i nebun
cu răbdare să tratați, multe să mai învățați
dinții să vi-i curățați, sufletul să vă păstrați,
pe bătrâni să îi tratați și mult, mult să-i respectați
dinte, dinți, măsele, minți, clanțăniți și zâmbiți și zâmbiți și zâmbiți…
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