
Johannes, 45, skogspatron 
Tjyyv-Antt, 48, våldsam skurk 
 
Skogspatronen Johannes Rabb har tagit sig till skurken Tjyyv-Antts 
tillhåll för att höra om han lånat pengar åt drängen Dyng-Alf, som 
tänker åka till Amerika för att köpa tuberkulosmedicin åt Magda. 
 
  JOHANNES (ropar) 

Tjyyv-Antt! Kom ut! Ja haar äärand åt de! 
 
  TJYYV-ANTT 

Jasså, jassååå...! He ir sjölvasti skoosspatroon sjölv 
som kåmbe ti gambe Tjyyv-Antt på bejsasrundo me romppo 

milla bejne! 
 
  JOHANNES 

Ty vejt he Antt att ty å ja har alder siitt på saakre på 
sama sätt, int saan dy sprinkla kookosflingona på hundyn 
miin å ååt uppa tå vi va båån. Men ja har äärand åt de 
idag. 

 
  TJYYV-ANTT (hånfullt) 

He va grömmandis gott me stöövar-soppo å pikoliiti 
kookos, minns ja! 

 
  JOHANNES 

Ty har lååna ut penga åt Dyng-Alf, ha ja hörd.  
 
  TJYYV-ANTT (argt) 

He ha ja int alls he! Ha kåm hiid å sku bejs som all 
aader, men ha fösööka luur me! Så ja sloo a i hövo me en 
pianostoola å haara fastbundi me hönsneti i schithuusi! 
Ja määrar smöra inna i kookosfejtt och baka inna i en 
tosca-kako! Byri va längudisaan ja ha smaka dräng, nam-
nam! 

 
  JOHANNES (ropar) 

Tjyyv-Antt! Ty ir en skurk å en kannibal! Miin Magda 
älskar itee asshåli ti dräng å ja tänker int staa ijee å 

skåda på tå ty lagar en smarrig efterrätt ååva! 
 
  TJYYV-ANTT (skrattar) 

He lååter som slååas-oole itee! Ir dy noo sääker på att 
gubbi har spärro tär e böövs å int vaar spaghetti-slaka 
tå kjoola draas ner? Ja minns no hu dy rååma tå ja too 
fram kookosburtssi framfö byyracko diin! 

 
  JOHANNES (attackerar) 

Än iri noo kruut i skosstejn! FÖ JA HUGGER DE FAN I MAGA! 
 
  TJYYV-ANTT (vrålar, attackerar) 

AJ SATAN TÄR KOM PUUKKO RAKT I NJURSTEJNA MIIN! JA SKA 
RIIV UPP HALSYN DIIN ME EN ROOSTOAN DESÄÄR-GAFFIL! 
 

  JOHANNES (svårt skadad) 
AAAAAAH! Ty fick me bra Tjyyv-Antt, men ja siir att dy 
sjölv ir näära döödyn... Spring, Dyng-Alf, ja ha rädda 



de! Spring hejm ti Magda, Dyng-Alf, spring så langt 
drängabejne diin taar de! 

 
  TJYYV-ANTT (också svårt skadad) 

Spring hejm tå, drängfan! Å berätt åt Magda att ja ha 
möörda papp hennas, haha! He va nämligen gifti på gaffiln 
ja picka a mee! 
 

  JOHANNES (mordisk) 
Änn lever ja, Antt. Å fastän ja ny döör, å hejla framtiin 
på Helvetisbacka vaar oviss, så taar ja te mee me! No har 
ja snöjpa unghingsta me bara tändre förr tå di har sparka 
snöjp-saxe ur fingre! Pass på, så ska vi sii hu mytsi 

kaar dy haar kvaar tå ja ir fäädi me dee! 
 

  TJYYV-ANTT (lika mordisk) 
Kom påå ba! Så ska ja viis te all tjyyv-kneepe ja ha 
plocka upp från Konstantinopel ända ti Ceylon! AAAAH! 
AAAAAAH! 


