
Magda, 26, lycklig hustru 
Dyng-Alf, 31, framgångsrik entreprenör 
 
Tio år har gått sedan skogspatronen Johannes Rabb räddade drängen 
Dyng-Alf genom sin blodiga uppgörelse med Tjyyv-Antt. Magda och 
Dyng-Alf, nu gifta, minns tillbaka hur det var för tio år sedan. 
 
  MAGDA 

Tänk att he va tijji år saan ida, Alf. Tijji år saan... 
Saan hedee hemsk hend. 

 
  DYNG-ALF 

Ja minnsi som igåår, Magda. He va en aaderan tid. Vi va 

så ung å opippa... 
 
 MAGDA 
Ja minns att ja va övetyyga om att ja hadd fåått tubb, 
att ja sku aavliid i en plåågsam dööd. 
  

  DYNG-ALF 
Å ja som foor ti Tjyyv-Antt fö ti låån penga så ja sku 
kuna faa ti Amirika ett tubb-medusiin. Å tå hadd dy int 
alls tubb, utan bara svälld fö mytsi lufte å iti gambel 
polkagriise. 
 
 MAGDA 

Ibland... Ibland tå ja haar svåårt ti såva brukar ja tänk 
på he som länsman saa om kroppi-- 
 

  DYNG-ALF (avbryter) 
Att kroppi såå ut ”som om en gorillo sku ha hadd en 
steppas-show på a me steppskoa laga ååv raakblaade.” 
 
 MAGDA 
Jå... Å att bodi fejsi, fingre å kilarn va bortgnaga. Så 
he va omöjlit att identifieer liittsi... Länsman buura ju 
in varana cirkus i nejde. 
 

  DYNG-ALF 

Men ty å ja vejt att kroppi va Tjyyv-Antts, å att he int 
va en gorillo som hadd gjorti, utan papp diin - Johannes. 
 
 MAGDA 
Voj papp! Tänk att ha ändra se på sluti. Tänk att ha 
insåg att kärlejk ir viktiari än såågasi! Säg ny pånyytt 
Alf va e va som papp hadd skriiva me bloodi på ade stejn 
brejveer diitsi tära döödd? 
 

  DYNG-ALF (reciterar ur minnet) 
”Ja ha viri ett enormi asshål i halva liivi mett. Härmed 
testamenterar jag, skogspatron Johannes Rabb, allt jag 

äger åt drängen Dyng-Alf, så han med det kapitalet kan 
bygga en framtid åt sig själv och min dotter Magda.” 
 

  MAGDA 
Å tänk att dy joo jyst he, Alf! Tänk att ty va ha fösta i 
Österbotten som byrja me aavlåpe! Att he som förr va ett 



öknamn, Dyng-Alf, ny idaa ir en ärofylld tittel full åv 
prästiich! 
 
 DYNG-ALF 
Allt he vi haar idaa; herrgårdyn, hästa, sportbiile å 
diamantgruuvo, ir tack vaari tiin papp, Magda. Tack vaari 
he att Johannes ti sist insååg att kärlejk ir he 
viktigast som finns. 
 

Magda och Dyng-Alf blir plötsligt överraskade av sin son som 
springer in med ett skrik. 
 
  LILL-JOHANNES (glatt) 

 Tå ja vaal stool ska ja vaal ti skoosspatlon som moffa! 
 
  MAGDA & DYNG-ALF (skrattande tillsammans) 
 Voj Lill-Johannes! Haha! 
 
Slutet gott, allting gott. 


