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Hodja står pludselig søvndrukken på gaden uden for kroen. Kromanden holder ham oppe i kraven. 
 
EL GRECO: 
Så´ det ud! Vi har lukket! 
 
HODJA: 
(Pludselig lysvågen. River sig løs. Stikker hovedet ind af krodøren) 
Hvor er mit tæppe? Sig mig det! Hvor er det? Hvor er manden med skægget, jeg fulgtes med? 
 
EL GRECO: 
Aner det ikke! Ved aldrig noget. Det er det bedste! Og ham her havde skæg, da han kom, men ikke da 
han gik. Han er ihvertfald... gået med skægget... i lommen måske? 
 
HODJA: 
Så du ikke, om han havde et tæppe med sig? Et rødt? 
 
EL GRECO: 
Mnjaa... han havde vel noget under armen... joohh… jeg ved ikke noget. Det ku´ha´været rødt... nok 
om det! Håber det smagte! 
(Skubber ham ud og smækker døren) 
Hodja står og dingler lidt - så vender han sig og kaster op. 
 
HODJA: 
(Bliver vred) 
Jeg er et fæhoved! Hvad mon gamle El-Faza vil sige? Og så denne her by! I er allesammen nogen 
fæhoveder… 
og slyngler! 
(Råber højt) 
Slemmedasker-slupperterslambert-agurkeskurke!!! 
(Stamper i jorden) 
En gammel mand, Salep, kommer forbi. 
 
SALEP: 
Ved profetens lange skæg! Sikken en smøre... hvad er der dog i vejen? 
 
HODJA: 
Først vil folk ikke sælge mig mad... og så stjæler man mit tæppe! Gamle El-Faza bliver rasende! 
 
SALEP: 
Stjæler?? El-Faza… El-Faza... Var det El-Faza du sagde? Med et stort overskæg, der ligner en kost? 
 
HODJA: 
(Nikker) 
Og han er tæppehandler i Pjort? 
 
SALEP: 
Jajajah! Så er det jo min gamle følgesvend. Ved profetens noget lange skæg... det var sjov! Jajah... 
men hvad er det for et tæppe? 
 
HODJA: 
Såd´n et rødt et... og det kan flyve! 
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SALEP: 
Det kender jeg… jajaaah! Engang fløj El-Faza og jeg rundt i hele Bulgislav på det. Så det kender jeg 
ganske godt... jajaah... Og hvor er det så nu? Øhh... forresten hedder jeg Salep... jajaahh! 
 
HODJA: 
Hr... Salep... det er blevet stjålet fra mig... af… 
 
SALEP: 
Det skulle vel aldrig være ham dér, der ligner... 
(Tegner en næse i luften) 
... en rotte!?... Ved profetens skæææg! Ja, Rotten... han har ikke noget skæg! 
 
HODJA: 
Johh… indimellem! Med profetens klister! 
Salep ler højt. De begynder at gå, imens de ivrigt gestikulerer. 
 
SALEP: 
Jajaah... ha! Den var skææ... Nok om det! Nu er vi ved kobbersmedenes gade. Dérhenne bor to venner 
af mig, som du skal møde. Måske kan de hjælpe os. 

 
Scene 20 Udenfor Kobbersmedenes butik 
Kobbersmedenes butik og værksted. Kobbergryder, kander, værktøj m.m. hænger og står omkring. 
Inde i butikken anes en kvinde med ryggen til i færd med at flette en kurv. De to kobbersmede Kaffi og 
Krusse sidder udenfor på gaden. 
 
SALEP: 
Hodja... her skal du hilse på selveste Kaffi el-Kanne, og ingen ringere end Krusse ben-Brekker. De mest 
snakkesalige kobber- og rygtesmede i byen. 
 
KAFFI: 
Vær hilset Salep - gamle skurk! 
(Henvendt til Hodja) 
Haha... Det er kun noget, vi mener om mandagen! 
 
KRUSSE: 
Og så lidt hen til og med søndagen! Men han er sød nok resten af tiden… Ha! 
 
SALEP: 
Ho... ho... jajahh...ha... det er godt med jer, ihvertfald når ugen har 9 dage. Hils på Hodja! 
 
KAFFI & KRUSSE: 
(Bukker) 
Højst ærede Hodja! Tag endelig ben på nakken… øh… plads på bakken... undskyld snakken! 
 
SALEP: 
Kære venner? Nye rygter fra... sultanens palads? 
 
KAFFI: 
(Klapper) 
Jahh! Kom med dem! 
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SALEP: 
Næh, nej... det er nu jer, der løber med rygter! 
 
KRUSSE: 
Plidderpludderpladder! Vi kommer kun med sluddersladder! 
 
SALEP: 
Det er osse godtnok! Kom med det! 
 
HODJA: 
Jahhh... Ægte fnidderplyddersliddersladder! 
 
KAFFI: 
Vores allesammens rullepølse af en sultan har fået sit højeste ønske opfyldt. En gave overrakt af en 
spidsnæset fyr som straks blev udnævnt til general! 
 
SALEP: 
Jamen... hvad var gaven da? 
 
KRUSSE: 
Et rødt tæppe, der kan flyve! 
 
HODJA: 
Hvad??!! 
 
SALEP: 
Det er dét! 
 
KAFFI: 
Vi har lige lavet en sang om det, Krusse og jeg. Her er den: 


