Scen 1
Maryam: Mirall, jag orkar inte gå längre.
Mirall: Bara lite till. Vi måste hitta någonstans där vi kan sova.
Maryam: Men jag är hungrig. Vi har inte ätit sedan vi var på den hemska båten.
Mirall: Jag vet det, Maryam. Jag är också hungrig och trött, men vi kan inte bara stanna
här.
Maryam: Åh, jag skulle vilja ha mammas mezze. Och mamma. Och pappa (gråter).
Mirall: Jag också, Maryam. Jag skulle hellre ha stannat i Syrien, men vi var tvungna att fly.
Annars hade kriget dödat oss. Precis som det dödade mamma och pappa.
Elliot öppnar en dörr och kommer ut. Ropar inåt.
Elliot: Jag släpper ut Duffy. Hon är nödig.
Mirall: Sch. Vi gömmer oss.
Ella: Visst brorsan. Jag kommer ut strax.
Duffy springer runt lite och kissar på en stövel. Sniffar lite och hittar till slut barnen. Börjar
skälla.
Elliot har satt sig med en tidning och en cigarr.
Elliot: Tyst, Duffy. Kom här.
Duffy fortsätter att skälla. Ella kommer ut.
Ella: Vad skäller du för Duffy? Kom till mamma. Ja, kom då. (Wilma kommer). Jag fixade
lite kvällsmackor.
Elliot: Ah, härligt! Tack Katinka! Vad är det på dem?
Ella: Ost, sallad och majonnäs. Har det hänt nåt nytt?
Elliot: Samma gamla vanliga. Krig och krig. Verkar vara ett helvete i Syrien.
Ella. Stackars människor. Vilket elände.
Elliot: Tur att vi kan göra något roligt för människorna iaf! Mer cirkus åt folket!
Duffy tar mackan från Elliot i munnen och springer bort med den till barnen.
Elliot: Det var det fräckaste!

Ella: Duffy!
Duffy har släppt mackan till barnen och skäller glatt.
Ella: Vad är det du har hittat, Duffy?
Elliot: Hallå?
Mirall: Förlåt. Döda oss inte.
Ella: Döda er? Ser vi ut som mördare, kanske?
Mirall: (tittar upp blygt) Näe…
Elliot: Ni se ju förskräckliga ut. Kom fram här, så vi får se er.
Ella: Stackars barn. Alldeles lortiga. Är ni hungriga?
Barnen nickar.
Ella: Kom här. Sätt er ner. Så ja. Här har ni mackor.
Barnen äter hungrigt.
Elliot: Var kommer ni ifrån?
Maryam: Syrien. Vi var tvungna att fly. De dödade våra föräldrar.
Mirall: Och bombade vårt hus. Vi har ingenstans att ta vägen.
Ella: Men då har ni kommit alldeles rätt! Holger, visst var det så att du behöver en
assistent till din trollkarlsakt?
Elliot: Gör jag? Ja, just ja, det behöver jag ju. Och clownerna behövde visst någon slags
assistent också.
Ella: Skulle ni vilja bo här med oss på Cirkus Trix?
Maryam: Cirkus?
Mirall: Ja, tack!
Elliot: Ni kan få bo här inne hos oss. Vi har två extrasängar. Kom med här bara.
Ella: Kom nu, Duffy. Läggdax!

