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Roller

Pan: Flickan som aldrig blir stor

Wendy: Storasyster

John: Mellanbror

Mikael: Lillebror

Kapten Krok / Mamma: Piratkapten / Mamma till

Wendy, John och Mikael

Smee / Pappa: Pirat / Pappa till Wendy,

John och Mikael

Starkey: Pirat

Krull: Borttappat barn

Stroppen: Borttappat barn

Tuting: Borttappat barn



AKT I

Scen 1

Wendy står iklädd kaptenshatt och i handen

håller hon ett svärd.

WENDY

Det var den hemskastaste... den hemsk... den

hemskastetast... den ondaste piraten av dem alla.

Hennes svärd kunde skära igenom den hårdaste metall

och hennes rysliga skratt kunde få till och med

träden att darra av fasa.

Hon gör ett ondskefullt skratt. Trädet ryser av

skräck.

WENDY

Men vad hon inte visste var att en modig hjälte

lurade kring hörnet. Hjälten tog några självsäkra

steg fram mot piraten.

Mikael kommer in, nervös och rädd så tar han

några steg fram mot sin syster.

WENDY

Han drog upp sitt svärd och log självbelåtet.

Sträcker darrande fram sin pinne och försöker

sig på ett leende.

WENDY

Han slog hastigt svärdet mot den onde piraten.

Han försöker peta sin syster med svärdet.

WENDY

Men piraten var för snabb så hon hoppade undan från

hans vassa klinga och attackerade!

Hon gör ett anfall mot sin bror och utstöter ett

attackvrål. Mikael ramlar ihop livrädd och

börjar hysteriskt att gråta. John, som innan var

skog springer fram för att trösta.

MIKAEL

Nej!

JOHN

Mikael, det är jag, John, din bror.

MIKAEL

Nej, du är ett träd!

(Ropar)

Pappa!

Pappa kommer inspringande. Tröstar Mikael.
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PAPPA

Vad händer här?

Mikael pekar gråtande på John och Wendy och

mumlar ohörbart nånting i gråten.

Mamma kommer gående.

MAMMA

(Till Pappa)

Vi måste gå nu.

(Ser Mikael)

Vad har hänt?

MIKAEL

(Gråtandes)

Pihathen vie ödaej...

MAMMA

Vad säger du?

MIKAEL

Piraten ville döda mig...

Mikael pekar på Wendy.

WENDY

Vi lekte bara lite.

MAMMA

Wendy! Lekte! Hur gammal är du, tre år eller!

MIKAEL

(Sårad)

Jag är ju tre år...

MAMMA

När ska du bli vuxen?

WENDY

Det var ju bara på skoj.

MAMMA

Det får va slut med lek för dig nu.

Hon tar Wendys svärd och bryter av den mitt itu.

MAMMA

Imorgon är sommarlovet slut och skolan börjar igen,

då är det dags för dig att koncentrera dig på skolan.

Klarar du inte skolan så får du inget jobb och får du

inget jobb så kan du inte försörja dina barn och...

WENDY

(Avbryter)

Mina barn ska i alla fall få leka.
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MAMMA

Vad sa du? Marsch i säng!

Barnen går och lägger sig. Pappa går och stoppar

om dem.

MIKAEL

Pappa måste ni gå?

PAPPA

Ja, det är en viktigt middag på mammas jobb. Vi är

inte borta länge. Och händer det nåt så sitter ju

faster Märta nere i vardagsrummet ju.

MIKAEL

Hon är läskig.

PAPPA

(Skrattande)

Är hon läskig?

JOHN

Du kan väcka mig Mikael om du är rädd.

MIKAEL

Mm.

PAPPA

Godnatt mina små...

MAMMA

Kom så går vi.

Scen 2

Barnen sover. Pan kommer in genom fönstret.

Hon flyger fram, tar upp en leksak från golvet.

Wendy vaknar.

PAN

(Pekar bort mot ingenting)

TITTA DÄR!

Wendy tittar bort och Pan ger sig ut mot

fönstret.

WENDY

Vänta!

Pan stannar.

WENDY

Vem är du?
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PAN

Pan.

WENDY

Wendy. Vad gör du här?

PAN

Jag letar efter leksaker.

WENDY

Va?

PAN

Du vet när man la en leksak på ett bestämt ställe och

sen nästa dag är den inte där längre, och man kan

inte begripa var den tagit vägen? Då är det jag som

tagit den.

WENDY

Va elakt!

PAN

Kul!

WENDY

Du får ju inte ta andras leksaker.

PAN

Jag har ju inga egna.

WENDY

Det är förresten bara barn som leker med leksaker.

PAN

Jag är ett barn. Det bästa barnet av dem alla!

WENDY

Men snart blir du vuxen.

PAN

Nepp!

WENDY

Alla barn växer upp!

PAN

...utom ett, jag!

WENDY

Varför då?

PAN

Jag vill inte. Jag vill alltid vara ett barn, och ha

roligt. Så jag rymde till Landet Ingenstans, med de

borttappade barnen.
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WENDY

Borttappade barnen?

PAN

Föräldralösa. Så de får bo hos mig, i Landet

Ingenstans, landet där ingen någonsin växer upp.

WENDY

Var ligger det?

PAN

(Pekar ut genom fönstret)

Andra stjärnan till höger och sen rakt in i

gryningen.

WENDY

Hur kommer du dit?

PAN

Så här!

Pan springer mot fönstret.

WENDY

NEJ!! Akta!

Pan flyger ut genom fönstret.

PAN

Lyckliga tankar är allt som behövs!

WENDY

Kan du lära mig också!

PAN

Visst!

WENDY

Och mina bröder?

PAN

Trist! men visst

Pan går fram till John och Mikael, håller för

varsin näsa tills de vaknar av andnöd.

PAN

Vem är du? Pan. Kan du flyga? Hur gör man? Var bor

du? Finns det pirater, sjöjungfrur, skatter? Vi

kommer till allt det där sen. Men lektion nummer ett.

Att flyga. Tänk på nåt som gör dig lycklig, låt det

fylla hela kroppen och nu, hoppa ut genom fönstret!

Wendy springer mot fönstret.
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PAN

VÄNTA!!

Hon stannar.

PAN

Höll på att glömma älvguldstoft. Utan det kan du inte

flyga. Du hade bara ramlat ner och dött, haha! Här!

Han häller det över alla barnen.

PAN

Och så en lycklig tanke. Tänk er en värld där ni

aldrig behöver bli vuxna. En värld där ni bestämmer,

där ni kan leka hela dagarna och slåss mot sjörövare

hela nätterna.

Alla börjar flyga.

JOHN

Vi flyger!

MIKAEL

Jag visste att jag kunde flyga!

PAN

Det här kommer bli ett otroligt stort äventyr. Mot...

WENDY

...Landet Ingenstans!

Scen 3

Landet Ingenstans. Borta hos piraterna.

Krok, Smee och Starkey sjunger sjörövarsånger

och seglar fram i sitt skepp. De skanderar:

Krok, Krok, Kapten Krok! Krok, Krok, Kapten

Krok!

KAPTEN KROK

Vem är den hemskaste piraten i hela Landet

Ingenstans?

SMEE

Ja, vem kan det va?

STARKEY

Är det jag kanske?

SMEE

Harald Blåskägg dyker också upp som en värdig

kandidat, han var ju i och för sig både halt och

blind, men mycket...
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KAPTEN KROK

JAG är den hemskaste piraten!

De skanderar: Krok, Krok, Kapten Krok!

KAPTEN KROK

Vem har sänkt minst hundra skepp?

De skanderar: Krok, Krok, Kapten Krok!

KAPTEN KROK

Vem har plundrat älvornas hem?

De skanderar: Krok, Krok, Kapten Krok!

KAPTEN KROK

Och vem är den lille äcklige snorungen som skar av

mig min hand och matade krokodilen med den?

De skanderar: Krok, Krok, Kapten...

KAPTEN KROK

NEJ! Pan! Som tur var svalde krokodilen också min...

SMEE

(Avbryter)

...klocka!

KAPTEN KROK

Ja, så nu hör jag varje gång krokodilen...

SMEE

(Avbryter)

...kommer, tick tack tick tack...

KAPTEN KROK

Ja, så då hinner jag springa och...

SMEE

(Avbryter)

...gömma mig

KAPTEN KROK

AVBRYT MIG INT...

SMEE

(Avbryter)

...INTE!

(Kommer på vad han gjort)

Förlåt...

KAPTEN KROK

Jag måste vila ett tag nu. Jag vill inte bli störd.

Krok går iväg.

Barnen kommer flygande uppe bland molnen.
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JOHN

Wow! Landet Ingenstans.

MIKAEL

Pirater.

WENDY

Ja, jag längtar tills jag får se piraterna...

MIKAEL

Där!

De får syn på piraterna.

PAN

Lillen har rätt, där är dem. Ser ni skeppet där nere?

Pan pekar ner.

Smee försöker laga sin klocka.

SMEE

Nej, den vill inte...

STARKEY

Vad sysslar du med?

SMEE

Försöker laga den här klockan, men det går inte så...

STARKEY

Nej, sluta! Du vet ju vad kapten sagt om...

SMEE

Nu funkar den!

Klockan börjar ticka.

Krok kommer inspringande.

KAPTEN KROK

GAAAHH!!!! Krokodilen!

STARKEY

Lugn kapten, det var bara Smees som...

KAPTEN KROK

SMEE!! Vad har vi sagt om klockor?

SMEE

När den stora visarn pekar upp och den lilla visarn

pekar fem är det dags att gå hem, när den stora

visarn pekar...

KAPTEN KROK

NEJ! INGA KLOCKOR!!
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SMEE

Du borde ju tacka Pan.

KAPTEN KROK

Tacka?

SMEE

Ja, du brukar ju säga att den där kroken är bra att

ha när man ska mörda, tortera och kamma sig och så.

KAPTEN KROK

Krokodilen tyckte min hand smakade så gott så sen

dess har den längtat efter att få äta upp resterna av

mig.

SMEE

Det är ju på sätt och vis en komplimang.

KAPTEN KROK

Jag är inte ute efter komplimanger Smee. Jag är ute

efter Pan.

Krok får syn på Pan uppe på himlen.

PAN

(Till barnen)

Jag kom på att de borttappade barnen inte vet att ni

kommer. Vilken överraskning det ska bli för dem!

KAPTEN KROK

Ser man på, vem har vi där uppe.

SMEE

Det är PAN!!

Håller för munnen på Smee.

STARKEY

Ska jag skära ut tungan?

KAPTEN KROK

Ladda kanonen.

Smee och Starkey hämtar kanonen.

KAPTEN KROK

Ladda. Sikta. ELD!

WENDY

(Till Peter)

Stroppen, Tuting och Krull, heter dem så?

PAN

Ja, precis. Stroppen är äldst.
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MIKAEL

Kanon.

PAN

Ja, det är bra.

MIKAEL

Nej, kanonkula. Där.

Kanonkulan kommer mot dem.

PAN

AKTA!!

Alla skiljs åt.

Scen 4

Wendy ramlar ner på marken hos de borttappade

barnen.

Stroppen såg när Wendy ramlade ner, springer

bort för att berätta det för de andra.

STROPPEN

Krull! Tuting!

KRULL

Jag VET att det är min docka!

TUTING

Jag vill ha den!

KRULL

Kanske det, men det ÄR min!

TUTING

(Härmas)

Kanske det, men det ÄR min!

STROPPEN

Hörrni!

KRULL

Det är väldigt löjligt att härmas.

TUTING

Det är väldigt löjligt att härmas.

STROPPEN

En flicka har ramlat ner från himlen.

KRULL

Tuting är en fåntratt.
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TUTING

(Härmas)

Tuting är en fåntratt.

(Kommer på vad han gjort)

NÄ! Stroppen, han sa att jag var en fåntratt.

KRULL

Det var han som sa det själv!

TUTING

Du sa det först!

KRULL

(Härmar)

Du sa det först!

STROPPEN

EN FLICKA HAR RAMLAT NER FRÅN HIMLEN!

KRULL OCH TUTING

(Härmar)

EN FLICKA HAR RAMLAT NE... Va?

De smyger fram mot Wendy, men hon vaknar precis

när de är framme hos henne. De gömmer sig.

WENDY

Åh! Vad hände? Var tog den där hemska Krok vägen?

KRULL

Vad sa hon?

STROPPEN

"Krok" någonting... Hon kanske är pirat!

WENDY

Jag hoppas verkligen inte att kanonkulan dödade Pan

och mina bröder.

STROPPEN

Hon vill döda Pan, och sina bröder.

KRULL

Det var inte bra.

De reser sig upp, går mot henne, och anfaller!

De binder henne och bär bort henne mot lägret.

Pan kommer plötsligt in, ser Wendy.

PAN

Hej!

ALLA BARNEN

Hej Pan!
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PAN

Vad gör ni?

KRULL

Vi har tillfångatagit en pirat.

STROPPEN

Hon tänkte döda dig.

TUTING

Och sina bröder.

PAN

Vi ska få besök idag.

ALLA BARNEN

BESÖK!

PAN

Ja. Hon har (beskriver Wendys utseende exakt). Har ni

sett henne.

ALLA BARNEN

Nix!

PAN

Släpp ner henne!

ALLA BARNEN

Va?

(Förstår vad de har gjort)

Jaha! Vi trodde hon var pirat!/ Åh, nej förlåt!/Det

var inte meningen!/Det var Krulls fel, osv.

WENDY

Det är lugnt. Jag tog det bara som en komplimang att

ni trodde att jag var pirat!

(Ser det stora ihåliga trädet som

barnen bor i)

Oj! Vad är det där?

KRULL

Det är ett stort ihåligt träd av typen Malus

Domestica.

STROPPEN

Vi bor där.

TUTING

Det är väldigt mysigt.

WENDY

Ett ihåligt träd...

TUTING

Tuting
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KRULL

Krull

STROPPEN

Stroppen

TUTING

Och du heter...?

WENDY

Wendy. Och det här är mina bröder John och Mika...

(Kommer på att de inte är där)

Pan, var är mina bröder?

PAN

Ja, just det, piraterna tog dem.

(Vänder sig om till barnen)

Nå, mina vänner, vad har ni gjort idag?

Alla barnen berättar i mun på varandra vad de

gjort idag.

WENDY

PAN!!

PAN

Jaja, vi räddar väl dina bröder då.

Scen 5

Sjöjungfrurnas lagun.

John och Mikael är fastbundna vid en klippa nere

vid vattnet. Smee och Starkey vaktar.

SMEE

Kan vi gå igenom planen en gång till?

STARKEY

Vi vaktar barnen tills tidsvattnet höjs och

barnen...blubb blubb blubb

SMEE

De pruttar i vattnet.

STARKEY

De drunknar!

SMEE

Aha! När skulle kapten komma?

STARKEY

När hon hade förstört alla sjöjungfrurnas...

Pan härmar Kroks röst.
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PAN

Ohoj!

STARKEY

Det är kapten!

PAN

Har ni bundit fast barnen än?

SMEE

Jajemen!

STARKEY

Vi har bundit fast dem hårt!

PAN

DÅ FÅR NI TA OCH BINDA LOSS DEM!

SMEE

Förlåt?

PAN

Du hörde vad jag sa!

STARKEY

Ja, du hörde! Bind kloss dem!

SMEE

Kloss dem?

STARKEY

Bind floss dem!

SMEE

Floss dem?

Smee flossar?

STARKEY

Bind LOSS dem!!

SMEE

Jaha! Jag trodde du menade...

Starkey höjer näven.

SMEE

Ay ay!

Smee binder loss John och Mikael.

Krok kommer.

KAPTEN KROK

Ohoj!
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SMEE

Kapten!

Krok sträcker trött på sig. Hon knäpper med

fingrarna så att Smee och Starkey bildar en stol

som Krok sätter sig på.

KAPTEN KROK

Nu är det bara att sitta här och vänta tills Pan

kommer och räddar pojkarna.

SMEE

Ja, nu är det bara att vänta.

STARKEY

Snart kommer hon nog, haha!

Märker tillslut att barnen inte sitter fastbunda

längre.

KAPTEN KROK

Var är pojkarna?

SMEE

Vi släppte dem!

KAPTEN KROK

Va bra. SLÄPPTE DEM!?!

SMEE

På kaptenens egen order.

KAPTEN KROK

Nån sån order har jag aldrig gett!

STARKEY

Kapten ropade ju över vattnet på oss att släppa dem.

KAPTEN KROK

Det har jag verkligen inte...

PAN

(Med Kroks röst)

Ohoj!

KAPTEN KROK

Vem är du?

PAN

Jag är Kapten Krok.

KAPTEN KROK

Nej, det är du inte.

PAN

Eld och svavel! Säg om det där och jag sätter kroken

i dig.
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KAPTEN KROK

Om du är Krok, vem är då jag?

PAN

En bajskorv. Bara en vanlig bajskorv.

KAPTEN KROK

En bajskorv?

Smee och Starkey håller för näsorna.

KAPTEN KROK

(Till Smee och Starkey)

Sluta!

(Till Pan)

Vem är du?

PAN

Gissa!

STARKEY

JA! EN GISSNINGSLEK!!

KAPTEN KROK

Är du en växt?

PAN

Nej.

KAPTEN KROK

Ett djur?

PAN

Nej.

Wendy viskar till Pan.

PAN

Jo.

Smee viskar en fråga till Krok.

KAPTEN KROK

Är du en giraff?

PAN

Haha, nej!

Krok slår till Smee.

KAPTEN KROK

Människa?

PAN

Ja.
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KAPTEN KROK

Är du vuxen?

PAN

NEJ!!

KAPTEN KROK

Ett barn?

PAN

Ja.

KAPTEN KROK

Ett vanligt barn?

PAN

Nej!

KAPTEN KROK

Ett fantastiskt barn?

PAN

JA! Jag är...

Krok kommer fram bakom Pan.

KAPTEN KROK

...död!

Hon håller en kniv vid Pans hals.

KAPTEN KROK

Så. Nu är vi här tillslut. Några sista ord?

PAN

Att dö, kommer bli ett otroligt stort äventyr.

Krok ska precis till att hugga till, när ett

tickande hörs.

KAPTEN KROK

Nä...

Krokodilen kommer.

Krok vänder sig till Pan igen, men då är hon

borta.

KAPTEN KROK

PAN!!

PAN

Att leva, kommer bli ett otroligt stort äventyr!

WENDY

(Till barnen)

Mot det ihåliga träd...!
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ALLA BARNEN

(Till Wendy)

Shhh!!

JOHN

Mot hemåt!

Barnen och Pan ger sig glada av hemåt.

KAPTEN KROK

Få iväg krokodilen!

SMEE

(Ropar på den)

Krokodilen! Krokodilen!

KAPTEN KROK

Nu ropar du ju på den.

SMEE

Kom inte hit!

STARKEY

Kapten, hörde du vad de sa?

KAPTEN KROK

Ja, att de skulle hemåt, var nu det är nånstans...

STARKEY

Nej, först. Det ihåliga trädet, sa de. Kanske det är

där de bor.

Scen 6

I det ihåliga trädet.

WENDY

Om du är Krok, vem är då jag?

MIKAEL

En bajskorv!

Barnen skrattar.

WENDY

Är du en vuxen?

STROPPEN

NEJ!

WENDY

Ett vanligt barn?

STROPPEN

Nej!
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MIKAEL

Jag är ett fantastiskt barn!

WENDY

Då ska jag ta död på dig!

Wendy anfaller mot Mikael!

Mikael ramlar, slår sig och börjar gråta.

John fram för att trösta.

WENDY

Förlåt.

MIKAEL

Pappa! Pappa!

Mikael fortsätter gråta.

JOHN

Det är lugnt Mikael, jag är här.

MIKAEL

Pappa!

JOHN

Jag saknar också pappa och mamma.

WENDY

Inte jag.

JOHN

Nån som stoppar om dig när du ska sova, som läser

sagor för dig...

STROPPEN

Om pirater

JOHN

Ja, om pirater, och äventyr. Nån som kramar dig när

du är ledsen, som alltid älskar dig.

MIKAEL

Jag älskar dig.

JOHN

Dig med.

Barnen kommer fram och kramas, alla utom Wendy

och Pan.

WENDY

Vi åker väl hem då. Men det är för er skull, jag

saknar dem inte.
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JOHN OCH MIKAEL

JA!

STROPPEN

Vi har pratat lite. Och skulle vi...

KRULL

Det är ju så att vi inte har några föräldrar, för

tillfället.

TUTING

Kan vi få dela på era?

JOHN

Oj. Öh...

John tittar på alla de borttappade barnens

kattögon.

JOHN

Jag är övertygad om att det går bra.

(Ser Pan stå själv)

Ja, du också Pan.

PAN

Skulle jag få en egen säng?

MIKAEL

Ja. Mysig.

PAN

Och en pappa och en mamma.

MIKAEL

Ja, våra.

PAN

Få kramar.

Mikael nickar.

PAN

Och så, gå i skolan.

JOHN

Ja.

PAN

Och om några år, är jag vuxen och har ett jobb, och

egna barn.

JOHN

Kanske det.

PAN

Jag vill alltid vara ett litet barn, och ha roligt!
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MIKAEL

Vill du inte ha en mamma och en pap...?

PAN

(Avbryter)

INGEN MAMMA VILL HA MIG!

Alla chockade.

PAN

Gå iväg nu. Stroppen, ni hittar vägen, flyg hem med

dem.

STROPPEN

Okej. Farväl då Pan.

KRULL

Farväl.

TUTING

Jag kommer sakna dig.

Barnen går ut. Blir tillfångatagna av piraterna.

Pan tyckte hon hörde nåt ljud utanför, men det

var nog inget.

Scen 7

På skeppet.

KAPTEN KROK

Vet ni vad små barn? NU ÄR DET UTE MED PAN!!

SMEE

Haha, ja, för nu när vi kidnappat er så kommer hon

att.. hon kommer att bli helt... och sen...!

(Funderar lite)

Jag förstår inte helt planen, kapten.

STARKEY

Pan kommer komma hit så fort hon får reda på att vi

har tagit fast barnen, och då har vi henne!!

SMEE

Hur ska hon få reda på det. Pan tror ju att barnen

åkt hem.

KAPTEN KROK

Pan kommer höra barnens skrik... när de GÅR PÅ

PLANKAN!

STARKEY

JAA!!! PLANKAN!! JAG SOM ÄLSKAR PLANKAN!!

Starkey hämtar plankan.
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KAPTEN KROK

(till Wendy)

Du först!

Pan är ute i vattnet (bland publiken) och börjar

ticka som en klocka. Får publiken att fortsätta

ticka som en klocka medan hon räddar barnen.

KAPTEN KROK

Krokodilen!

Pan ställer sig bakom Krok, Smee och Starkey,

och spelar pirat.

PAN

Ser ni nåt?

KAPTEN KROK

Nej, ingenting!

SMEE

Men det tickade, det gjorde det!

KAPTEN KROK

Åh, när jag får tag på den där krokodilen så ska

jag...!

PAN

Skära halsen av den!

KAPTEN KROK

JA! Och så ska jag...!

PAN

Sy en handväska av skinnet!

KAPTEN KROK

JA! Och...!

PAN

Pussa den på rumpan!!!

KAPTEN KROK

JAAA!!! Va... nej!

Pan tar av sig hatten.

KAPTEN KROK

PAN!!!

Barnen attackerar piraterna, Pan tar upp sitt

svärd för att anfalla Krok. Då tar Krok tag i

Wendy och håller kroken mot hennes hals.

KAPTEN KROK

Stanna! Annars är det hejdå till snorungen här.
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Alla stannar upp.

Wendy blinkar till Pan som fattar vinken och

slänger sitt svärd till Wendy som tar sig ur

Kroks grepp, fäller henne till marken och riktar

svärdet mot henne.

KAPTEN KROK

Snälla, jag gör vad som helst.

Barnen skriker: Döda henne, döda henne!

PAN

Vi låter dig leva, på ett villkor.

KAPTEN KROK

Ja..?

PAN

Att du lovar att aldrig... sluta jaga mig.

KAPTEN KROK

Absolut, jag ska aldrig... va?

PAN

Fortsätt jaga mig tills du fått fatt på mig och skär

mig sen i strimlor!!

KAPTEN KROK

Med nöje!

PAN

Men först!!

(Till barnen)

Ska ni få åka hem.

ALLA BARNEN

JA!!

SMEE

Va? Ska ni åka härifrån?

KRULL

Stämmer.

STARKEY

Vilka ska vi slåss mot då?

STROPPEN

Vi ska äntligen få föräldrar.

TUTING

Några som älskar oss.

MIKAEL

(Stolt)

Min pappa och mamma!
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SMEE

Vi vill också följa med!

STARKEY

Jag vill ha mamma!

SMEE

Och pappa! Kanske två!

KAPTEN KROK

Vad har tagit åt er!? Ni stannar här! Vem vill ha er

som barn? Och förresten, vem behöver föräldrar, de är

väl fruktansvärt tråkiga och dötrist och tråkig, och

alldeles alldeles... ÄHH!

Krok fick nåt vått i ögat.

PAN

Vi måste ge oss av nu.

Scen 8

Stroppen tar rollen som berättare.

STROPPEN

Sen flög vi långt långt bort från Landet Ingenstans,

till barnens lägenhet, där vi skulle växa upp. Vi

smög in genom fönstret, la oss i barnens sängar och

väntade på att deras pappa eller mamma skulle...

I barnkammaren. Mamma sitter i en stol,

sovandes, vaknar.

MAMMA

Åh, gud! Jag drömde om att mina barn var tillbaka.

Men de kommer aldrig tillbaka.

(Ser att de är tillbaka)

Mina barn! Nej. Det är bara en dröm. Drömmen är

alltid likadan. Där ligger de i sina sängar.

(Går runt och tittar på de i sina

sängar)

Wendy, John, Mikael, och...

(Får syn på Stroppen, Krull och

Tuting)

VILKA ÄR NI?

MIKAEL

Dina nya barn.

MAMMA

Mikael! Det ÄR du! Du är ingen dröm! Wendy! John! Jag

är så ledsen att jag varit dum. Kan ni förlåta mig?

Pappa kommer in.
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PAPPA

Vad är det för liv hä... MINA BARN!!

Kramar om dem alla.

WENDY

(Samlar mod till sig)

Mamma... Pappa...

MAMMA

Ja?

WENDY

Jag... Jag har... Jag har verkligen... John och

Mikael har saknat er.

Pan tittar in genom fönstret.

MAMMA

Vi har saknat dig också.

MIKAEL

Här är era nya barn. Krull, Stroppen och Tuting.

Stroppen tar över som berättare igen.

STROPPEN

Ja, först blev de lite förvånade, men svarade sen att

de gärna ville vara våra föräldrar. De tog han om oss

och älskade oss som om vi vore deras egna barn. Sen

växte vi upp. Jag fick ett fint jobb, ett hus, två

egna barn, en pojkvän. Men vi slutade aldrig leka.

Sjöjungrur, pirater, älvor...

Men vi växte upp. Det är ju faktiskt så att alla barn

växer upp.

Pan flyger iväg från fönstret.

Utom ett.

Alla sjunger tillsammans en avslutningslåt.

SLUT


