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INT ÅLDERDOMSHEMMET. 

Två vuxna syskon står och tar avsked av sin döda farfar. 

SYSTER
Här kan du hålla i den här, 
måste...

Systern räcker över sin jacka. Tar upp mobilen börjar fota. 
Brorsan är chockad.

BROR
Vaddå ska du..
vad ska du med de där till?

SYSTER
Kan du stänga ögonen

BROR
Va?!

SYSTER
Det blir så obehagligt med öppna 
ögon.

BROR
Ska du lägga upp det där?

Systern kollar förorättad på sin bror.

SYSTER
Hur kan du vara så okänslig klart 
jag inte ska.

BROR
Men vad ska du ha likbilder till 
då?

SYSTER
Vaddå jag vill väll komma ihåg 
honom. Bara för att du har så jävla 
gulliga bilder på din mobil.

Brorsan ger sin syster en irriterad blick.

SYSTER (CONT'D)
Trehundra tusen bilder på dina söta 
små barn. Kanske ska lägga upp 
farfar i familjechatten som 
omväxling.

BROR
Men hallå...ska vi inte, ta avsked. 
Ha det lite fint. Visa respekt.



2.

SYSTER
Han är ju död

BROR
Måste du vara så taskig jämt.

SYSTER
Vaddå taskig det är ju bara ett 
faktum, han är död. Finns väll 
inget fint här?
Det här är att visa respekt, jag 
vill också bli ihågkommen när jag 
är död. 

Hon tar en bild till. Kollar på fotot.

SYSTER (CONT'D)
Men då vill jag fan att du stänger 
mina ögon så jag slipper se så 
obehaglig ut.

Brorsan försöker stänga sin syster ute. Böjer sig fram. Tar 
tafatt farfars hand.

BROR
Jag älskar dig farfar.

SYSTER
Men vaddå så du menar att det där 
är att visa respekt?

BROR
Va?

SYSTER
Ljuga honom rakt upp i ansiktet 
sådär?

BROR
Men han är ju död. Det är sånt man 
säger till en död.

SYSTER
Så man ljuger för de döda men man 
får inte fotografera dem, vem har 
skrivit de här reglerna?

BROR
Jag älskade visst farfar.

Systern ger sin bror en synande blick, de vet båda att det 
inte är sant. 
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BROR (CONT'D)
Du kan inte hålla på såhär när 
pappa kommer. Det är något fel på 
din generation. Ingenting är heligt 
längre. 

SYSTER
Jag tycker en massa saker är 
heligt, det är ju därför jag fotar. 
Dessutom tillhör vi samma 
generation. Du har ju inte heller 
sett en död förut, får inte du 
svindel av det här? Kolla munnen, 
det är som ett svart hål, får samma 
känsla som när jag tittar ut i 
rymden, så sjukt obehagligt, man 
ser ju att det är oändligt. No 
fucking turning back. 

Brorsan snyftar till och börjar plötsligt gråta. Systern ger 
honom en Blick av en gnutta dåligt samvete, sen lutar hon sig 
fram. 

SYSTER (CONT'D)
Jag älskar dig farfar.

Systern vänder sig till sin bror.

SYSTER (CONT'D)
Kolla nu fick du mig att ljuga 
också.

De skrattar till i gråten.

SYSTER (CONT'D)
Men du tyckte också han var en 
idiot.

BROR
Jo men jag vill väll minnas honom 
på ett fint sätt. 

SYSTER
Hur då rå? 

BROR
Jag vet inte, han var ju 
jätteduktig i sin trädgård.

Hon ger honom en blick.

BROR (CONT'D)
Men vaddå själv då, hur vill du 
minnas honom?
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systern tittar på sin farfar.

SYSTER
Som död.
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