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EXT: BAG GODSBANEN. DAY
SILAS (17) sidder på en bænk ved godsbanen. Han hører høj
feel good funk i et par hovedtelefoner. KARL (17), smider sin
cykel bag Silas. Silas ser ham ikke, før han kommer hen til
Silas. Silas får et lille chok, da Karl kommer og klapper
Silas på ryggen.
KARL
Hey Silas, hva så?
SILAS
Hey Karl. Hvad laver du her?
KARL
Jeg kom bare forbi, og håbede på du
var her.
SILAS
Årh sygt nok, skal vi lave et eller
andet?
KARL
Tja altså jeg har lige købt 4 gram. Vi
kunne ryge?
SILAS
Årh det var egentlig ikke lige hvad
jeg tænkte på..
KARL
Hmm hvad skal vi så lave? Det jo hvad
vi plejer..
SILAS
Det ved jeg ikke... Vi kan tage på
AROS, der er kommet en ny udstilling
KARL
Årh ja! På AROS mens man er skæv. Det
ville være for vildt.
SILAS
Ej, altså uden at være skæv.
KARL
Silas come on, hvorfor vil du ikke
ryge idag?
(Break)
Du plejer altid være på!
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2.
SILAS
(lidt tilbageholdende)
Tja, altså jeg har faktisk tænkt mig
at stoppe med det.. Jeg tror det ville
være bedst.
KARL
(meget undrende)
Stoppe med, at ryge?..
Silas nikker tøvende
KARL
What the../
SILAS
../ Ja tror bare det bedst at lade
være.
Karl sætter sig ved siden af Silas
KARL
Men dude, skal vi ikke lige ryge en
pind, og snakke om tingene. Så kan vi
stoppe i fællesskab efter. Det nemmere
når man har en, at støtte sig op af.
SILAS
Du kan jo bare ryge nu, så hjælpes vi
ad efter
KARL
Hmm det sjovere når man er to..
SILAS
Ja i know.
Karl tænder en joint. Silas kigger længe efter den, og Silas
ender med, også at ryge. Vi hører musik, og de sidder og
griner og har det sjovt.
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