Bába se v noci probouzí (na hlavě má natáčky), vstane a jde na záchod. Vykonává potřebu (záběr jen
na shrnuté punčochy), uslyší přijíždět auto, začně papír odmotávat rychleji, natáhne kamaše, spláchne a
cupitá po chodbě k oknu v ložnici. Přilepí se na sklo okna a pozoruje postavu muže, která z něj
vystupuje. Celou dobu je v místnosti rozsvíceno světlo. Muž vejde do domu, baba zavře okno. Jde k
nástěnce, zapíše si čas příjezdu muže a jde spát.
Ráno: bába se probouzí, obléká se, dělá si snídani, luští křížovky ale pořád sleduje, co se děje naproti v
domě. Najednou z domu vychází pár. Baba rychle popadne „síťovku“, vyběhne z domu a schová se za
keř u domu sousedů. Nakukuje a poslouchá, manželka vypravuje muže do práce. Najednou si jí muž
všimne. Baba se snaží zachránit situaci, tak říká, že jde do obchodu pro mouku.
Až se manželka vrátí do domu, jde bába zpátky domů a volá kamarádkám, že se sejdou u obchodu.
Obleče se a jde. Přijde před obchod, ale kámošky tu ještě nejsou. Vzpomene si, že chtěla něco koupit.
Vejde do obchodu a slyší jak se někdo hádá, naklání se, aby slyšela víc a přitom shodí pyramidu z
konzerv. Kousek vedle stojí malý klučina a vybírá si bombony. Bába na něj začne ječet, co to udělal,
proč nedává pozor. Přijde chlapcova maminka a vyhubuje mu. Bába znechuceně odchází, protože
hádka skončila a ona se nic nedozvěděla.
Venku už čekají kámošky a vyzvídají, proč že je svolala.
Najednou okolo projíží auto souseda, který zdraví bábu:
B: Dobrý den, pane inženýre, co že dneska tak brzo?
S: Ale zapomněl jsem si něco doma
B: Ale jinak se vracíváte pozdě, že?
S: No, to víte, máme toho v práci moc, uzávěrka na krku, tak nashledanou
B: Nashledanout pane inženýre
B: Já ti dám uzávěrku (polohlasem); (k drbnám) ženskou má a jezdí za ní každý večer.
D: (jedna přes druhou) to není možný, pan inženýr, tomu nevěřím, takový slušný člověk...
Bába jde domů, zrovna odjíždí soused, vidí jeho ženu a dá se s ní do řeči. Začne ji litovat, ale neřekne
jí nic konkrétního a odchází domů. (řekne ji že se tak dojemně loučí, jako dve hrdličky a on ted udelá
tohle)
Manželce to vrtá hlavou a tak jde za babkou. Ta ji pozve dál, nabídne jí kávu a řekne jí, že ji muž
podvádí. Žena se jí ptá jak to ví. Bába na to: Vrací se domů přece tak veselý. No to já už většinou spím,
ale víte, že máte pravdu. „a já jsem ho s ní dokonce viděla“. A bába vypráví: „Byla jsem onehdy ve
městě a viděla jsem ho s cizí ženskou, držel jí okolo pasu, byla taková štíhlá a vysoká...“
Manželka brečí a děkuje bábě. Záběr na pokoj, je slyšet jak se ženy loučí, kamera najíždí na listeček na
nástěnce, nástěnka se rozmlží a probíhá scéna, ale jak byla doopravdy.
Bába vidí souseda s nějakou ženou, jak jdou k autu, otvírá dveře od auta a pomáhá ženě do auta,
odjíždí, záběr do auta, sedí tam soused s manželkou.
Scéna končí, kamera odjíždí od nástěnky a je záběr na celý pokoj, do kterého přichází bába.
Zapne televizi, přepíná kanály, kouká se na telenovelu, skončí u Colomba.
Manžel přijíždí, bába vypne zvuk a jde k nástěnce, zapsat si čas. Rychle běží vypnout televizi, zhasne,
otevře okno a vykloní se z něj. Slyší hádku a pokyvuje hlavou, probíhá hádka ...
Zavírá okno, hádka skončila, zapíše si na nástěnku čas hádky a jde spát.

Další den ráno: Bába se probouzí, dělá si snídani a netrpělivě vyhlíží. Vychází manžel, naštvaně
práskne brankou a odjíždí.
Bába jde na hřbitov, na hrob manžela, všechno mu vykládá a přitom okopává hrob.
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Potom přichází domů, už tam na ni čeká uplakaná manželka, pozve ji dál. Pujčí jí kapesník a radí ženě
ať manželovi zavolá a vyzkouší ho ...
M: já se s ním rozvedu
B: a co vaše děti? jen ještě počkejte
.
.
.
Bába začíná být nervozní, protože jí zrovna začíná Colombo, ale naštěstí se žena loučí a odchází.
Dívá se na televizi a luští.
Večer: zase je u sousedů hádka, manžel chce odjet, otevře se okno, manželka mu vyhodí tašku s
oblečením. Muž ji vezme a odjede. Bába to vše sleduje, zavře okno, přijde k nástěnce a napíše si do
kolonky – vyřešeno!
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