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REGGEL, BELSŐ, KONYHA

Egy konyhapultot látunk, rajta egyszerű filteres kávéfőző. A

mosogató tálcája is látható, néhány száradó csészével.

Nő lép a konyhába, hálóingben, papucskopogás kíséretében. A

kávéfőző előtt áll meg, és elkezd kávét csinálni.

(cont’d)

Nem hiszem el, hogy nem képes

egyszer az életben kávét csinálni.

Akkor inkább nem iszik, de nem

csinál, az istennek se.

REGGEL, BELSŐ, KONYHA

Teljesen ugyanaz a képkivágás, csak valamivel később - az

árnyékok kissé odébb húzódtak. A kávéfőző kotyogásából

halljuk, hogy fő le a kávé. Pizsamás férfi lép a konyhába, a

kávéfőző elé, és kiönt egy csésze kávét.

(cont’d)

Megint ez a híg lötty. Minden

reggel ez a vizes vacak. Vagy a

kávéval spórol? Dehogy. Csak tudja,

hogy én erősen szeretem.

Férfi mérgesen visszalöki a kannát, és ellép a pulttól,

kezében a csészével. Látjuk, hogy a kannát nem pontosan

tette vissza a helyére, a kávé folyik le a szerkezet

oldalán.

REGGEL, BELSŐ, KONYHA

Ugyanaz a képkivágás, csak egy kávétócsa van a főző mellett.

Az ablakon becsapó fény nagyobb szeletet foglal el a

konyhapulton.

Nő belép, már felöltözve.

(cont’d)

Én ezt nem bírom tovább. Hogy

valaki ennyire igénytelen legyen.

Hogy ennyire leszarjon mindent.

Ideteszi, ide cseszi ki a kávét...

mit érdekli, hogy mi lesz. Ki

takarítja ki? Hát én. Nem baj, a

szerencsétlen hülye takarítson

csak, igaz? Elegem van!

Nő idegesen törölgetni kezd.
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REGGEL, BELSŐ, KONYHA

Ugyanaz a képkivágás, csak a kávéfőző kannája a

mosogatótálcán.

Férfi farmerban, pólóban belép, és tanácstalanul megáll a

kávéfőző előtt.

(cont’d)

Hát ez mi? Lefőzi a kávét, aztán

kiönti. Ezért keresem én a pénzt?

Lefőzni egy liter kávét, aztán bele

a mosogatóba?! Na de ennek vége.

Férfi kisiet. Ajtócsapódás, kiabálás. A felvételt

felgyorsítjuk, az árnyékok meglódulva vonulnak a

konyhapulton, a zajok magas hangokká torzulnak, előbb

veszekedés, majd szeretkezés felgyorsított hangjaivá. A

felvétel ismét normál sebességre vált, férfi és nő

meztelenül lépnek a konyhába.

(cont’d)

Aztán veszünk egy új főzőt. Ez a

régi vacak már kiszolgált.

(cont’d)

Tényleg? Vegyük meg azt, tudod,

amit tavaly láttunk ott a izébe.

(cont’d)

Aha, azt a krómozottat? Amin be

lehet állítani, hogy milyen erősre

főzze? Tényleg, az jó volt.

(cont’d)

Tudod, mit? Menjünk el most.

Mielőtt a gyerekek hazajönnek.

(cont’d)

Miért ne?

(cont’d)

Szuper.

DÉLUTÁN, BELSŐ, KONYHA

Az új, krómozott kávéfőző ragyog a délutáni napsütésben.

Belép a Férfi és a Nő, a mosogatótálcáról leemelnek egy-egy

kávéscsészét, és a kávéfőző alá teszik. Mosolyogva nézegetik

a kávéfőzőt, nyomogatják a gombokat, a Nő egy törölgető

ronggyal gondosan letöröl egy kis foltot a szerkezetről. A

Férfi mosolyog, és átkarolja a Nőt, az pedig a Férfi vállára

hajtja a fejét, így várják, hogy elkészüljön a kávé.
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REGGEL, BELSŐ, KONYHA

Kora reggeli fényekben duruzsol az új krómozott kávéfőző.

Férfi öltönyben, láthatóan munkába készülve belép, kiveszi a

kannát, és belenéz.

(cont’d)

Ezt nem hiszem el, bazmeg, hogy

megint ez a híg lötty! Hogy nem

képes megnyomni azt a kurva gombot,

pedig rá van írva!!

A kannát nagy erővel visszalöki, hogy csak úgy csörömpöl.

BLENDE LE

Stáblista alatt, zene mellett felváltva a férfi és a nő

hangja:

(cont’d)

Fél éve könyörgök, hogy csinálja

meg a vécélehúzót. De nem. Az

istennek se.

(cont’d)

Már megint elhasználta az összes

meleg vizet.

(cont’d)

Mindenhol ez a sok szőr állandóan.

Hogy nem tudja maga után

kiöblíteni.

(cont’d)

Csicseriborsó. Már megint. Nem

igaz!

(cont’d)

Hogy lehet ennyit fingani?

(cont’d)

Csicseriborsó. Köles. Szója.

Faszom!

VÉGE


