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Sekuentzia 1. Barruan egunez. OspitalOspitaleko gela. 

Beltzean,  makina baten soinua entzuten dugu, “Bit-bit-bit…”  

Elektrodo partxe pare bat, ikusten ez den emakume gorputz baten 

bularrean itsatsita. Elektrodoen kableen bideari jarraituz, bularretik 

ohe batera goaz; handik lurrera eta gero gorantz, bihotzaren 

funtzionamendua aztertzen duen makina bateraino.  

Makina horren pantailaraino hurbilduko da begirada; pantailak 

gaixoaren bihotzaren erritmoa grafiko batean islatzen du.  

Taupaden soinua musikarenarekin batuko da, harik eta taupadak 

desagertu eta musika besterik entzuten ez den arte.  

Aldi berean, elektrokardiogramaren irudia musikaren erritmora 

itxuraldatzen hasiko  da, soinu-ekipo baten erregistro grafikoen antzera.  

Pantaila berean, 

Kreditu Zerrenda 
 

agertuko da, elektrokardiogramaren irudia erabiliz; grafikoen ordez, 

orain letrak eratzen ditu. Kreditu zerrenda bukatuta, pantailako irudia 

grafiko bihurtuko da berriz ere, baina oraingoan 

elektrokardiogramarena ez, orain burtsako indizeak dira agertzen 

direnak.  

Sekuentzia 2. Kanpoan-barruan egunez. Banku bulegoa 
Bartzelonan. 

Burtsako indizeak erakusten dituen pantaila ordenagailu bat da, bulego 

batean dagoena.  

 Ordenagailu baten aurrean, Xabi (30). Mahaiaren gainean Nerearen 

argazki bat.  

Xabi banku bulego batean dago. Mahaia leihoaren ondoan dago. Bere 

ondoan bulegari gehiago, nor bere ordenagailu edo telefonoarekin, 

lanean buru-belarri.  

Kalean dagoen  norbait Xabik ondoan duen leihora hurbildu da. Nerea 

(30) da.  

Nereak leihoan kolpe bat eman eta Xabik agur egingo dio keinu batez. 

Irribarrea egingo diote elkarri. Nereak eskua ipintzen du kristalean. 

Xabik ere eskua ipintzen du. Nereak ordua dela adierazten dio. Xabik 

bulegoko erlojuari begiratzen dio: ordu biak dira. Xabiren lankideak 
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gauzak batzen hasiko dira. Xabik Nereari itxaroteko eskatzen  dio. 

Ordenadorean tekleatzen hasten da. Nereak, umore onez, inpazientzia 

keinuak egiten dizkio, lanean jarraitzen duen bakarra delako. Azkenean 

Xabik idazteari utzi eta ordenagailuko pantaila Nerearen alderantz 

biratuko du. Tamaina handiko letratan “Nerea, t’ estimu” irakurriko 

dugu. Nereak irribarre egingo du. Xabi altxatu eta bulegotik irtengo da.  

Sekuentzia 3. Kanpoan egunez. Bartzelonako kalea. 

Xabi bulegotik irten eta Nerearekin ibliltzen hasiko da kaletik.  

Xabiren mugikorra deika hasiko da.  

Xabi mugikorra hartu eta hizketan hasiko da. Esaten duena entzuten ez 

dugun arren, ikusten dugu Xabi serio jartzen dela. Nereak Xabiri 

begiratuko dio, jakin minez. Xabi gelditu egingo da.  

Planoa irekitzen  da, harik eta hiriaren ikuspegi orokor bat eman arte: 

Bartzelonan daude. 

Sekuentzia 4. Kanpoan egunez. Trena 

Trenbidetik doan tren baten airetiko bista.  

TrenaBilboko geltokian sartzen da. 

Sekuentzia 5. Barruan egunez. Ospitaleko itxarongela.  

Ospitaleko etxaurrea ikusten dugu. 

Xabi korridore batean sartzen ikusten dugu.  

JONE (OFF) 

Utzi negar egiteari, Lukas, bestela neu ere hasiko naiz eta! 

Bagenekien aspalditik hau gertatuko zela. Uste baino gehiago 

iraun du gainera.  

Xabi haiengana hurbiltzen da.  

JONE 

Beraz, malkorik ez.  (…) Xabi! 

Xabik maleta lurrean utzi eta Jone besarkatuko du. 

XABI 

Jone…   

Xabi, hunkiturik, negar egiteko zorian dago, baina Lukasek, Joneren 

bizkarretik, keinuka adieraziko dio negarrari eusteko. Xabik ez dio 

ulertuko. Jone zerbaitetan ari direla sumatu eta Lukasi begiratuko dio. 

Honek disimulatu egingo du.   

LUKAS 

Kaixo, Xabi. 

XABI 
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Kaixo, Lukas. 

XABI 

Egon zarete…? 

JONE 

Ez digute sartzen utzi. Intentsiboetan daukate. 

XABI 

Oso txarto dago, ez? 

Bien  aurpegiek egoeraren larria espresatzen dute. Jonek, presioa 

arindu aldera. 

JONE 

Ia urtebete zure berririk gabe. Gurekin hain gogaituta zeunden 

ala?   

XABI 

(…) 

Santi (48) iritsiko da, medikua.  

SANTI 

Mariaren senideak?  

JONE 

Lagunak.  Zelan dago?  

SANTI 

Txarto. Gure esku dagoen guztia egiten gabiltza, baina ezin 

dizuegu itxaropenik eman. (…) Sentitzen dut.   

JONE 

Berarekin egon gura dugu. 

SANTI 

Ez, unitate honetara senideak baino ezin dira sartu.  

JONE 

Baina berak lehengusu txikiren bat baino ez dauka, eta urrun 

bizi da gainera.  

SANTI 

Sentitzen dut; arauak zorrotzak dira.  

JONE 

Lagunei agur esan barik hiltzen utzi behar duzue?  

SANTI 

Hara… egun latza izan dut. Nik ezin dut besterik egin. Kexaren 

bat baduzue…  

JONE 

Baina zu zelako medikua zara ba? 

SANTI 

Azken 23 orduetan zure lagunaren bizitza salbatzen ahalegindu 

dena.  
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Santi badoa.  

Jone geldi geratzen da lipar batez. Gero Santiren atzetik doa.  

JONE 

Aizu! 

Santi gelditu egingo da. Jone beragana iritsiko da. Jone sutan dago, 

baina airea hartuko du hitz egin aurretik, baretu nahian. 

JONE 

Entzun… Uste baduzu ospitale honetatik Mariari agur esan gabe 

aterako naizela, ez nauzu ezagutzen! 

LUKAS 

Lasai, Jone… 

JONE 

Ez daukazue lotsarik! Maria eta bion arteko lotura bezain estua 

ahizpa gutxik izango dute munduan. Oso gutxik! Beraz, 

konpondu hau atoan, ze nik Mariari musu emango diot, ate puta 

hori lurrera bota behar badut ere!! 

Isiltasuna.  

SANTI 

Ea zer egin daitekeen.   

Sekuentzia 6. Kanpoan gauez. Ospitaleko korridorea 

Ur botila bat ateratzen da makinatik. Xabi da hartu duena. 

LUKAS 

Nork animatuko dizkigu gauak orain, asteburupasa goazenean? 

JONE 

Jada ez gara inoiz inora joaten, Lukas. 

LUKAS 

Gogoan duzue lotarako ordua iristean esaten zuena? “Ohera 

noa…”  

JONE ETA XABI 

“…Norbait animatzen da?”  

LUKAS 

Inoiz pentsatu izan dut guk ez dugula sekula bikote fijorik izan 

Mariarengatik, elkartasunagatik. Berak ezin zuen horrekin 

ametsik ere egin.  

JONE 

Behin bai; behin horrekin egin zuen amets.  

Besteek begiratzen diote harriturik.  

JONE 

Ez kontatzeko eskatu zidan.  

XABI  
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Eta zergatik ari zara kontatzen?  

Jonek Xabiri begiratuko dio. Isilune baten ostean. 

JONE 

(Xabiri) Zurekin egiten zuelako amets.  

Isilunea.  

XABI 

Baina berak ez zidan sekula… 

JONE 

Ez zintuen atakan jarri nahi. Nork ibili nahi du gazterik hiltzera 

kondenaturik dagoen batekin? (…) Ez txarto sentitu, aspaldi 

gertatu zen. Pasatuko zitzaion. Ez zidan berriro aipatu.  

Lukas berriz negar egitekotan dago, eta zapiak aterako ditu. Xabi ere 

hunkituta dago. 

Santi hurbilduko zaie. 

SANTI 

Bihar ikusi ahal izango duzue, bederatzi t´erdietatik aurrera.  

JONE 

Baina bihar… 

SANTI 

Gaur ezin da, lasaigarri bat eman diogu. Bihar izan beharko du. 

Bisita laburrak. Eta banan-banan, mesedez.  

JONE 

Ondo da. Eta lehenago esan dudana... 

SANTI 

Ez, ondo dago… Ondo dago. 

Santi mediku-gela batean sartuko da, mutilak eserita dauden bankuaren 

ondoan.  

JONE 

Zoazte, berandu da.  

LUKAS 

Zurekin geratuko gara. 

JONE 

Eta gau osoa zuen negar zotinak bi ahotsetara entzuten pasa? 

(Lukasi) Esan diozu Xabiri etxera etortzeko?  

XABI 

Bai. Eskerrik asko.  

Altxatuko dira.  

LUKAS 

Bihar goizean goiz etorriko gara.  

Mutil biak irteten hasiko dira. Lukasek zapiak ahaztu ditu bankuan. 
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JONE 

Lukas!  

Jonek paketea botako dio Lukasi. Mutilak badoaz. Bakarrik geratzen 

denean, negar egiten hasiko da, kontsolamendurik gabe. Bere poltsan 

bilatu, baina ez du zapirik aurkituko. Ustekabean, esku batek zapi 

pakete bat eskainiko dio. Santi da, batarik gabe. Jonek hartuko dio, 

isilean.  

Jonek malkoak lehortuko ditu. 

SANTI 

Gaua hemen emango baduzu, erosoagoak dira bigarren 

solairuko besaulkiak.   

JONE 

Eskerrik asko. 

SANTI 

Santi naiz.  

Sekuentzia 7. Barruan gauez. Joneren etxea-Nerearen etxea 

Xabi ohean etzanda, telefonoz hitz egiten.  

XABI 

Hirurok batera errezagoa litzateke. Baina banan-banan sartu 

behar dugu... Ez dakit gai izango naizen eusteko. Gainera…  

Xabi Jonek kontatu diona esatera doa, baina, zergatik ondo jakin gabe, 

isiltzea erabakiko du.  

Telefonoz bestaldean Nerea ikusiko dugu orain, Bartzelonako bere 

etxean, lau yogurretako pack bat jaten.  

NEREA 

Gainera, zer?  

XABI 

(…) Ez, ezer ez. Zer esango diot? 

NEREA 

Poza emango dion zerbait.  

XABI 

Hiltzen ari da; ezerk ere ez du poztuko. 

NEREA 

Hori ezin da jakin. Berarekin hitz egingo duzun azken aldia da.  

 XABI 

Badakit.  

NEREA 

Esan saiatuko zarela.  

XABI 
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Saiatu egingo naiz. Eta zu zaindu zaitez, maitea. Maite zaitut. 

Ondo lo egin.   

NEREA  

Eta zuk, lasai hartu. Gabon. 

XABI 

Gabon.  

Xabik telefonoa eskegiko du. Ohean etzango da pentsakor, une luze 

batez ahoz gora, begiak zabal-zabalik.   

Kamarak mogimendu lateral bat egiten du. Horma zeharkatu eta ikusten 

dugu… 

Sekuentzia 8. Barruan egunez. Ospitaleko korridorea. 

…Xabi, burua hormaren kontra. Lukas hurbilduko da, zurbil, bataz 

jantzita, buruan paperezko txano bat duela.  

XABI 

Eta? 

LUKAS 

Kito. Ez dut negarrik egin, eta ez da gutxi.  

XABI 

Zer esan diozu? 

LUKAS 

Nik, ezer ez.   

XABI 

Ezer ez?  (…) Eta berak? 

LUKAS 

Txiste bat kontatu dit.  

XABI 

Ez. 

LUKAS 

Benetan. Erretzaile porrokatu bat medikuarenera joan da. Honek 

bularra aztertu eta esan dio: -Ba plakatxo bat egin beharko 

dizugu. –Bularrekoa? –Ez, marmolezkoa.  

Negar zotinka hasiko da. 

LUKAS 

Eta hor egon gara biok, barrez lehertzen.  

 Paparezko txanoa baliatuko du zintz egiteko. Gero paperontzira botako 

du. 

LUKAS 

Zure txanda.  

Xabi abiatuko da.  



 9 

LUKAS 

Animo.  

Xabiren kezka aurpegia ikusten dugu eta elektrokardiogramen makina 

entzuten hasiko gara:  “bit-bit-bit…” 

 Sekuentzia 9. Barruan egunez. Ospitaleko gela 

Hasieran ikusi dugun makina ikusiko dugu berriro. “Bit-bit-bit” 

Bere ondoan, ohean, Maria dago, erdi lo.  

Mariak aurpegi atsegina du, baina zaindu gabea. Azal zurbila du, aire 

libreko ariketa ezagatik, eta arrazoi beragatik, lodi samar dago.  

Xabi sartzen ikusiko dugu, bizkarretik, bata eta paperezko txanoa 

jantzita. Atea itxi gabe geratuko da. Mariak irribarre egingo dio. 

Energia gutxirekin hitz egingo du,  baina disimulatzen saiatuko da.  

MARIA 

Kaixo, ekonomista. Aizu, honetan aditua zara ta, (buruaz 

makinak egiten duen grafikoa seinalatuz) burtsak hondoa jo 

duela ematen du, ez?  

Xabi irribarretsu.  

MARIA 

A ze putada, bisitan etorra323aztea…  Medikuek arrazoi dute: 

ez daukat bihotzik.  

XABI 

Zelan tratatzen zaituzte?  

MARIA 

Erregina bat bezala. Berriz hiltzen banaiz, ospitale honetara 

bueltatuko naiz.  

XABI 

Maria… 

MARIA 

Zer? Ez da hainbesterako. Nik onartu dut, jada. Munduak biraka 

jarraituko du berdin-berdin.  

XABI 

Ez da egia. 

MARIA 

Arrazoi duzu. Azkarrago biratuko du. (Irribarrez, aldakak 

seinalatuz)  Zama ederra kenduko du gainetik!   

Isilunea. Xabik ez daki zer esan.  

MARIA 

Beno, urtebete berririk gabe. Kontatu zerbait.  

XABI 

Ba hor nabil, hemen egiten nuena egiten, baina Bartzelonan.  
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MARIA 

Nobiarik aurkitu duzu? 

XABI 

(…) Ez.  

MARIA 

Lorez lore, beti bezala. 

XABI 

Bah…  

MARIA 

Oraindik uste al duzu maitasuna gehiegi baloratuta dagoela? 

Zelan zen? “Zenbat kalte egin dion amodioak sexuari!” 

Biak irribarrez.  

XABI 

Bai, hori esaten nuen…  baina… inoiz neu ere tranpan jausi 

nintzen.  

MARIA 

Ah, bai? (Jakinminez irribarretsu) Kontatu hori.  

XABI 

(Serio) Ez.  

MARIA 

Eh, ez ni horrela utzi. Gainera, lasai egon, ni ez naiz 

txutxumutxuka inora joango. . Bota, nor izan zen zorte txarreko 

koitadua? 

XABI 

Zu.  

Maria seriotuko da atoan. Xabik kezkatuta begiratuko dio grafikoari, 

zenbait mugimendu bortitz adierazten ari baita.  

MARIA 

Xabi, mesedez, gaur bromak neuk baino ezin ditut egin. 

XABI 

Ez nabil brometan. 

MARIA 

Ez ezazu… 

XABI 

Benetan, ez na… 

MARIA 

Mesedez, ez… 

XABI 

Egia esaten ari naiz, Maria! 

Maria isildu egingo da. Makinaren “bit-bit-bit” hotsa arinago entzungo 

dugu. Xabik kezkatuta begiratuko dio makinari.  
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XABI 

Zer… zer gertatzen zaio makinari? 

MARIA 

(Irribarrez) Ahaztu makina. Neu naiz hiltzen ari dena.   

Isilunea.  

MARIA 

Benetan? 

Xabik buruaz baiezkoa egingo du. 

MARIA 

Itxi atea.  

Xabi altxatu eta atea itxiko du.  

MARIA 

Zatoz hona. 

Nereak bere ondoan jartzeko kainua egiten dio Xabiri, ohe gainean. 

Xabi Mariarengana doa. 

MARÍA 

Noiz…? 

XABI 

Ezagutu eta berehala. Ume moko batzuk ginen.  

MARIA 

Zergaitik ez zenidan esan? 

XABI 

Agian uste nuelako ez zintudala merezi. 

MARIA 

Ez esan lelokeriarik, Xabi. 

XABI 

Lelokeriak? Zuk ez dakizu zenbat balio duzun. Gertatu zaigun 

onena zara, Maria.  

MARIA 

Honek bai, honek despedida baten itxura du.  

XABI 

Barkatu, ez nuen… Bakarrik esan nahi nuen...  

MARIA 

Isildu…  

Mariak estuago hartuko du.  

MARIA 

Ezagutu eta berehala dinozu?  (Xabiri irribarrez) Ba horrek 

grazia dauka ze… neu ere halaxe maitemindu nintzen zurekin. 

Isilunea. Xabik harrituta egoteko itxurak egiten ditu.  

XABI 



 12 

Zer?  

MARIA 

Ezagutu eta berehala.  

XABI 

(Hasperena, sorpresa simulatuz) Hara…! Hau bai… Ez nuen… 

Elkarri irribarrez. Isilunea. 

XABI 

Elkarrekin maiteminduta, elkarri ezer esan gabe. Pasadizo 

polita, ez? 

MARIA 

Ez. 

XABI 

Ah, ez? 

MARIA 

Ez da pasadizoa. Niretzat behintzat ez. Ez dut ahaztu ordutik. 

Instante batean ere ez. Batean ere ez. 

Xabiren sorpresa orain benetakoa da, baina begiradari eusten saiatuko 

da ahal duen eran. Maria begira dago, erreakzio baten zain. Xabik 

presio hori sentitzen du.  

Isilune baten  ostean…  

XABI 

Ba… hitzik gabe geratu naiz, ze… niri gauza bera gertatzen zait.  

MARIA 

Esan dizut ez dela bromatarako unea? 

XABI 

Bromatarako unea iruditzen zaizu? 

MARIA 

Ez. 

Mariak musu beroa emango dio Xabiri. Mariaren elektrokardiogramak 

unearen intentsitate emozionala islatzen du. “Bit-bit-bit”.  

Sekuentzia 10. Kanpoan egunez. Ospitaleko lorategia  

Makinaren “bit-bit-bit” hotsa entzuten dugun bitartean, Xabi lorategian 

dabil, bakarrik, bere tristurarekin. Trantsizioa…   

 

Plano orokor bat, Jone erretzen,   eta Lukas paseoan, tristuraz. 

Trantsizioa… 

 

Plano ezin orokorragoa.  Xabi telefonoz hizketan. Makinaren soinua 

entzuteari uzten diogu. Lukas korrika datorrela ikusiko dugu. Xabik 

telefonoa eskegiko du.  Lukas bere parera iritsiko da arnasestuka. 
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Urrun daudenez ez dugu entzuten esaten ari direna, baina ikusten dugu 

nola biok korrika joaten diren ospitalera.    

Sekuentzia 11. Barruan egunez.  Ospitaleko korridorea-
Ospitaleko gela. 

Lukas eta Xabi korridoretik doaz, ateraino heldu arte. Han Santi dago 

Jonerekin hizketan. 

SANTI 

Inoiz gertatu izan da suspertzeren bat. Baina Mariaren aldaketa 

erabatekoa izan da, sinestezina.  

Llegan Xabi y Lukas. 

SANTI 

Dena den, oraindik gaixo terminala da.  

Isilunea. 

SANTI 

Miokarditis mota batzuetan desfibriladoreak eraginkorrak dira, 

baina jatorri birikoa dutenekin, oraingoz ez.  

JONE 

Oraingoz? 

SANTI 

Ikertzen ari dira, baina hobe Mariak ezer ez jakitea. Berarentzat 

beranduegi  izango da.    

XABI 

Zure ustez zenbat denbora…?  

SANTI 

Bihotzak edozein unetan huts egin ahal dio: esfortzu fisiko bat, 

disgustu bat…  Kasurik onenean, bi hilabete. Hiru gehienez ere.  

Gelako atea irekiko dute. Maria ohean dago, makinarik gabe. Hirurak 

sartuko dira. Santi atepean geratuko da, begira. 

Lukas hunkituta dago, berriz ere negar egiteko zorian.  

MARIA  

Lukas, ez jarri horrela, momentuz ez naiz joango beste mundura. 

Muturra sartu nuen, baina berehala atera nintzen. Ez daukate 

Internetik. Ze bizitza sexual egon liteke hor?   

Lukasek negar eta barre egingo du batera. Mariari musu emango dio. 

Gero Jonek hurbildu eta maitekor besarkatuko du.   

JONE 

Maria. Laztana!!  

Xabik eszena ikusiko du apur bat aparte, pozik eta urduri aldi berean. 

Jonerengandik banatu eta Mariak irribarre egingo dio Xabiri eta honek 

guztiz natural irteten ez zaion beste irribarre batez erantzungo dio.   
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Maria ohetik altxatu eta Xabirenganaino doa isilean, begietara begira. 

Bere ondora iritsita, pasioz beteriko musu bat emango dio. Musu luze 

eta trinkoa da.   

Santik, Lukasek eta Jonek harrituta ikusiko dute sekuentzia.   

Musuarekin, offean hurrengo sekuentziaren lehenengo esaldiak 

entzungo ditugu. 

Sekuentzia 12. Barruan egunez. Ospitaleko lorategia  

LUKAS (OFF) 

Baina zu berarekin maitemindu zinen  orduan?  

XABI (OFF) 

Ez! Pozik uzteko esan nion. Baina eskutik joan zait dena. 

Gainera, zelan jakin behar nuen bizirik aterako zela?  

JONE (OFF) 

Horrela esanda putada bat dirudi.  

XABI 

Ez, Jone, hortik ez. Horixe pozten naizela, jode. Nola ez naiz ba 

poztuko!  

LUKAS 

Eta zer egin behar duzu orain? Esan dit zurekin  joan nahi duela 

Bartzelonara.   

Xabi zerraldo erortzeko zorian dago.   

XABI 

Jode…  

JONE 

Egia esango diozu? 

LUKAS 

Orain ezin du. Entzun diozu medikuari, disgustuak akatu egingo 

luke. 

JONE 

Horretan lehenago pentsatu behar zuen.  

Xabi,  Jone eta  Lukasen arteko eztabaidari begira dago, urrundik, 

sordinaz bezala.  

LUKAS 

Hobe du orain azkeneraino eustea.  

JONE 

Eta hildakoan, lasaitu ederra, ez?  

LUKAS 

Melodramarik ez, Jone. 

JONE 
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Melodrama berak hasi du eta!. Fartsa, hobeto esanda. Dena 

fartsa hutsa izango da hitz goxo bat esaten dion bakoitzean, 

musu ematen dionean, txortan egiten dutenean…  

LUKAS 

Zelan egingo dute ba txortan?  

JONE 

Elkarrekin badaude, egingo dute, ez?  Bestela…!  

LUKAS 

Ezin du ta. Gaixorik dago! 

JONE 

Teknika bigunak daude, nik zer dakit ba, sexu tantrikoa… 

LUKAS 

Ez dut Xabi imajinatzen barruraka eiakulatzen.  

Lukas Xabiri begira.  

LUKAS 

Sexu tantrikoa egingo duzue? 

XABI 

Nahikoa da, koño! Pentsatu beharra daukat.   

JONE 

Ez daukazu astirik.  

LUKAS 

Bartzelonara eraman behar duzu.  

XABI 

(Erresorte bat lez) Ezin dut! 

JONE 

Norbaitekin zabiltza? 

LUKAS 

Horixe besterik ez zen falta.  

XABI 

Ez nabil inorekin.  

JONE 

Orduan zergatik ez duzu zurekin eraman nahi?  

XABI 

Bankuan zortzi ordu ematen ditut, gehi beste bi joan eta 

etorrian… Zer egingo luke berak egun osoan bakarrik?  

JONE 

Orduan? 

XABI 

Ez dakit… Asteburuetan hona etorriko naiz. Ahal dudanetan.  

JONE 
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Ezta pentsatu ere.  Ez bazaude egia kontatzeko prest, zezenari 

adarretatik heldu beharko diozu. Gogor gainera. Romeo eta 

Julietarena pitokeria bat izango da zuenaren ondoan. 

XABI 

Baina…  

Santi beraiengana doa. 

SANTI 

Plantara eraman dute. 

JONE 

Eskerrik asko.  

SANTI 

 (Xabiri) Zu zara bere mutila, ez?  

XABI 

Ni? 

LUKAS 

Bai, bera da.  

SANTI 

Ahal duzunean pasa nire bulegotik, aholku batzu emateko. 

Lehen sorospenak. 

Besteek ibiltzen jarraituko dute, baina Xabi geldi geratuko da, 

abailduta. Lukas bueltan dator, Xabiri besotik heldu eta eramateko. 

Ibiltzen ikusten ditugu, Santi eta Joneren elkarrizketa entzuten dugun 

bitartean.  

JONE (OFF) 

Plantillan hain larri al zabiltzate, zeu errekadoak ematen 

ibiltzeko?  

SANTI (OFF) 

(Irribarrez)  Honelako mirariak ez dira egunero gertatzen. 

Kontatu egin didate. Beste azalpenik ezean, zure laguna izan da 

Mariaren bizitza salbatu duena.  

JONE 

Ze putada, eh? Sei urte karreran, beste hiru espezialitatea 

egiteko, eta azkenean, “esan ezazu hitz bat eta sendatuko naiz”.   

SANTI (OFF) 

Horrelakoa zara mundu guztiarekin? 

JONE (OFF) 

Ez da gauza pertsonala. Ez ditut uniformeak gustuko.  

Lukas eta Xabi,  Santi eta Jonerengana iritsi eta atzean utziko dituzte. 

Kamara Santi eta Jonerekin geratuko da, gelditu egin baitira.   

SANTI 

(Irribarrez) Ba oraindik pixka batean jasan beharko nauzu. 

Mariaren kasua jarraitzeko eskaera egin diot zuzendaritzari.  
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JONE 

Ya… Kasu kliniko interesgarria, ez?  

Jone badoa. Santi begira geratzen zaio, harriduraz. Offean hurrengo 

elkarrizketa entzuten dugu.  

Sekuentzia 13. Barruan egunez. Korridorea, gela baten aurrean 

LUKAS (OFF) 

Zu  norbaitekin zabiltza Bartzelonan… 

XABI (OFF) 

Ez. 

Xabi eta Lukas plantako gelaraino iristen ari dira. 

LUKAS 

Bai. 

XABI 

Ezetz ba, koño.  

Xabik hasperen egingo du.  

XABI 

Bai, banabil. 

LUKAS 

Jode!! A ze marroia!!  

XABI 

Ez esan Joneri, mesedez.  

Lukasek ezin dio barreari eutsi. 

Xabi ohartu da atea zabaltzen hasia dela.  

XABI 

Ixo, koño. 

Maria irtengo da, hospitaleko arropaz jantzita.   

XABI 

Esan dit Lukasek Bartzelonara etorri nahi duzula. 

MARIA 

Tsss!  

Mariak poltsikotik katalaneko hitz errazenak biltzen dituen liburuxka bat 

aterako du. Mariak azentu eskasaz irakurriko du.  

MARIA 

Perdona, no t'entenc, parla'm en català. 

XABI 

Ez dut uste ideia ona denik.  

Maria moztuta geratuko da une batez, baina ez du ahuldaderik erakutsi 

nahi; beraz irribarre egin eta liburuko beste esaldi bat bilatuko du. 
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MARIA 

Pots repetir-lo si us plau?  

Xabik buruaz ezetz adierazi besterik ez du egingo.  

Jone parera iritsiko da, kafe batekin.  

MARIA 

(Joneri) Bero dago?  

Jonek baietz. Mariak  hartu eta tragu bat emango dio.  

MARIA 

Azkarregi noala uste duzu? Nik ezin dut astiro ibili, Xabi. Ez 

daukat astirik.  

XABI 

Bilbon geratuko naiz.  

MARIA 

(Aurpegia argituko zaio)  ¿Pots repetir-lo si us plau?  

XABI 

Bilbon geratuko naizela, zurekin.  

Mariak pozari eutsiko dio. 

MARIA 

Eta lana? 

XABI 

Eszedentzia bat eskatuko dut. 

MARIA 

Eskatzea daukazu? 

XABI 

Ez dakit. (Berriro irri egiten saiatuko da) Baina horrek ez du 

inporta.  

Elkarri irribarrez. 

MARIA 

Zer nahiago duzu, koltxoi biguna ala gogorra?  

XABI 

Berdin dit. 

MARIA 

Nirea gogorra da. 

XABI 

Ederto. 

Orain bai, Mariak, erabat lasaiturik, bere poza adieraziko du. Xabi 

beso artean estutuko du.  

Jone eta Lukas begira, distantzia batean.   

Kolpe bat entzuten dugu, eta kolpea eman duenaren hasperena.  
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Sekuentzia 14 Barruan egunez. Santiren bulegoa 

Emakume baten bularra ikusten dugu, eta kolpea ematen dion ukabil 

bat. Ukabila Xabirena da eta emakumea, lehen-sorospen praktikak 

egiteko maniki bat. Manikia etzanda dagoen kamillaren ondoan Xabi 

eta Santi daude. Xabi izerditan dago.  

SANTI 

Horrela ondo, emakumea akatu nahi baduzu. Berpiztu nahi 

baduzu, eskuak hemen jarri… 

Santik esku bietako atzamarrak elkartu eta manikiaren bularren 

gainean jarriko ditu.  

SANTI 

…esternoiaren azpian, eta indarrez sakatu behar duzu. Egizu 

aproba.  

XABI 

Ez dakit honetarako balio dudan.  

SANTI 

Zure neska da. Unea iristean ausartuko zara, lasai. Has gaitezen 

berriz. Errepikatu protokolo osoa.  

XABI 

(Estu) Lehenengo, larrialdietara deitu. Gero eroso jarri, burua 

hankak baino pixka bat gorago. Ez eman edatekorik. Eta mina 

kentzeko trinitrotolueno… 

SANTI 

¿? 

XABI 

Nitroglizerina! 

SANTI 

(Irriz) Egia izango ote da akatu nahi duzula!  

XABI 

Eta bihotza gelditzen bada, kardiomasajea.  

SANTI 

Ondo. 

Keinu batez Santik egiteko eskatzen dio. Xabik masajea praktikatzen du. 

Bitartean, Santik hitz egingo du.  

SANTI 

Beste gauza bat. Ez dut zuen bizitza pribatuan sartu nahi, baina 

kontuz ibili… zera egiten duzuenean. Mariaren bihotza ez dago 

txantxetarako.  

 Xabik ez du erantzungo.  

SANTI 

Zurbil zaude.  
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XABI 

Ez da ezer.  

SANTI 

Etzan.  

Xabi kamillan eseriko da, manikiaren ondoan. Santik begia begiratuko 

dio linterna batez.  

Sekuentzia 15 Kanpoan- Barruan egunez.  Ospitaleko harrera.   

Xabi eta Lukas harrerara iritsi da. Xabi zurbil dago.  

LUKAS 

Hilabete batzuk baino ez dira izango. Eutsi behar diozu. Egizu 

beragatik. Lasai. Ondo egingo duzu. Hori bai, erne ibili beharko 

duzu, gezurrak gezur gehiago dakarrelako, eta denak gogoratu 

beharko dituzu. Gezurtiak memoria ona behar du. (...) Han 

daukazu. Animo.  

Hemendik aurrera sekuentzia musikaz lagundurik doa.  

Bazter batean iskanbila handia dago. Harrerako mahaia da. Erizain eta 

administratiboak oihuka ari dira, pozarren, besoak goraturik. Haien 

aurrean Maria, irribarrez, mahai gainean dagoen lorontzi bateko 

loreak hartu, buelta eman eta bizkar emanda botako ditu. Txaloak.  

Maria eta Jone mutilengana doaz. Maria gurpildun aulki batean 

daramate, arrastaka soka batez loturiko txizarako pote sorta bat 

daramala. Mariak belarri batetik besterainoko irria erakusten du. 

Mutilengana iristean, Xabik aulkiaren euskarriak hartu eta aurrera doa, 

Jone eta Lukas alboetan doazela.   

Erizain batzuk pasilloa egiten diete.  

Sekuentzia 16a Barruan gauez.  Mariaren etxeko komuna eta 
saloia 

Ospitaleko zarataren oihartzunarekin, eta soinu banda berarekin, lau 

lagunen argazkia. Ondoan, Maria  ikusten dugu, saloiko ispiluaren 

aurrean, felpazko pijama kutre batekin. Ez zaio gustatzen ematen duen 

irudia.  

Komuneko ispiluaren aurrean Xabi ikusten dugu, sekadorea piztuta, 

mugikorretik hitz egiten. Ez dugu entzuten esaten duena, baina 

Nerearekin ari dela imajinatzen dugu. 

Saloiko ispilura bueltatzen gara orain. Mariak beste pijama bat jantzi 

du, felpazkoa hau ere, ez bestea baino eleganteagoa. Oraindik ez dago 

gustura bere irudiarekin.  

Komunean, Xabi bere mugikorrean tekleatzen ari da. Sakeleko telefono 

baten pantaila ikusten da. “Nerea” izena agertzen da agendan. 
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Pantailan funtzio berria agetzen da: “Izena aldatu”. Gero Nerearen 

izena ezabatu eta haren ordez honako hau agertzen hasiko da: 

“Bulegoa”.  

Xabik mobila gorde, hasperen egin eta sekadorea itzaliko du. Une 

berean soinu banda isilduko da. Xabi ateko krisketa ireki eta komunetik 

aterako da. Han Maria ikusiko du.  

MARIA 

Nikole Kidman pijama honekin penagarri egongo litzateke, 

baina  ni ederto nago edozer gauza jantzita…  

XABI 

(Galantea izan nahiean) Eta edozer gauza erantzita, zer esanik 

ez.  

Mariari piropoa gustatu zaio. Mariak Xabi besarkatu eta musu bero bat 

emango dio. Maria sutan dago. Xabi pasibo xamar, egoerak gaindituta.  

MARIA 

Eta hau lujuriaren kontrako pijamarekin. Pikardias bat erosten 

dudanean, hau Gomorra izango da.  

Mariak eskotea ireki eta Xabiren eskua sartuko du bere bularren artean.  

MARIA 

Zer iruditzen? 

XABI 

Taupadak oso fuerteak direla. 

MARIA 

Zureak ala nireak? 

XABI 

Eta arinegiak.  

MARIA 

Ez zait inporta.  

Xabik eskua kenduko du. 

XABI 

Baina niri bai.  

Mariak dezepzionaturik begiratzen dio. Xabi konturatu eta konpontzen 

saiatuko da. 

XABI 

Ez dut zuri ezer gertatzerik nahi.  Behingoz elkarrekin 

gaudenean. 

Maria serio altxatuko da. 

MARIA 

Ondo da.  

Mariak eskotea itxiko du.  
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MARIA 

Nik erraz eutsiko diot egin gabe… Ohituta nago.  

Xabik begiratuko dio, erantzun gabe. Ez daki zer esan.  

MARIA 

Baina zu? Zu ez zaude gaixorik. 

XABI 

Zurekin egotearekin nahikoa daukat.  

Maria irriz. Musu labur bat emango dio ezpainetan Xabiri. Laburregia 

deritzo eta beste bat, orain luzexeagoa. Gero banatuko da goxo.  

MARIA 

Ba sofakama prestatu beharko dugu.   

XABI 

Ez da beharrezkoa. Moldatuko gara.    

MARIA 

¿Zuk uste? (Txantxetan) Gorputz hau tentazio handiegia da, ez 

dakit errespetatuko nauzun.   

Biak irriz.  

MARIA 

Berandu da. Ohera noa. Norbait animatzen al da? 

Maria ohera doa. 

Sekuentzia 16b barruan gauez. Mariaren gela. 

Maria eta Xabi ohean. Maria lo, ahoa zabalik eta baba hari mehe bat 

ezpainartetik irteten zaiola. Xabi desbelaturik. Maria, lotan Xabiren 

ankatartean jarriko du bere besoa.  

Xabiren hasperenak entzungo ditugu, larrutan egiten.  

Sekuentzia 17 Kanpoan egunez. Etxe baten kanpoaldea.  

Etxe baten kanpoaldea ikusten dugu. Kamara hurbildu ahala, ozenago 

entzuten ditugu hasperenak. Kamara leihoraino hurbiltzen da. Gela 

ikusten dugu, eta Xabi larrutan egiten norbaitekin.  

Sekuentzia 18 a Barruan egunez. Nerearen etxea 

Nerea eta Xabi lehen ikusten genuen gelako ohean. Larrutan egin 

berritan. Xabi banandu eta ahoz gora geratuko da.  

XABI 

Bilbon egon beharko dut bolada batean.  

NEREA 

Zergatik? 

XABI 

Prestakuntza ziklo bat eskeini didate zentralean.  
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NEREA 

Ondo pagatuta dago?  

XABI 

Ez didate ordaintzen, hori da alde txarra. Alde ona, aukera ezin 

hobea dela birziklatzeko, eta lanpostu hobea lortzeko.  Ez daukat 

batere gogorik, baina ezin nion ezetz esan.  

NEREA 

Eta nora joango zara bizitzera?   

XABI 

Hori da alderik onena: Mariak tokia dauka bere etxean eta 

eskeini egin dit.  

NEREA 

Mariarekin biziko zara?  

XABI 

Bai… Ez… (…) Hau da, biok bakarrik ez. Bere nobioa ere han 

bizi da.  

Nereak harridura erakutsiko du. 

XABI 

Lukas. Lukasi buruz hitz egin dizut, ez?  

NEREA 

Inoiz bai, baina ez nekien Mariarekin zebilenik.  

XABI 

Orduan, zer? Proposamena onartuko dut ala ez?  

Nerea Xabiri begira.  

NEREA 

Baina ze faltsua zaren!! “Ez daukat batere gogorik, baina ezin 

nion ezetz esan.”!! Gezurtia!  

XABI 

Xabi zurbil jarriko da. Nereak irribarre egiten dio Xabiri eta bultzada 

maitekor bat eman ere. 

NEREA 

Trepa bat zara zu, horixe. Horrela jarraituz gero, bankuko 

zuzendari bukatuko duzu. 

XABI 

Bai zera! 

NEREA 

Gustatzen zaizu zure lana, ez? Dirua pobreei lapurtu eta 

aberatsei ematea…  

Xabi Nerearen jokoan sartu eta bera ere txantxetako  “borrokan” 

hasiko da.  

XABI 

Baina bankuan zer egiten dugula uste duzu zuk? 
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NEREA 

Ez dakit, inoiz ez dut ondo ulertu.  

XABI 

Interesik jartzen ez duzulako.  

NEREA 

Bankukoek bai, horiek interes ederra jartzen dute!  

Elkarri irribarrez.  

Isilunea.  

NEREA 

Ondo da. Zoaz Bilbora. Baina jakin haurdunaldiaren euforiaz 

baliatzen ari zarela.  

 Xabi hasieran ez da konturatuko eta irribarrez jarraitzen du. Bat-

batean irribarrea izozten zaio.  

XABI 

Zer?  

Sekuentzia 19 Kanpoan egunez. Barcelona 

Xabi Barcelonako tokiren batean dago, bere amorrua deskargatzen, 

banku bati edo antzeko zerbaiti ostikadak ematen.  

XABI 

(Ad lib.)  Ostia!!! Ostia, jode!! Jode, jode, jode!!  

Xabi une batez geldituko da arnasa hartzeko. Ume bat dago bere 

aurrean, izututa, txupetea grinaz zurrupatzen. Umearen ama korrika 

doa beregana, umea zoro horregandik urruntzeko. Xabik umea eta ama 

nola doazen ikusten du. Lasaituz doa.  

Sekuentzia 18 b  Barruan egunez. Nerearen etxea 

Xabi etxean sartuko da. 

XABI 

Barkatu baina…  Jode, ez nuen espero. 

NEREA 

Bai… Ulertzen dizut.  

XABI 

Duela gutxi hasi gara eta…  

NEREA 

(…) 

XABI 

Eta zelan…? 

NEREA 

DIU-ak huts egin du.  

XABI 
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Ah… 

NEREA 

Ez dut galdu nahi. 

XABI 

(…) 

NEREA 

Ez baduzu garbi ikusten, ez zaitut behartu nahi.  

XABI 

Ez zaitut bakarrik utziko, Nerea.  

Nereari aurpegia argituko zaio. 

NEREA 

Ondo pentsatu duzu? 

XABI 

(Baietz) Alproja hutsa  izan naiz bizitza osoan. Heldu da zentzuz 

jokatzeko garaia.   

Nereak, pozarren, Xabi besarkatuko du. Besarkada elkarrizketa osoan 

jarraituko du.  

NEREA 

Xabi!! 

XABI 

Nerea… 

NEREA 

Baina ez pasa zentzuz jokatze horrekin. Niri betiko ganoragabea 

gustatzen zait. 

XABI 

Bilbora deitu eta ikastaroa bertan behera utziko dut.  

NEREA 

Zergatik? Ondo etorriko zaigu lanpostu hobea.  

XABI 

Seguru? 

NEREA 

Hiru izango gara.    

XABI 

Ondo. Orduan Bilbora joango naiz.  

NEREA 

Zenbat denborarako? 

XABI 

Bi hilabete. Hiru gehienez ere.   
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Sekuentzia 20. Barruan gauez. Pub 

Dardo bat diana batean sartzen ikusten dugu. Maria eta Jone dira 

dardotara jolasten. Lukas eta Xabiren elkarrizketa entzuten dugu.  

LUKAS (OFF) 

Nola du izena zure neskak?  

XABI (OFF) 

(…) Assumpta. 

LUKAS (OFF) 

Katalana? 

XABI (OFF) 

Jakina. Asun deitzen diot.  

LUKAS (OFF) 

Kontu serioa da? 

XABI (OFF)  

Ez, lige bat.  

Barran ikusten ditugu biak, kaña bana hartzen.  

XABI 

Eta zu zelan Joneren etxean? 

LUKAS 

Ondo. Baina badakizu zelakoa den. Aurrezten nabil buhardilla 

bat alokatzeko edo. Ea behingoz zentratzen naizen.Sekulako 

gogoa daukat ume bat izateko.  

Xabi Lukasi begira, harrituta. 

XABI 

Lehenago emakume bat topatzen hasi beharko zenuke, ez? Eta 

lan bat.  

LUKAS 

Bai, beharko. Oso tematuta nago. 

XABI 

Lanarekin? 

LUKAS 

Ez, umearekin. Pentsa, semen banku batera joan naiz donazioa 

egitera. Hori zer da, instintoa?  

Isilunea.  

LUKAS 

Joneri proposatzea ere bururatu zait, atera kontua… 

XABI 

Zer? 

LUKAS 

Ondo pentsatuta, logikoa da umeak lagun batekin izatea eta ez 

nobiarekin. Lagunak betiko izaten dira, bikoteak segituan 
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banatzen dira, umeek txarto pasatzen dute…  (…) Imajinatzen, 

Jone eta biok zerarekin…? 

Bonboaren keinua egiten du. 

XABI 

(Gogaituta) Beno, nahikoa da, koño!!  

Lukas harrituta.  

LUKAS 

Zuri zer gertatzen zaizu ba? 

XABI 

Ezer ez. 

LUKAS 

Erne ibili, nirekin alferrik dira gezurrak. Arazoren bat 

Jonerekin? Haurdunaldiekin? 

XABI 

Ez. (…)  Bai. 

LUKAS 

Jonerekin ala haurdunaldiekin?  

XABI 

(…)…  Jonerekin...  Baina… Ez da erreza azaltzen.  

LUKAS 

Jonerekin? Zer… Jone eta zu… Jone gustatzen zaizu?  

XABI 

Ez…! (Pentsatzen du) Zitzaidan. Baina ez diot inoiz esan, 

badakizu. 

LUKAS 

Jakina, ez luke funtzionatuko. Jone eta zu… 

XABI 

Horixe. 

LUKAS 

Ulertzen dut… Eta Jone haurdun uzteaz hitz egiten hasi 

naizenean…  

XABI 

… hunkitu egin nauzu. 

LUKAS 

Oroitzapenak astindu zaizkizu. 

Maria ikusten dugu disko-makina batean txanpona sartzen. 

LUKAS (OFF) 

Gaindituta dago? 

XABI (OFF) 

Bai. Aspaldi. Orain bai nagoela benetan  kolgauta.  

LUKAS 
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Zera egongo zara zu… Ah ez, katalanarekin! Jode, a ze lioa!  

XABI 

Asun. 

LUKAS 

Asunta. Zer esan dizut? Nirekin alferrik gezurrak!  

Mariak kanta baten botoia sakatuko du.  

Musika entzuten da. Maria dantzan hasiko da. Mutilei dantzara 

etortzeko esaten die.  

Mutilek ezetz, basoak altxaturik, irribarretsu.  

JONE 

Matematikoa da: gizon batekin serio hasten zaren unean, tipoak 

zurekin dantzatzeko gogoa galtzen du. 

MARIA 

Xabi desberdina da. 

JONE 

Jeitsi hodeietatik, Heidi! Azkenean beti deskubritzen duzu 

Interneteko pornoan ibiltzen dela.  

Sekuentzia 21. Barruan gauez. Mariaren etxea 

Ordenagailu bat ikusten dugu. Xabirena da, mahai gainean. Dutxa 

soinua entzuten da. Maria ordenadoreari begira, irribarre maliziotsuaz. 

Komunerantz begiratu eta aurrera egitea erabakitzen du. Internetera jo 

eta Historial-era doa. Hor agertzen dira Xabik ikusi dituen webguneak. 

Mariak, intrigaturik, batean klikatu du: haurrentzako sehaskatxoak 

dira. Mariari irribarrea ezabatuko zaio. 

Komuneko atea zabaldu eta Xabi agertuko da, ilea sikatzen.  Bere 

gelarantz doa, baina Mariaren aurpegiari erreparatzen dio.  

XABI 

Zer duzu? 

MARIA 

Ezer ez.  

XABI 

Sikatu eta afaria prestatuko dut.  

MARIA 

Xabi! 

Maria altxatu eta Xabirengana doa.  

MARIA 

Nik… nik ez dut hainbeste iraungo…  

Xabik ez du ulertzen. 

MARIA 
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Bederatzi hilabete irauterik banu…  

Xabi deskonzertaturik. 

MARIA 

Dena den…  sekulako poza ematen dit horretan pentsatzeak. 

Sekulakoa. 

Mariak Xabi besarkatzen du. 

MARIA 

Maitea, maitea, maitea, maitea, maitea...  

Sekuentzia 22  Barruan gauez. Nerearen etxea 

Mariaren ahotsa Nerearenarekin batzen da. Hau Xabirekin besarkatuta 

dago. 

NEREA 

Maitea, maitea, maitea, maitea…  

Lurrean Xabiren maleta ikusten dugu, eta ondoan sehaskatxo bat, erosi 

berria, oparitarako lazo eta guzti.  

NEREA 

Yogur bat hartzera noa. Zerbait nahi? 

XABI 

Ez naiz gose. 

NEREA 

Ba nik bikoitza daukat. 

Nerea sukaldera doa. Mahai gainean, lau yogurreko bi pack daude, 

banandu gabe, baina irekiak eta hustuak, bakoitza kutxarilla batekin. 

Nereak hozkailua irekiko du. 

 Sekuentzia 23a. Barruan gauez. Mariaren etxeko sukaldea 

Hozkailua nola irekitzen den ikusten dugu barrutik, Mariaren aurpegia 

argituz. Amantal bat eta etxean egoteko arropaz jantzita dago: kotoizko 

txandala eta kamiseta bat. 

MARIA 

Zer afaldu nahi duzu? (…) Xabi …? 

Mariak neberako atea zabalik utzi eta komunerantz doa.  

Sekuentzia 23b. Barruan gauez. Mariaren etxeko egongela 

Xabi dutxan dago. Manpararen bestaldean Xabiren silueta erdikusten 

dugu, lurrunaz difuminaturik. Maria begira geratzen da, liluratuta.   

XABI  (OFF) 

Hor zaude?  

Maria bere kontenplazio egoeratik irtengo da. 



 30 

MARIA 

Afaltzeko zer, kroketa batzuk?   

XABI (OFF) 

Eta zure dieta?  

MARIA 

Potola ikusten nauzu?    

XABI (OFF) 

Niretzat ederto zaude.  

MARIA 

Esaidazu ba.  

XABI (OFF) 

Esan egin dizut.  

MARIA 

Baina nik galdetu gabe. Ospitaleko egunean bezala. 

Isilunea. Xabik txorrota itxiko du eta burua aterako du manparatik, 

aparrez beterik.  

MARIA 

(Damuz) Barkatu… Ahaztu.  

XABI 

Maite zaitut. Eta polit-polita zaude. 

MARIA 

Potolo xamar nago, ariketa ez egiteagatik.  

XABI 

Atsegin zaitut horrela. 

MARIA 

Ah, bai? Segi. Garatu kontzeptu hori.  

XABI 

Atsegin dut…  zure ibiltzeko modua…  

MARIA 

(Maltzur) Truko bat daukat. Ipurdia estutzen dut, ipur-masailak 

gogor-gogor daudela emateko. Begira, horrela normal nabil, ez?  

Buelta eman eta ibilera normala erakusten dio. 

MARIA 

Ikusten, apur bat eroria? Ba orain estutu eta… Zas! 

Maria ipurdia estuturik dabil orain. Diferentzia nabarmenik ez dago, 

akaso bigarren honetan zelulitisa gehiago markatzen zaio txandalean.  

MARIA 

Eta?  

XABI 

(Umore onez) Orain ulertzen dut dena.   

MARIA 
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Txarto dago nik esatea, baina ez dira gutxi burua jiratzen 

dutenak.  

XABI 

Ez naiz harritzen. 

MARIA 

Emakumeen trikimailuak. Orduan zer, kroketak? 

XABI  

Maria, egin zuk gehien nahi duzuna.  

Xabi berriro sartu, manpara itxi eta txorrota irekiko du.  

Xabik, Mariari bizkar emanda, ipurmasailak kristalaren aurka jarriko 

ditu; ederki islatzen dira. 

Maria, irudiaz gozatu ostean, komunetik atera eta sukaldera doa.  

Sekuentzia 23c. Barruan gauez. Mariaren etxeko sukaldea 

Sukaldean sartu eta hozkailuan begiratzen hasiko da. Pentsakor 

geratuko da. 

MARIA 

Nik gehien nahi dudana.  

Gero hozkailua itxi, eta komunerantz doa, bidean amantala, zapatilak, 

galtzerdiak eta prakak erantziz...  

Sekuentzia 23d. Barruan gauez. Mariaren etxeko komuna 

Komunean sartu da. Honezkero sauna finlandiar bat ematen du.  

Eutsi paparrari, banoa eta!  

Maria dutxan sartuko da oraindik kuleroak eta kamiseta jantzirik.  

MARIA (OFF) 

Ahhhh, jode, jode…!!  

Xabi komunean sartuko da bere gelatik, albornoz batekin.  

XABI 

Maria? 

Mariak txorrota itxi eta manpara irekiko du. Blai eginda dago.  

BIAK 

Zer zabiltz?  

XABI 

(Pintzak erakutsiz) Pintzen bila joan naiz, bizkarreko ileak 

kentzeko.  

MARIA 

Txorrota zabalik? 

XABI 

Lurruna egiteko. Poroak biguntzen ditu.   
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MARIA 

Ez horrela begiratu. (Irriz) Kamiseta berria da. Jakin nahi nuen 

ea ur beroarekin txikitzen den. 

Isilunea. 

XABI 

Badakizu ezin dugula… 

MARIA 

Ez nahastu, txo.  (Txantxaz) Bero nago, bai, baina urarengatik. 

Eta orain, jauna, zure baimenarekin… 

Dutxatik duintasun teatralaz irtengo da. 

Sekuentzia 23e. Barruan gauez. Mariaren etxeko egongela 

Maria komunetik irten eta gelarantz doa. Xabi toalla batekin doa bere 

atzetik. 

XABI 

Ez duzu lehortu nahi? 

MARIA 

Ez. “Miss kamiseta busti”-rako entrenatzen ari naiz.  

Xabi irribarrez hurbiltzen zaio toallarekin. 

Mariak kamiseta kendu eta Xabik toallan biltzen du. Mugimendua 

baliatuz, besarkatuko du. Mariak zerbait nabaritu eta irri maltzurrez.  

MARIA 

Eh! Hor behean norbait ni ezagutzeaz poztu da, antza…  

Mariak bere eskua albornozean sartu eta “eskua ematen” dio.  

MARIA 

Kaixo, jauna, plazer bat da. Oh, ez, arren, ez duzu zertan zutitu!  

XABI 

Maria… 

MARIA 

Ixo, ez nabil zurekin.  

XABI 

Ezin dugu… 

MARIA 

Guk ez, baina beheko pottolo honek bai. Eta gustatzen zaiola 

dirudi.  

XABI 

Geldi!!  

Maria moztuta geratu da. Isilunea. 

XABI 

Barkatu. Biok  ezin badugu, nahiago dut ez… 
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MARIA 

(Irri bat saiatuz) Ba Iparra eta Hegoaren artean interes 

kontrajarriak dituzu.  Eta espero baduzu Nazio Batuen 

Erakundeak konpontzea gatazka hau… 

XABI 

Emaidazu denbora, mesedez.  

MARIA 

(Ironiaz) Denbora? Ohera noa. Ez dut afaltzeko gogorik. Gau 

on. Bioi.  

Maria badoa. Xabi bakarrik geratzen da.  

XABI 

Ni ere ohera noa. Norbait animatzen al da?  

Hurrengo sekuentziako off-a entzungo dugu. 

 Sekuentzia 24. Barruan egunez. Santiren bulegoa 

Xabi eta Santi buruz buru.  

XABI (OFF) 

Nola nahi duzu txortan egitea Maria kitzikatu gabe?   

SANTI 

Nire emazte ohiak erantzungo luke: “Santi hori egiteko gai 

bazen, zu zergatik ez?”  

XABI 

Ea ulertu dudan: ezin du berotu, ezin du 130 taupadatik gora 

egin, eta guztiarekin ere baliteke bertan hiltzea. Itzela festa.   

SANTI 

Hala da. Inportanteena lasai sentitzea da, beldurra kentzea. Eta 

horretarako badaude pilulak. (Markarik gabeko pote bat 

ateratzen du) Deituiezu “txortan egiteko pilulak”.  

XABI 

Zer da? 

SANTI 

Ezer ez. Plazeboa. Sakarina eta almidoia. Baina funtzionatuko 

du, gaixoak onak direla sinisten badu. Zuk esaiozu honekin ez 

duela arriskurik izango.  

Xabik pilulei begira.   

SANTI 

Badakit errukiagatik egiten ari zarela.  

Xabi harri eginda geratu da. 

SANTI 

Zure lagunak esan zidan. Nobia daukazu Bartzelonan. 

XABI 
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Ez dizu dena kontatu. Haurdun gaude. (Negar egiteko zorian) 

Oraindik ez dakigu neska ala mutila den… Txikiegia da 

jakiteko.  

Beste isilunea.  

XABI 

Barkatu, baina haiei ezin diet kontatu, eta barrena hustu beharra 

nuelako. Babua naizela pentsatuko duzu… Edo kabroia… Edo 

koldarra… Edo hirurak batera.  

SANTI 

Maria bizirik dago; hori baino ez dut nik buruan.  

Sekuentzia 25. Kanpoan egunez. Ospitaleko lorategia  

Xabi ospitaletik irten da. Santi bila doakio korrika. 

SANTI 

Egon!!  

Santi Xabirengana iritsi da. Kaxa bat dauka eskuan.  

SANTI 

Pultsometro bat da.  

XABI 

Ah…  Eskerrik asko. 

SANTI 

Badakit ez dela erreza, baina… izan maitekorra berarekin.  

XABI 

Ez zaizkit hitzak irteten.  

SANTI 

Hitzak sobran daude. Behin, taberna bateko barran nengoen. 

Zigarro bat piztu berria nuen. Ondoan neska bat. Hitzik esan 

gabe, neskak zigarroa hartu zidan eta zupada luze bat eman zion, 

begietara so. Horrela jarraitu genuen, zupadaka. Zigarroa amaitu 

genuenean, nire etxera joan ginen. Lehenengo urteak zoragarriak 

izan ziren.  

Pulsometroa ematen dio. 

SANTI 

Ea zer moduz.  

Gizon-emakume baten plazerrezko oihuak entzuten ditugu.  

Sekuentzia 26. Barruan egunez. Ekografia gela. Bartzelona.  

Oihuak Xabi eta Nerearenak dira, pantailan umearen ekografia ikusita 

emozionaturik.   

XABI ETA NEREA 

Ohhhh!! Ohhhh!!  
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Nerea ikusten dugu, kamillan, eta ondoan mediku bat, Nerearen 

sabelean aparailua irristatzen. Nerea eta Xabi negar eta barrez. Xabik 

Nereari musu emango dio. Ekografia ikusten dugu berriro.  

Sekuentzia 27. Barruan egunez. Nerearen etxea.  

Ekografia bera, ordenagailuan, Nerearen salako mahaiaren gainean. 

Nerea eta Xabi ekografiari begira, irribarrez. Mahai gainean kafe 

kikara bi. Nereak bere kikara hartuko du, platertxo eta guzti, eta 

goilaratxoa mugitzen hasiko da.  

Sekuentzia 28a. Barruan egunez. Mariaren etxeko egongela.  

Kikara berdina  (Ikea-koa) eta goilaratxo berdina azukrea nahasten. 

Xabik kikara hartuko dio.  

Kikara eskuan zuena Maria dela ikusten dugu orain. Xabiri begira 

dago, harrituta.  

MARIA 

Zertan zabiltza? 

Xabik, irribarrez, isiltzeko.  

XABI 

Shhhh! 

Xabik kafeari tragu luze bat emango dio. Ahoa erreko du. Bufaka 

altxatuko da.  

XABI 

Ahhh! Ahhhh!!! 

MARIA 

Badakizu oso bero hartzen dudala.  

Xabi sukaldera doa korrika.  

Sekuentzia 29. Barruan egunez. Mariaren etxeko sukaldea 

Xabi korrika sartzen da sukaldean, ur tragu bat edatera. Han Jone 

dago, kafe-ontzia garbitzen.  

JONE 

Zergatik ez zenidan esan?  

XABI 

Esan zer?  

JONE 

Hamar urtetan gutxienez dozena bat neskarekin ikusi zaitut. Ez 

dirudi asko kostatzen zaizunik deklaratzea. Niri, zergatik ez 

zenidan ezer esan?  

XABI 

Jode… Akatu egingo dut.  
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JONE 

Zer gertatzen da?  Beldurra ematen dut?  

XABI 

Eta esan banizu, zer? 

JONE 

Hori ez dator harira, ez zenidalako esan.  

XABI 

Ah… 

JONE 

Zergatik niri ez? Tabernan topatzen duzun lehenengoari esateko 

gauza zara. Mariari ere esan diozu, eta ez… 

XABI 

Ixo!  

Ixilduko dira. 

XABI 

Ez zen ezer izan. Etorri zen moduan joan egin zen. Lehen bezala 

jarraitzen dut, gaur batekin, bihar beste batekin...  

JONE 

Orain ere?  

XABI 

Ez, orain ez, jakina. Orain bakarrik nago Mariarekin.  

JONE 

Hala espero dut.  

Sekuentzia 28 b. Barruan egunez. Mariaren etxeko egongela  

Jone sukaldetik irten eta egongelara doa. Maria erdi lo dago.  

JONE 

(Ahopeka, ez molestatzearren) Bihar arte, Maria.  

MARIA 

 Xabi sartuko da. Jone badoa. Atearen kolpearekin Maria esnatuko da.  

MARIA 

Zuk  ametsetan hegaz egin duzu inoiz? 

XABI 

Ba... Bai, inoiz bai.  

MARIA 

Jende askok egiten du hegaz ametsetan. Ni bizikletan ibiltzen 

naiz.   

XABI 

Bizikletan?  

MARIA 

Badira hamabost urte ibiltzen ez naizela.  
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Xabik kajoi bat ireki eta kaxa bat aterako du, opariko paperean 

bildutakoa.  

MARIA 

Zer da?  

Sekuentzia 30. Barruan egunez. Mariaren logela  

Gau mahaiaren gainean plazebo pilulak eta pantaila digital txiki bat. 

Pantailan numeroak agertzen dira: 90,  95, 100… 

Maria eta Xabi larrutan ari dira izaren azpian. Maria Xabiren gainean. 

Mariak konbinazio sexy bat du jantzita. Bularrean pultsometroaren 

zinta jarrita antzematen da. Pantailari begira ari dira mugitzen.  

MARIA 

Hara, jada esan dezakezu “ehunera” jartzen nauzula.  

XABI 

Kontzentratu, mesedez.  

Maria pantailan konzentratzen da. 110, 115, 120, 125, 120, 125, 120… 

XABI (OFF) 

Oraingoz ondo goaz.  

130, 135, 135…  

XABI (OFF) 

Astiro, astiro…  

Maria motelago doa.  Denbora guztian pantailari begira ari da, Xabiri 

inoiz ez. 130, 125… 

MARIA 

120tik pasatzeagatik puntuak kentzen dituzte?  

Xabik serio begiratzen dio. 

MARIA 

Ondo da, kontzentrazioa.  (Azpiko arropagatik) Hau kenduko 

dut?  

XABI 

Ez da beharrezkoa. (…) Lantzean behin niri ere begiratu ahal 

didazu. 

MARIA   

(Pantailari begira) Ezin dut. Katxonda jartzen nauzu.  

(…)Ahhh!!! 

XABI 

(Izuturik) Zer duzu??  

Maria bere gainetik kenduko da.  

MARIA 

Ahhh, bola igo zait… Ah… Itxaron apur bat…  
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Xabik hanka masajeatu egingo du. Azkenean hobera egingo du.  

XABI 

Nahi baduzu utziko dugu.  

MARIA  

Ezta pentsatu ere. Baina honi piper pixka bat falta zaio. 

Maria ingurura begira. Azkenean bere pantyak hartuko ditu. 

XABI 

Zer egin behar duzu? 

MARIA 

Ixo. 

Mariak pantyen mutur bat  Xabiren eskumuturreko batean lotuko du.  

XABI 

Ah, ez, ez… 

MARIA 

Zure gobernanta zorrotzak agintzen duena egin beharko duzu… 

XABI 

… bestela esklabu zikin honek zure boten punta bere mingain 

ziztrinarekin miazkatu beharko du, ez? 

MARIA 

(Harrituta, irriz) Orduan gustatzen zaizu rollo hau, eh? Bero-

bero jartzen zaitu, ez? 

XABI 

Ez, barregura ematen dit.  

MARIA 

Ikusiko dugu nor den azkena barre egiten.   

Mariak Xabi lotuko du, mutilaren pasibitateaz.  

  Xabiren sakelekoa deika hasiko da.  

XABI 

Ez hartu.  

MARIA 

Itzali egingo dut.  

Xabiren sakelekoa praken poltsiko batean dago. Mariak hartu eta  

itzaltzera doa. Baina pantailatxoan agertzen dena irakurriko du.  

MARIA 

“Bulegoa”.  

XABI 

(irri egiten saiatuz) Moztu.  

MARIA 

Bankuko dei bat ordu honetan; larria izan behar du.  

XABI 
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(Inportantzia kendu nahiean) Berdin dio. Moztu.  

MARIA 

Niri ez zait inporta. Ez duzu nire erruagatik lana galduko.  

Mariak botoia sakatu eta Xabiri belarrian ipiniko dio, eta irribarre 

batez, isilik egongo dela agindu ere. Maria Xabiren gainean jarri eta 

pailazokeriak egiten hasiko da, sekulako txortaldia egiten ari diren 

plantak eginez.  

Xabik telefonoari ahal duen moduan eutsiko dio, sorbalda eta 

belarriaren artean. Nerearen ahotsa enztungo da, apal, urrutitik. 

Mariak nekez entzun dezake ezer.  

XABI 

Bai?  

NEREA (OFF) 

Xabi?  

XABI 

Kaixo. Gabon.  

NEREA (OFF) 

(Umore onez) Ui, “gabon”,  ze serio.   

XABI 

Dena ondo?  

NEREA 

Zergatik joan behar zuen ba gaizki?  

XABI 

Ez, ezergatik ez. Hain berandu deitu duzunez…  

NEREA (OFF) 

Hara bestea! Beti deitzen didazu zuk lehenago, baina gaur 

ahaztu egin zaizu…  

Xabi kontuan eroriko da: egia da, berandu da eta ez dio deitu.  

MARIA 

(Ahopeka) Larria da?  

Xabik ezetz buruaz.  

XABI 

Orain liatuta nago. Gero deituko dizut.  

NEREA (OFF) 

Ados. Zer moduz Maria?  

XABI 

Ondo, ondo.  

MARIA 

(Ahopeka) “Maria”esan du?  

Xabik keinu batez baietz.  
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XABI 

Beno, moztu behar dut, eh?  

MARIA 

Nitaz hitz egin diezu?  

XABI 

Bai.  

NEREA (OFF)  

Bai, zer? 

XABI 

Ezer ez, moztu. Gero deituko dizut nik.  

MARIA 

Utzi niri. 

Xabik ezezko borobil bat egin du buruaz, baina Mariak sakelekoa hartu 

du dagoeneko. Xabik hil nahiko luke. 

MARIA 

Hola? Hola?  (…) Moztu du.  

Mariak itzaliko du. Xabi ezin larriago, estuago, itoago. Arnasestuka 

dago.  

MARIA 

Zer duzu?  

 Xabik gezur bat inprobisatu beharra dauka.  

XABI 

Ba… katxondo jarri nauzula.  

MARIA 

Uau!! Hau interesante jartzen hasi da.  

XABI 

Egin dezagun behingoz behar den moduan.  

Mariak pulsometroa lurrera botako du.  

Xabiren eskuak ikusten ditugu, oheburuko baroteei indarrez oraturik.  

Pulsometroaren pantaila ikusten dugu orain, lurrean.Haien arnasestuak 

entzuten ditugu. Taupadak igotzen hasiko dira 120, 130,  140, 150.  

MARIA (OFF) 

Ez da arriskutsua izango? 

XABI (OFF) 

Lasai. Pilula hartu duzu. 

Jarraituko dute, gero eta beroago. Xabiren eskuak ikusiko ditugu, 

tentsioz beterik. Gero pantaila. 155, 160, 165, 170. 175, 180, 185, 190… 

Azkenik Mariaren oihu bat. Ezin daiteke sumatu plazerarena ala 

minarena izan den. 
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Iluntasun osoa.  

XABI (OFF) 

Maria… (…) Maria… (…)  Ondo zaude? Maria, mesedez, esan 

zeozer!! Maria!!  

MARIA (OFF) 

(Plazerrezko ronroneo bat ia) Xabi… neure bihotza…  

Sekuentzia 31. Barruan gauez. Pub 

Santi eta Xabi kaña bana hartzen.  

XABI 

Putakume galanta naiz. Pultsoa gero eta altuago eta niri bost!  

SANTI 

Txorakeriak! Kriston txortaldia egin duzue eta kito. Sexua eta 

heriotza, lagun minak. Zelan Maria? 

XABI 

Gau osoan ez zitzaion irribarrea kendu. Esaten zuen 

(emozionaturik) orain lasai hil daitekeela. 

SANTI 

Eta kexatzen zara oraindik? Jakingo bazenu…   

Santik kaña ia amaituta dauka. Billete bat atera eta kamareroari.  

SANTI 

Atera beste bi eta kobratu dena.  

XABI 

Niri ez, badut oraindik.   

Kamareroa kaña botatzen hasiko da profesionaltasunez, astiro, basoa 

betez, aparra beratzen utzi eta berriro botatzen.  

XABI 

(Santiri) Ez duzu inoiz pentsatu berriro baten batekin hastea? 

SANTI 

Askotan. Baina arazo bat dago. Duela hogei urte gustuko nituen 

emakumeak gustatzen zaizkit oraindik, baina ni hogei urte 

zaharragoa naiz. Orduan, hobe tentuz ibiltzea. Ez dut erridikuloa 

egin nahi. Ezer baino lehen, duintasuna.    

Jone tabernan sartuko da une hartantxe.  

XABI 

Kaixo, Jone. 

SANTI 

Kaixo. 

JONE 

(Harrituta) Kaixo. (Kamareroari, kañak seinalatuz) Beste bat 

niri, Txente. (Santiri) Zer dela eta…?  

XABI 
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Mariari buruzko kontsulta bat egiteko deitu diot.  

JONE 

Zeozer gertatu da? 

SANTI 

Ezer larririk ez. Taupadei buruzko zalantza bat.   

JONE 

Zeozer erosi dut bere etxera afaltzera joateko, baina nekatuta 

badago… 

XABI 

Ez! Gustatuko zaio. Mezu bat bidaliko diot. 

Xabi mobila hartu eta tekleatzen hasiko da.  

Kamareroak Santik eskatu duen kaña jarriko du bere aurrean. 

SANTI 

Atsegina da zuen taberna.  

JONE 

Ez dago txarto.  

Santik bere kaña hartzeko astia izan baino lehen, Jonek basoa hartu eta 

tragu bat ematen dio. Santi txundituta geratzen da. Joneri begiratzen dio 

begiak zabal zabalik. Jonek edaten jarraitzen du, Santiri begira, 

gizonaren erreakzioagatik harrituta. Xabi ez da ezertaz konturatzen, bere 

mobilarekin dago. Jonek basoa barran uzten du. Gutxira, Santik, Joneri  

begirik kendu gabe, basoa hartu eta tragu luze bat hartzen du. Jone hitzik 

gabe dago. Santik basoa barran uzten du. Jonek erreakzionatu eta zerbait 

esatera doanean, Santiren “busca” deika hasten da.  

SANTI 

Kaka zaharra!  Joan egin behar dut.  

Santik Joneren eskua estutzen du, berak ulertzen ez duen keinu bat.  

SANTI 

(Xabiri) Esan Mariari ostegunean joango naizela bisitan.  

XABI 

Ados. 

SANTI 

(Joneri) Egongo gara.  

Santi badoa.  

JONE 

Tipo hau oso arraroa da.  

XABI 

Bakardadea gogorra da. 

JONE 

Hori izango da.  



 43 

Kamareroak Joneren kaña uzten du barra gainean.  

JONE 

Eta hau? 

XABI 

Ez duzu kaña bat eskatu? 

JONE 

Eta orduan norena zen... ?  

Xabiren ahotsa off-ean entzuten dugu. 

Sekuentzia 32. Barruan gauez.  Nerearen etxea  

XABI (OFF) 

Berrehun eta berrogei …   

Xabi ohean ikusten dugu, erdi lo erdi sonanbulu, buruz behera, pelbisa 

kemenez mugitzen. Bere ondoan, apur bat apartaturik, Nerea 

iskanbilarekin esnatu berria, harrituta begira.  

XABI  

Berrehun da berrogeita bost! Berrehun da berrogeita hamar!  

Xabik koltxoia indarrez taladratzen ari da.  

XABI  

Berrehun da berrogeitamabost!!  

NEREA 

Xabi!!  

Xabi esnatuko da ikaraturik. 

XABI 

Ahhh!! (…) Zer? Zer… ? (…)  Non…?  

Nerea bere aurrean ikusten du, dibertiturik.  

XABI 

Ah, Nerea… Zer…? 

NEREA 

Amets erotiko bat izan duzula uste dut. 

XABI 

Ah, bai? 

NEREA 

Baina ez zinen nirekin ari. 

XABI 

(Larri) Norekin? 

NEREA 

(Irriz) Fernando Alonsorekin.  

Xabi Nereari begira, ulertu gabe.  

NEREA 
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Bankuko ditxosozko ikastaro hori da. Numero gehiegi sartzen 

dizute buruan.  

XABI 

Nerea… Bilbokoa amaitzen denean… pentsatu dut paperak egin 

behar ditugula. 

NEREA 

Paperak? 

XABI 

Umeagatik.  

NEREA 

Egongo da horretarako denbora, lasai. Ez izan presarik. 

XABI 

Baina… 

NEREA 

Ze ordu da?   

Erlojuan 02:51 markatzen du.  

XABI 

(Pentsatu gabe) Berrehun eta berrogeita hamaika.  

Nereak harrituta begiratzen dio. Xabik denbora beharko du hutsuneaz 

jabetzeko. 

XABI 

Ordu biak eta … Hirurak hamar gutxiago.  Eta seietako autobusa 

hartu behar dut!  

NEREA 

Denbora daukagu.  

XABI 

Zertarako? 

Bere gainean jarriz.  

NEREA 

Boxetan sartu eta depositua goraino betetzeko.  

XABI 

Baina… 

NEREA 

Autobusean egingo duzu lo.  

XABI 

Ondo da. 

NEREA 

Eutsi, motel! Laster dira Gabonak. Lehenengo Gabonak 

elkarrekin.  

Nereak Xabi besarkatuko du. Honen aurpegian alarma keinu bat.  

NEREA (OFF) 
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Hirurok.  

Sekuentzia 33. Barruan gauez . Mariaren etxea 

Lau lagunak egongelan, afaltzen.  

LUKAS 

Orduan, zer? Angulak ezta jota ere, baina perzebe batzu jango 

ditugu, ez?  

JONE 

Perzebeak erregalatzen dituztelako, ez? 

LUKAS 

Gabon gaua urtean behin ospatzen da.  

JONE 

Gainera  (Xabiri) zuri ez zaizkizu gustatzen, ez?  

XABI 

Eh? Ez, ez.  

MARÍA 

Ba gula batzu eta pikatzeko zeozer. Gulak gustatzen zaizkizu, 

ez? (…) ¡Xabi! 

XABI 

Ez naiz egongo gabon gauean. 

Denak Xabiri begira. 

XABI 

Bartzelonara joan behar dut.  

MARIA 

Zertara? 

XABI 

Eszedentziako paperak konpontzera, urtea bukatu baino lehen.   

MARIA 

Denbora duzu hogeita hamaikararte.   

XABI 

Etxeko jabearekin egon behar dut ere. Eta bakarrik egun 

horietan ahal du. Gero kanpora doa.  

MARIA 

Zertarako hitz egin behar duzu etxeko jabearekin?  

XABI 

Datorren urteko alokairua berrizteko.  

Maria jota geratu da. Jonek burua astinduko du, nahigabeturik.  

MARIA  

(Tristura disimulatuz, irriz)  Kasik hobe. Gabon gaua gehiegi 

baloratuta dago. Azkenean beti amaitzen duzu ordu txikietan, 

mozkor eginda, telebistako karaokean txorradak kantatzen.  



 46 

Mariak baso batzuk hartu, altxatu eta sukalderantz doa. 

MARIA 

Hau eramango dut. 

Beste hirurak nola doan begira.  

JONE 

Putakumea.  

XABI 

Urte Zaharra geratzen zaigu. 

JONE 

Baina ez zara konturatzen zure planak kontatu dizkiozula…? 

Bera hil eta gerokoak?  

Xabik konturatu eta hasperen egingo du, eskuak aurpegira eramanez. 

JONE 

Zera konturatuko zinen zu! 

Jone sukaldera joateko altxatu baina Xabik geldiaraziko du. 

XABI 

Banoa ni. 

Xabi altxatu eta sukaldera doa.  

Sukaldean, Mariak malkoak xurgatu eta aurpegia garbitu du harriko 

txorrotean. Xabi sartuko da.  

Xabi berari begira. Ez daki nola esan barkatzeko. 

MARIA 

Ondo egiten duzu, zure etorkizunaz pentsatu behar duzu. Ni 

orainaren zati batekin konformatzen naiz.  

XABI 

Hemen geratuko naiz Gabon gauean.  

Mariari aurpegia piztuko zaio. 

MARIA 

Badakit ez duzula egiten maitasunagatik.  

Xabi serio jarriko da. 

MARIA 

(Irriz) Ni mozkortuta eta karaokean ikusteagatik egiten duzu.  

Mariak Xabiri musu emango dio.  

Egongelan, Jone eta  Lukas. Sukaldetik zaratak entzuten dira: lurrera 

jausitako lapikoren bat, Mariaren oihu bat.  

LUKAS 

Jotzen dabil?? 

Lukas zutitzera doa baina Jonek geldituko du.  
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JONE 

Ea, goazen.  

Sekuentzia 34. Exterior, noche. Calle de Bilbao. 

Jone eta Lukas kotxean, etxeruntz. Jone gidari.  

JONE 

Broma da,  ez? 

LUKAS 

Tira… Benetan nenbilen…  gutxi gorabehera.  

JONE 

Benetan?  Zuk eta biok ume bat izatea, “gure artean ez 

dagoelako ezer”?? 

LUKAS 

Lagun onak garelako… Zu ta biok ondo molda gintezke. Zuk 

lana daukazu, ni etxeko-gizon fina naiz. Burua jan gabe “maite 

nauzu, ez nauzu maite” kontu horrekin. Nire ustez maitasuna eta 

seme-alabak bereiztu behar dira… Badakit teoria xelebrea 

dela… 

JONE 

Hara, Lukas, maitagarria zara, baina hainbeste teoria xelebre 

daukazu ze batzuetan ematen du egosaldi bat falta zaizula.  

LUKAS 

Ondo da, ahaztu.  

JONE 

Ta gainera…. Zergatik ni? Zergatik niri? 

LUKAS 

Zuk zaila daukazulako bikotea topatzea.  

Jonek kotxea gelditzen du.  

JONE 

Zer? 

LUKAS 

Ez, ea, ulertuidazu, guapa zara, azkarra… baina… ez al zara 

ohartu sekula ez duzula ematen lehenengo pausoa? Ezezkoek 

panikoa ematen dizute. 

Kotxea kanpotik ikusten dugu orain.   

LUKAS (OFF) 

Besteak lehen pausoa noiz emango zain egon behar duzu. Eta 

horrela aukerak asko murrizten zaizkizu.  

Jonek Lukasen atea irekitzen duela ikusten dugu.  

Lukas kotxetik aterako da.  

Jone kotxea arrankatu eta badoa, Lukas kalean utzita.  
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Sekuentzia 35. Barruan gauez. Mariaren etxea.  

Lukas eta Xabi Gabon gaueko afaria prestatzen.  

LUKAS 

Dena kakaztu dut, Xabi. Iberdrolak baino tentsio handiagoa 

daukagu orain etxean. Beste batera joan beharko naiz. Ez dakit, 

hanka sartu besterik ez dut egiten. Munduko hanka sartzailerik 

onena naiz.  

Ateko txirrina entzuten da. 

JONE (OFF)  

Nor doa? 

MARIA (OFF) 

Banoa ni!  

LUKAS 

Eta Assumpta, zer moduz?  

XABI 

Nor?  

Lukas harrituta begiratuko dio. Xabi kontuan eroriko da. 

XABI 

Ondo. Oso ondo.  

LUKAS 

Ez, ez… (emakume gorputza irudikatuz eskuekin) “zelan 

dago”?    

XABI 

Zoaz pikutara.  

Xabi egongelara doa pikoteoko bandeja batzuekin. Han Maria eta Santi 

ikusiko ditu. 

MARIA 

Beitu nor etorri den!  

SANTI 

Arratsalde on!  

XABI 

Aupa!  Hau sorpresa!  

SANTI  

Zergatik sorpresa? Osteguna da. Miokardioak ez dauka jai 

egunik. 

JONE  

Metxerorik inork?  

MARIA 

Sukaldean. 

Jone sukaldera doa.  

MARIA 
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(Santiri) Berehala nago zurekin, mediku jauna.  Gelara noa 

(txantxetan) “biluztera”.   

Mariak kanape bat hartu eta badoa, pausu teatralaz. Santi eta Xabi 

geratzen dira.    

XABI 

Ezin dut gehiago… Ezin dut…  

SANTI 

Zer esan diozu zure neskari? 

XABI 

Urteko balantzea egin behar genuela, eta geratu behar nuela, ez 

zegoela beste erremedorik, eta… Egia esan, ez dakit zer arraio 

esan diodan ere; ez dakit oraindik zelan sinisten didan. Laster 

zoratu egingo naiz.  

SANTI 

Oso ondo moldatzen ari zara. 

XABI 

Bai zera! Gabon gaua da, nire… (ahopeka) nire neska hemendik 

600 kilometrora dago, sabelean gure umea duela… Eta faltan 

botatzen dut. Izugarri gainera.  

MARÍA (OFF) 

Banago! 

Santi badoa Mariaren gelara.  

Telefono hotsa. Xabik sakeleko pantailari begira: “Bulegoa”   Jone 

sukaldetik irteten da. Biak elkarri begira. Xabik txizalarria adierazten du. 

XABI 

Barkatu.  

Korte zuzena: Xabi komunean dago.  

XABI 

Nerea? (…) Kaixo, maitea, zer moduz? (…) Leher eginda. Egun 

osoa urteko balantzearekin. Oraintxe heldu naiz. Eta zu, etxean, 

ez? (…) Ah…(…)  Eta nora iristen ari zara?  

Xabi jota. 

XABI 

Ah… Ze ondo, hau poza! (…) Ez ba, ez dago inolako arazorik… 

Besterik ez… Horixe ba… Arazorik ez. (…) Ba bai, sorpresa, 

bai. (…) Seinalea galtzen ari naiz. Aditzen didazu? (…) Entzun: 

iristean taxi bat eskatu. Helbidea daukazu? (…) Agur maitea. 

Orain arte.  

Xabi komunetik aterako da. Han Jone dago kandelak pizten. Lukas 

sukaldetik irtengo da, baina Xabik besotik heldu eta sukaldean sartuko 

du berriro. Xabik atea itxiko du. 

XABI 
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Lukas!! Lukas, lagundu behar didazu.  

LUKAS 

Zer duzu?  

XABI 

Badator. 

LUKAS 

Nor?  

XABI 

Bera!!  

LUKAS 

Eta nor da bera??!!  

XABI 

Shhh!! Ezin duzu baxuago hitz egin? 

LUKAS 

Ezin duzu garbiago hitz egin?  

XABI 

(Oso baxu) Nire neska. 

LUKAS 

Ez. 

XABI 

Bai. 

LUKAS 

Ez!  

XABI 

Baietz, jode, geldi ba.  

LUKAS 

Maria gaixoa. Eta Assumpta gaixoa, jakina. 

XABI 

Ez da Assumpta. Nerea da.  

LUKAS 

Esan nizun gezurrak adikzioa sortzen duela. Abisatu nizun! 

XABI 

Hori ez da okerrena. 

LUKAS 

Badago okerragorik?  

XABI 

Esan nion Mariaren mutila zarela. 

LUKAS 

Zer?? 

XABI 

Mariaren mut… 
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LUKAS 

Entzun dizut, koño. Baina ez dakizu egia puta bat esaten?  

XABI 

Gaur bere nobioarena egin behar duzu. Maria enteratu gabe, 

jakina. Ezta Jone ere.  

LUKAS 

Eta nahi baduzu, hori guztia hanka bakarrean eta malabareak 

eginez. Baina zu jota zaude, ala?  

XABI 

(Solapetatik helduz, kemenez) Nahi duzu Mariari bihotzekoak 

ematea, disgustuak jota, gabon gauean?  

LUKAS 

Ez. 

XABI 

Ba pilak jarri.  

Sekuentzia 36. Barruan gauez. Mariaren egongela 

Jone belak pizten metxero batez. 

Maria eta Santi Mariaren gelatik ireteten dira. Santik bere mediku 

maletina darama, fonendoa eta beste trasteren bat eskuan.  

JONE 

Zelan? 

SANTI 

Medikuntzaren logika desafiatzen.  

Santik trastea mahaian utzi eta errezetak betetzen hasiko da.  

Xabi eta Lukas sukaldetik irtengo dira.  

Lukasek, urduri, ez daki nola hurbildu Mariagana. Oraingoz irribarre 

bat eskaintzearekin konformatuko da. Xabi laguntzen hasi eta, 

inportantzia handirik eman gabe, komentatzen du.  

XABI 

(Mariari) Zer moduz, dena ondo? 

MARIA 

Bai. 

JONE 

Kopatxo bat?  

DENAK 

Bai. 

XABI 

Batzelonako lankide batek deitu dit.   

Santi berehala konturatu da tiroak nondik doazen. 

MARIA 
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Eta?  

XABI 

Ezer ez. Bilbora etortzeko esan diote azken orduan. Programa 

informatikoa eskegita geratu zaie, antza.  

JONE 

Gabon gauean? A ze putakume koadrila zure bankukoak, ez?  

XABI 

Kajero automatikoak ezin dira geldirik egon. Gabonetan, inoiz 

baino gutxiago. 

MARIA 

Eta zer nahi zuen? 

XABI 

Ezer ez… Goraintziak eman. Bilbon beste inor ezagutzen ez 

duenez…  

MARIA 

Non afalduko du?  

XABI 

Hotelean, suposatzen dut.  

LUKAS 

Zu bai zantarra! 

XABI 

Zergatik?  

LUKAS 

Ez zaizu okurritu gonbidatzea?  

XABI 

Ba ez…  

LUKAS 

Mariari ez zaio inportako, ez?  

Lukasek Maria beso artean bilduko du, maitekiro. Mariak eta Jonek 

atseginez jasoko dute keinua.  

MARIA 

Ez, horixe. Gizajoa. 

XABI 

Emakumea da.  

LUKAS 

Eta horrek zer axola du?  

XABI 

Ez zaituzte ezagutzen, ez du gogorik izango. 

MARIA 

Agian zeu zara gogorik ez duena. 

XABI 

Handirik ez, egia esan. 
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MARIA 

Jarri haren tokian: zu Bartzelonan bazeunde orain, eskertuko 

zenuke lankide batek gonbidatzea, ez?  

XABI 

Ez dakit, bai, baina…    

MARIA 

Zein da arazoa? Katalanez baino ez du egiten ala? 

XABI 

Ez, donostiarra da. Baina Bartzelonan bizi… 

LUKAS  

Donostia edo Kazajistan.  Deituiozu ba!  

XABI 

Baina baldintza batekin: Debekatuta dago lanari buruz hitz 

egitea. Nahikoa putada da gaur lanera etorri behar izatea, 

bakarrik falta zaio geu ere...   

LUKAS 

Bai, hori oso inportantea da. 

Biek ardoa edaten dute. 

MARIA 

Ez dugu gaia ikutuko, lasai. Deituiozu. 

XABI 

Ez, bila joango naiz. Hotela gertu dago.  

Xabi kalera doa. 

MARIA 

Ni guapa jartzera noa.  

LUKAS 

(Zinez) Guapago ezingo duzu.  

Lukasek Mariari musu bat emango dio masailean, maitekiro.   

Maria gelara doa, Lukasi irribarretsu begiratuz. Jonek, zigarro bat 

piztu berria, Lukasi begira geratzen da.  

Lukas sukaldera doa. 

LUKAS 

Beste plater bat jartzera noa.  

 Santi eta Jone geratzen dira bakarrik. Santik bere maletina ixten du. 

Presarik hartu gabe. 

SANTI 

Beno, ba… berandu egiten ari zait. 

JONE 

Aha...  
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Santik, Joneri begietara begira, bere zigarroa hartu eta zupada bat 

ematen dio. Eztul txiki bat egiten du, ohitura ezarengatik. 

SANTI 

Gau ona pasa. 

Badoa. 

JONE 

(Harrituta) Berdin. 

Sekuentzia 37. Kanpoan-Barruan gauez. Mariaren ataria-
Aszensorea. 

Xabi atariaren ondoan zain, kalerantz urduri begira. Santi irtengo da. 

Elkarri begira.  

Nerea taxi batetik irteten ari da, maletatxo batekin. Tripa zertxobait 

haunditu zaio.  

SANTI 

Zure neska da?  

XABI 

Bai (Santiri) Haurdun dagoela sumatzen da?  

SANTI 

Edozein emakume konturatuko litzateke. 

XABI 

(Desesperaturik) Puta madre. 

SANTI 

Zorte on. 

Santi bestaldetik badoa.  

Xabi Nerearengana hurbildu eta besarkatuko du. Taxista begira 

geratuko da. 

TAXISTA 

A ze zortea duten batzuk! 

XABI 

Gau on, maitea. 

NEREA 

Gau on.  

XABI 

Zer moduz bidaia?  

NEREA 

Ongi. Zu ikusteko desiatzen. Hau da Mariaren etxea, beraz? 

XABI 

Bai, baina gela bat hartu dut ondoko hotel batean. 

NEREA 
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Ah, bai? 

XABI 

Ez dugu gabon gaua sofakama batean pasako, ez?  

NEREA 

(Irriz) Zu bai señoritoa!  

Portalaren aurrean geratuko dira. 

XABI 

Ah, kontu bat… Pentsa Maria nola dagoen, gaixoa. 

NEREA 

Bai. 

XABI 

Eta gu aldiz, bikote zoriontsua, ume baten zain, etorkizun polita 

aurretik... 

NEREA 

Eta? 

XABI 

Hobe bere aurrean zirriak eta laztanak baztertzen baditugu. Ez 

da eroso sentituko agian.  

NEREA 

Baina berak mutila dauka.  

XABI 

Nola? 

NEREA 

Lukas.  

XABI 

Ah! Bai, baina…  

NEREA 

Banandu dira? 

XABI 

(…) Bai.  

NEREA 

Justu orain alde egin behar zuen? 

XABI 

Beno… alde egin, alde egin… Goian dago. 

NEREA 

Ah, gainera gurekin afalduko du?  A ze putakumea! 

Bizilagun bat exetik irten eta portaleko atea irekiko du. Nerea sartuko 

da. Xabi bere atzetik. 

XABI 

Beno, ez epaitu hain errez, inoiz ez da jakiten zergatik… 

NEREA 
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Berdin zait zer gertatu den. Lau teleberri geratzen zaizkio 

Mariari. Bere ondoan egon beharko luke bukaerararte.  

XABI 

Beno, dena den, hobe ez badugu gutaz hitz egiten, ezta haurraz 

ere… 

NEREA 

Hotz eta lehorra izango naiz, Alemaniar erantzule automatiko 

bat bezala.  

Nereak eskuak hartuko dizkio. Xabik kendu. 

XABI 

(Kontaktoaz) Hau azkena, ados? 

Aszensorea heldu dela entzuten dugu.  

Sekuentzia 38. Barruan gauez. Mariaren etxea 

Atea zabalduko da. Nerea eta Xabi sartuko dira, azken hau 

maletatxoarekin. Maria erdi erdian, apaindurik. Lukas bere ondoan, 

besotik helduta. Jone albo batean.  

XABI 

Hau Nerea da. (Nereari) Maria, Jone eta Lukas.    

DENAK 

Kaixo, gabon… (ad lib)  

Nereak Mariari eta gero Joneri musu emango die. Lukasek masaila 

hurbilduko du, baina Nerea, betilun, ez dio erantzungo, Lukas 

deskonzertaturik utziz.  

Isilune bat. Mariak apurtuko du. 

MARIA 

Zelan bidaia?  

NEREA 

Leher eginda nago.  

JONE 

Ze putada, etorri beharra, ez? 

Mariak, Lukasek eta Xabik serio begiratzen diote. 

JONE 

Lasai, ez dut gaia aterako, baina… jode, putada bat da, are 

putadago Gabon gauean. Ez dago eskubiderik.  

 Nerea deskonzertaturik. 

NEREA 

Beno, bai… baina tira…  Orain hemen nago eta primeran!  

XABI ETA MARIA 

Horixe ba! 
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LUKAS 

Bai horixe: eguraldi txarrari aldarte ona.  

Isilunea. 

LUKAS 

Gauza hauek batzuetan onerako izaten dira.  

Isilunea. 

LUKAS 

Askotan, txarto hasten dena… gero… 

XABI 

Garbi geratu da, Lukas. 

NEREA 

Barkatu, komuna?  

XABI 

Ate hori.  

Xabik komuna markatzen dio. Nerea badoa, denon begiradapean. 

Grifoa irekitzen dela entzuten da.  

MARIA 

(Ahopeka) Xabi, ez dut hanka sartu nahi. Potolatxoa da ala…? 

JONE 

Haurdun dago.  

LUKAS 

Zer?  

Lukasek Xabiri begiratuko dio aluzinaturik, erantzunaren zain.  

MARIA 

Badaezpada ere galdetu dizut. Behin auzoko bat zoriondu nuen 

haurdun egoteagatik eta geroztik ez dit berbarik egiten.  

LUKAS 

Haurdun dago??  

XABI 

Bai.  

LUKAS 

(Bere artean)  Ai ene!  

XABI 

Baina mesedez, ez esan ezer.  

MARIA 

Zergatik ez?  

XABI 

(…) Mutilak utzi egin du. Duela pare bat aste. Botata utzi du. 

JONE 

A ze putakumea!  
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MARIA 

Eta gainera Gabon gauean Bilbora etorri behar.   

XABI 

Oso sentibera dago. (Mariari) Igotzen ari ginela gure istorioa 

kontatu diot, eta negarrez hasi da. Beraz hobe haurdunaldiaren 

kontua ez ateratzea. Eta nobioena ere ez.  

JONE 

Ezta lanarena ere…  Zertaz hitz egin behar dugu, ba?  

Komuneko bonba eta grifoa ixten dela entzun eta Nerea irtengo da. 

Isilunea.  

Isilunea gero eta astunagoa da, jasanezina.  

LUKAS 

Barçakoa zara?  

NEREA 

(Lehor, Lukasekin haserre) Ez, Errealekoa.  

LUKAS 

Ah, jakina. Gu Athletic-ekoak. Bilbokoak garenez…  

NEREA 

(id) Egia esan, nik futbolaz paso.  

LUKAS 

Ba nik, zer esanik ez. Debekatuta futbolari buruz hitz egitea!  

Isilune berria. 

NEREA 

Ba ni goseak nago. Afalduko dugu? 

XABI, LUKAS, MARIA ETA JONE 

 (Arindurik) Bai! 

Sekuentzia 39a. Barruan gauez. Mariaren egongela 

Afaria aspaldi bukatu da baina mahaiaren inguruan daude oraindik. 

Mantalaren gainean txanpan kopa batzuk, ogi hondar batzuk… Giroa 

zeharo aldatu da. Ardoak lehen falta zen berotasuna ekarri du. Hator 

hator kantatzen ari dira. Maria eta Nerea Xabi begiradekin akosatzen 

dute.  

DENAK 
Ikusiko dek aita parrezka… 

Bukatzean, Lukasek (nahiko edanda dago) Mariari musu emango dio.  

 

LUKAS 

Maite zaitut, kagoendiez! 

MARIA 

(Irriz) Baina, zuri zer eman dizute ba gaur?  
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LUKAS 

Gabonetan kurtsi jartzea gustatzen zait. 

NEREA 

Berandu ba!  

Besteak jokuz kanpoko erantzun honi erreakzionatzeko astia eman baino 

lehenago, Xabi  sartuko da.  

XABI 

Gin tonic gehiago?  

MARIA 

Lagunduko dizut.  

LUKAS 

(Hator hator kantatuz) Txisa larri naiz… 

Lukas komunera doa. Nerea eta Jone bakarrik geratuko dira. Nerea 

Lukas nola doan ikusiko du. Nereak berari buruz hitz egingo du, baina 

Jonek Xabiri buruz ari dela uste du.  

NEREA 

Zergatik egiten du fartsa patetiko hori? 

JONE 

Zelan?   

NEREA 

Gau osoa maitasun itxurak egiten. Gaixo jartzen nau.  

JONE 

Ah, bazenekien?  

NEREA 

Xabik kontatu dit dena.  

JONE 

Niri ere hasieran oso txarto iruditu zitzaidan.  

NEREA 

Zertara dator orain xamurrarena egitea? Gabon gaua delako?  

JONE 

Niri ez zait ba iruditu oso xamurra. Are gehiago, nahiko lehor 

ikusi dut.  

NEREA 

Lehor? Orain baino melengagoa izan daiteke?  

JONE 

(Deskonzertaturik) Bai.  

NEREA 

Oka egiteko gogoa ematen dit. “Gabonetan kurtsi jartzea 

gustatzen zait”. Bertan hilko nuke.  
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Jone konturatu da gauza desberdinei buruz ari direla, baina 

elkarrizketa bertan amaituko da, Nerea altxatuko delako. Nerea 

moskeaturik, kaboak lotzen hasi da.  

Izotza basoan sartzearen zarata entzuten da.  

Sekuentzia 40a. Barruan gauez. Sukaldea  

Xabi izotza botatzen basoan. Maria limoi azalak ateratzen.  

MARIA 

Jatorra ematen du.  

XABI 

Bai. 

MARIA 

Ze gizon klase da emakume hau botata utzi duena? Haurdun, 

gainera. Babua izan behar da, babua, kabroia eta koldarra… 

hirurak batera.  

XABI 

Beno, gu ez gara nor epaitzeko…  

MARIA 

Batzuetan ez naiz jabetzen nire zorte onaz.  

XABI 

Bah… 

Mariak Xabi  heldu eta musuka hasiko da.  

XABI 

Maria…  Orain ez…  

MARIA 

Zergatik ez?  

Mariak, jostari, limoi azal bat hartu eta Xabiren aurpegian igurtziko du. 

XABI 

Geldi! Hartu beste baso bat.  

Maria beste baso bat hartzera doa. 

Sekuentzia 39b. Barruan gauez. Egongela 

Esku batek baso bat hartuko du. Nerea da. 

Jone Nereari begira dago.  Nerea altxatu eta gauzak biltzen hasi da.   

Azkenean, Jone berarekin hitz egiten animatuko da. 

JONE 

Nerea.... 

NEREA 

Ah, ez, ez… Gaizki sentituko naiz laguntzen uzten ez 

badidazue.  
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Sukalderuntz doa zenbait ontzirekin. Lukas bere aurrean jarriko da. Ez 

daki sukaldean zertan ari diren, baina badaezpada ere geldituko du. 

LUKAS 

Egon!  

Nerea geldituko da.  

NEREA 

(Lehor) Zer? 

Lukasek ez daki zer esan. 

LUKAS 

Sekulako gogoa nuen zu ezagutzeko.  

NEREA 

(Lehor)  Benetan? 

LUKAS 

(Maliziarik gabe) Ez dakit Xabik kontatuko zizun, baina niri 

emakume haurdunak izugarri gustatzen zaizkit.  

Nerea goardian jarriko da.  

LUKAS 

Hain xamurrak, hain leunak, hain…  

NEREA 

Lukas, eutsi honi. 

Nereak jasotako platerak ipiniko dizkio eskuetan. 

Sekuentzia 40b. Barruan gauez. Sukaldea  

Sukaldean, Mariak eta Xabik, zaplada entzun dute.  

LUKAS (OFF) 

Jode… 

Nerea sartuko da, sutan, ontziak eskuan dituela.  

MARIA 

Zer gertatu da?  

NEREA 

(Irriz) Ez, ezer ez. Dena ondo.  

XABI 

(Mariari) Eraman hauek. Segituan noa. 

MARIA 

Ondo. 

Maria badoa Gin tonic pare batekin. 

NEREA 

Lukas zerri bat da.  

XABI 

Hitz egin baxuago.  
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NEREA 

Mariarekin duen rollo kutrea nahikoa ez eta nirekin hasi behar 

lerdea botatzen.   

XABI 

Baina zer esan dizu ba? 

NEREA 

Katxondo jartzen dela haurdunekin.  

XABI 

 Ez, txarto ulertu diozu. Kontua da… 

NEREA 

Orain zu ez atera bere alde, zure laguna delako. Asko luzatuko 

gara hemen?  

XABI 

Zuk nahi duzun arte.  

NEREA 

Pena ematen dit Mariagatik, baina zurekin egotera etorri naiz. 

Inporta zaizu orain joaten bagara?  

XABI 

Ez, kontrakoa! Neu ere desiatzen nago.  

NEREA 

Neure gauzen bila noa.  

XABI 

Ondo.  

Nerea badoa. Xabik arindurik arnasa hartuko du. Proba gainditua. Bat-

batean Joneren ahotsa.  

JONE (OFF) 

Kabroia, ama puta zaharraren sasikumea.  

Xabik bira eman eta Jone ikusiko du sukaldean sartzen. Atea itxiko du. 

XABI 

Orain ez, mesedez…  

JONE 

Lasai, ez dut ezer esango, ez dizut une gogoangarri hau 

zapuztuko. Zer ondo, ez? Gabonak ospatzen zure lagunekin, 

zure Bilboko nobiarekin eta zure Bartzelonako nobiarekin. Zer 

gehiago eska daiteke!  

XABI 

Gustura nagoela uste baduzu, burutik zaude.  

JONE 

Okerrago egon beharko zenuke. Gaixoak biak! Bata hilzorian, 

bestea haurdun… Ederra egin duzu!  

Atea zabalduko da. Nerea da.  

NEREA 
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Prest nago.  

XABI 

Bai.  

NEREA 

(Joneri) Bagoaz.  

JONE 

Ni ere bai. 

NEREA 

Egun gogorra izan da.  

JONE 

Imajinatzen dut, bai. 

NEREA 

Oso gustura egon naiz. 

JONE 

Ze ondo. 

NEREA 

Ikusi arte. 

JONE 

Zorte on.   

Jone sukaldetik irtengo da.   

Sekuentzia 39c. Barruan gauez. Egongela 

Jone  irtengo da egongelara. Bertan Maria eta Lukas daude, sofan 

etzanda, telebistaren aurrean. Karaoke saio bat da. Biak, lepotik 

helduta, “Ne me quittez pas” kantatzen. “Sentimendu” oso 

teatralizatuaz kantatzen dute, txantxetan.  

MARIA ETA LUKAS 

…A savoir comment  

oublier ces heures 

 que tuaient  parfois 

A coups de pourquoi 

Le coeur du bonheur 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 

Musikaren gainetik.   

LUKAS 

Zer esan nahi du “ne me quitte pa”?  
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MARÍA 

Ez nazazu utzi..  

LUKAS 

Gustatzen zait!  

Lukasek paper zati bat eta boliografoa hartuko ditu.  

LUKAS 

Apuntatuko dut.  Batek daki, agian egunen batean beharko dut. 

Lukasek idatziko du: NEMEKITEPÁ. Mariak irakurri eta irribarre 

egingo du.  

MARÍA 

Zu bai baldarra!  

Lukasek soinua kentzen du. 

JONE 

Bagoaz etxera? 

LUKAS 

Azkeneko kopa. 

JONE 

Geratu zu, nahi baduzu. Nik joan egin nahi dut. Kotxea 

eramango dut. 

LUKAS 

Agian hemen geratuko naiz lotan.  (Mariari) Inporta zaizu? 

MARIA 

(Irriz) Zuk zer uste duzu?  

Jone badoa.  

LUKAS 

(Txantxaz) Ez nazazu utzi.  

Xabi eta Nerea haien aurrean. Nereak desteinuz begiratuko dio Lukasi.  

XABI 

Nerea hotelera eramango dut. 

NEREA 

Oso gustura egon naiz, Maria, baina leher eginda nago 

bidaiagatik.  

MARIA 

Horixe. Ederra izan da gurekin afaltzera animatzea.  

NEREA 

Ni ere pozten naiz zu ezagutzeaz. Maitagarria zara.  

Besarkada bero bat. Lukasi kasurik ez.  Xabik urduri itxarongo du.  

NEREA 

Ikusi arte.  

MARIA 
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Agur.  

XABI 

(Poltsikoetan arakatzen) Hara, giltzak....   

NEREA 

Jeisten hasiko naiz.  

XABI 

Ados. Maleta utzi niri.  

Nerea badoa. Xabi bere gelara doa. Lukasek karaokea entxufatzen du 

berriro. Maria ate ondoan kantatzen hasten da Lukasi.  

MARIA 

Moi je te ofrirai… 

Xabi giltzekin bueltatzen denean, Maria Xabirengana doa.  

 

Mariak papertxoa Xabiren alkondarako poltsikoan jarriko du. 

 MARÍA 

Ne me quitte pas  

Ne me quitte pas 

Ez nazazu utzi 

Ne me quitte pas 

Xabi musu ematera doa. Orduan, portero automatikoak joko du. Xabi 

“ametsetatik” jeitsi eta kanpora doa. 

Xabik atea itzi eta txundituta geratzen da atearen kontra “zer gertatu 

den” bere buruari galdetuz.  

Lukas sartuko da zabor poltsaren aitzakiaz.  

LUKAS 

Xabi, jeitsi zaborra. 

Xabik poltsa hartzen du. 

LUKAS 

Nerearekin egingo duzu lo? 

XABI 

Jakina. Zer nahi duzu ba egitea? 

LUKAS 

Eta Maria?? 

XABI 

Ez dakit!! Gero etorriko naiz… Ez dakit.  

LUKAS 

Neska bi gau batean. Baten batek esango luke suerteko gizona 

zarela. 

XABI 
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Zoaz pikutara!  

Sekuentzia 41. Barruan-kanpoan gauez.  Hotela 

Nerea eta Xabi ikusten dugu, hotelean sartzen.  

Sarreran desagertzen direnean, kamarak gora igo harik eta leiho 

batetik gelan ikusten ditugun. Nerea lotan dago. Xabi esnaturik. Altzatu 

eta lehiora doa.   

Sekuentzia 42 Kanpoan gauez. Bilboko kalea.  

 Xabi korrika gaboneko argiak dituen kale batetik. 

 Sekuentzia 43 Barruan gauez. Mariaren gela 

Xabi Mariaren gelan sartuko da. Maria lotan dago. Xabi ohean sartuko 

da, ilunpean. Halatan oihu egingo du. 

XABI 

Ah!  

Lukasek burua agertuko du mantaren azpitik, erdi mozkorturik. 

LUKAS 

(Xuxurlaka) Shhh! Esnatu egingo duzu!  

XABI 

Zertan zabiltza hemen? 

LUKAS 

Ez dakit… Agian gehiegi sartu naiz paperean. Baina ez kezkatu, 

errespetatu egin dut… Uste dut… (…) Dena den, zuri zer axola 

dizu horrek, ez? (…)  Eta Nerea? 

XABI 

Lotan utzi dut, gero bueltatu behar naiz.  

Lukas  gelatik irtengo da, kalzontzillo eta kamisetan. 

Xabik mobila aterako du. 

Pantailan alarma funtzioa ikusten da, goizeko 6.tan aktibatuta. Gero 

telefonoa almohadaren azpian izkutatuko du.   

Sekuentzia 44. Barruan egunez.  Hoteleko gela 

Goizeko zortzirak dira. Argia gelako leihotik sartu eta Nerea esnatuko 

da. Xabi bere ondoan ez dagoela ikusiko du.   

Beste almohadaren gainean nota ikusiko du: ”Ezin lorik egin. Paseoan 

irten naiz.” Gero lurrera begiratu eta han papertxoa aurkituko du: 

“NEMEKITEPÁ”. Irribarre egingo du.   
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Sekuentzia 45. Barruan gauez. Mariaren etxea 

Xabi lo almohadari helduta. Lurrean, Xabiren aldean, sakelekoa, 

estalkia ireki eta bateria askatu da.  

Maria eta Xabi lo, aingerutxoak lez. Etxea zeharkatzen dugu, Mariaren 

gelatik, Lukas okupatzen duen Sofakamarantz eta handik ateraino. 

Atearen bestaldean Nerea dago, txirrina jotzen. 

Sekuentzia 46. Barruan egunez. Mariaren etxea 

Lukas lotan dago sofan. Tinbre hotsa. Lukas nahasturik esnatuko da. 

Timbre hotsa berriro. Lukasek, biharamon galantarekin, irekitzera doa.  

LUKAS 

Banoa.  

Atea irekiko du. Nerea da. 

LUKAS 

Kaixo, Assumpta…  Nerea… 

Nereak nahigabea adierazko du Lukas ikustean. Honek eskua burura 

eramango du. Lehertzeko zorian dauka. 

NEREA 

Ez dakit Xabi non dagoen. Deika ari naiz, baina ez dit 

erantzuten.  

LUKAS 

Lo dago.  

NEREA 

Zer?  

LUKAS 

(Seinalatuz) Bere ge… 

Biharamuna gorabehera,  Lukas konturatu da hanka sartu duela, baina 

berandu da atzera egiteko. Nerea bere aurretik pasa eta Lukasek 

markatutako bidetik joango da.  

LUKAS 

(Bere artean) Jode…  

Sekuentzia 47. Barruan egunez. Mariaren gela 

Xabi asaldaturik esnatuko da. Argia dago. Gau mahaiko erlojuari 

begiratuko dio: Hamarrak!! Non dago sakelekoa? Zergatik ez du hots 

egin? Lurrean ikusiko du, bateria kanpoan duela. Hartzera doanean 

Nerea ikusiko du atepean.  

Nerea geldi dago, atea eskuan, auskalo noiztik. Biotako inork ez du ezer 

esango.  

Maria lo dago oraindik.  
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Nerea badoa. Xabi desolaturik.   

Sekuentzia 48. Kanpoan egunez. Tren geltokiko nasa 

Xabi eta Nerea geltokiko nasaren banku batean eserita. Nerea bere 

maletatxoarekin. Aurrean, Bartzelona helmuga duen tren bat.  

NEREA 

Adar normalak balira jakingo nuke nola erantzun. Baina hau 

hain da arraroa… Nik zer egin beharko nuke ba? Zain egon, 

Maria noiz hilko?   

Isilunea. 

NEREA 

Kontatu izan bazenit behintzat… 

XABI 

Onartuko zenuen? 

Trenaren txistu hotsa, irteteko zorian dagoela abisatuz.  

XABI 

 Laster bereak egin du. Ezin diot orain esan. Ezin dut.   

Nerea altxatu eta maleta hartuko du. 

NEREA 

Dena amaitu arte ez dut etxetik agertzerik nahi. Ezta deitzerik 

ere. Nahikoa nahastuta nago jada. 

XABI 

Eta bukatzen denean? 

NEREA 

Ez dakit. 

Nerea altxatuko da. 

Musika erromantikoa entzuten da.  

Nerea  trenera sartuko da, Xabiri azkeneko begirada luzatuz.  

Trena abiatuko da. Xabi lur jota. Baina ezustean, Nerea agertuko da 

lehiatila batetik, eta esku bat ipiniko du kristalean, esperantzazko keinu 

gisa. Xabi altxatu eta berak ere eskua jarriko du. Trena mugitzen hasiko 

da. Xabi berarekin mugituko da.  

Xabi nasan barrena korrika doa, ihesi doan trenaren atzetik. Musikak 

sekuentziaren aire erromantikoa azpimarratuko du. Halako batean, 

ustekabean, maletazain baten kontra estrapozu egingo du. Biok jausiko 

dira lurrera. Musika atoan moztuko da.  

MALETAZAINA 

Baina zu subnormala zara ala zer ostia!? 
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 Sekuentzia 49. Barruan gauez. Pub 

Xabi eta Lukas trago bana hartzen, barran, gaueko ordu txikietan.  

XABI 

Txoratzekoa da, ze alde batetik Bartzelonara joateko gogo itzela 

daukat… Baina bestetik, ez dut une hori heltzerik nahi, ulertzen 

didazu, ez? Ez dut nahi Maria… 

Lukas tabernariari. 

LUKAS 

Txente, esaiozu nire ondoan dagoen morroiari neuk deitu 

diodala nire kuitak kontatzeko, bereak buruz dakizkidala denak. 

Gogoratuiozu, aukera duzunean, kabroia ez delako isiltzen, ez 

dela unibertsoko epizentroa. Eta tarterik aurkituko bazenu esaldi 

bat eta bestearen artean, esaiozu nire partez semen bankukoek… 

(ahotsa dardarka emozioagatik) esan didatela espermatozoideak 

alferrak ditudala. (Ia negarrez) Badakizu horrek zer esan nahi 

duen?  Jada ezingo dudala…  

Ezin du jarraitu. Lukas basoa barran utzi eta badoa. Xabi aurrera 

begira geratuko da.  

LUKAS 

(Xabi seinalatuz) Autistak pagatuko du.   

Sekuentzia 50 Barruan egunez. Mariaren etxea 

Xabi etxean sartzen da. Ez du Maria salan ikusiko. Xabi harrituko da. 

Sukalderuntz doa.  

XABI 

Maria? 

Logelara doa. Han ere ez dago. 

XABI 

Maria!  

Xabi komunera doa. Ate aurrean oihuka hasiko da. 

XABI 

Maria!! 

Maria lurrean datza, konortegaberik. Santiren offa entzuten dugu 

SANTI 

Gutxiegitasun kardiakoa, horrregatik galdu du konortea. 

Hemendik aurrera sarri gertatuko zaio… Amaiera gertu dago.  

Sekuentzia 51. Barruan egunez. Ospitalea 

Xabi eta Santi ospitalean. Santik Xabi kontsolatzen du keinu batez. 

Maria aterako dute areto batetik. Gurpildun aulkian doa. Zeladore 

batek dakar. Inoiz baino zurbilago ikusten dugu, makal, betazpiak 

ilunduta… Heriotza inguruotan dabil.  
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Sekuentzia 52. Barruan, egunez.  Mariaren etxea 

Xabik medizina bat ematen dio Mariari. Sofan eserita dago, manta 

batez estalia. 

Sekuentzia 53.  Barruan, egunez.  Mariaren komuna  

Mariak dutxa bukatu berri du eta Xabil albornoza ipintzen lagundu dio. 

Gero bainuontzitik irteten eta banketa batean esertzen lagunduko dio.  

Sekuentzia 54. Barruan, egunez. Bilboko kale bat. 

Xabi erosketa poltsa batekin doa, sms bat idazten: “…itzaltzen ari da. 

Zaidu, maitea”  

Sekuentzia 55. Barruan egunez. Mariaren etxea 

Xabi etxean sartzen da erosketekin. Maria sofan. Bere ondoan, Santi.  

XABI 

Hola. 

Isilik begiratzen diote. Xabi ikaratzen da.  

XABI 
Zer gertatu da?  

SANTI 

Behin esan nizuen desfibriladore berri batekin ikertzen ari zirela, 

miokarditis birikorako, gogoratzen?   

XABI 

Bai.  

SANTI 

Mariari ez genion ezer esan, uste genuelako  ez zela garaiz 

iritsiko. 

XABI 

Eta iritsi da? 

SANTI 

Oraindik fase klinikoan dago… 

XABI 

Nola? 

SANTI  

Frogak egiten ari direla. Gure ospitala hautatua izan da froga 

horietako batzu egiteko. Mariak baimena eman digu berarekin 

saiatzeko.  

XABI 

Orduan… sendatuko da?  

SANTI 

Orain arteko froga gehienak ondo atera dira. Arriskutsuena 

ebakuntza bera da. Eta Mariaren egoeran are gehiago.  
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Xabi Mariari begira. Hau negarrez dago, isilean.  

SANTI 

Baina ez dugu ezer galtzen.  

DENBORA TRANSIZIOA 

Sekuentzia 56. Kanpoan, egunez. Ospitaleko kanpoaldea.  

Maria ospitaletik irten da, irribarretsu, kalean dauden Lukas eta Joneri 

agur eginez. Mariaren ondoan, atean, Santi ere agertuko da. Itxuragatik 

(osasuntsua) eta Joneren eta Mariaren orrazkeragatik denbora tarte 

luzea pasatu dela ikusten dugu. Maria korrika irtengo da lagunengana. 

Paper bat erakusten die. 

MARIA 

Behin betiko alta daukat!!  

Joneri besarkada ematen dio. 

MARIA 

Bizimodu normala egin omen dezaket.  

Lukasek Maria besarkatzen duen bitartean, Jone Santirengana doa.  

Jonek Santi besarkatuko du.  

JONE 

Lan ona, mediku jauna. 

Jone Maria eta Lukas dauden aldera beltatzen da. Santi bere atzetik 

irtetera doa, baina zuhurtziagaik, geldi geratuko da.  

Jone Maria eta  Lukasengana doa. 

Irteerarantz doaz. 

JONE 

Eta Xabi nondik dabil? 

LUKAS 

 

Hamaika aldiz deitu diot, baina ez dit erantzuten.  

Maria beraiengana doa 

MARIA 

Eta Xabi?  

Lukas eta Jone elkarri begira. 

JONE 

Ez dakigu ezer.  

Errebuelta baten ostean, Xabi ikusiko dute, haiengana doala. Bizikleta 

bat darama, opari-zinta batez ornitua. Haiengana iritsiko da.   

XABI 
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Esnatuta amets egin dagizun.  

Sekuentzia 57 Kanpoan egunez. Bilboko kaleak 

Eskena musikala.  

Maria bizikletaz doa, hiriko kaleetatik.  

Mariak atzera begiratu eta ikusten ez dugun norbaiti keinu maitekor bat 

luzatzen dio. 

Keinua Joneren kotxeari egin dio, bere atzetik doana. Trafikoaren 

arriskuetatik babesteko lau intermitenteak piztuta daramatza.  

Xabi. Jone eta Lukas ikusten ditugu kotxean. 

XABI 

Beno… Egia kontatzeko ordua heldu da.  

Jone begira geratuko zaio.  

XABI 

Ahalik azkarren. (…) Gauzak garbi. Bartzelonan nire zain 

daude… Hala espero dut behintzat. 

Xabi Mariari begira dago. Begirada oso xamurra da. 

Sekuentzia 58. Barruan egunez. Mariaren etxea  

Maria komunean dago. 

Xabik egia kontatzeko indarrak batzen ari da. Komunera hurbiltzen da. 

Atea itxita dago. Sekadorea entzuten da, eta Mariaren ahotsa, kanta bat 

kantatzen. Jotzera doa, baina ez da ausartzen.  

Xabi salara bueltatu da. Han haizea hartu eta berriro indarrak batu eta 

komunera doa.  

Atean joko du.  

MARIA 

Sartu.  

Xabik atea irekiko du. Maria ispiluaren aurrean dago. Makilatzen ari 

da. Xabik sorpresa hartuko du: ez du inoiz hain polita ikusi. Mariak ez 

du ikusi eta berearekin jaraitzen du. Xabi atepean, erreakzionatu ezinik. 

Azkenean Mariak ikusiko du. Mingaina aterako dio, irriz.  

Isilunea.  

MARIA 

(Oharkabean, ispiluari begira) Eta? 

Isilunea. Maria ezpainak pintatzen ari da. 

XABI 

(…) Ezer ez.  Kalera zoaz? 
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MARIA 

Jonerekin, zerbait hartzera. Bazatoz? 

XABI 

Ez. Maria, zurekin hitz egin nahi dut.  

MARIA 

Bueltatzen naizenean, bai? Berandu noa.  

XABI 

Bai, jakina. Bueltatzen zarenean. 

MARIA 

Kito, ez dagoen lekutik, ezin da atera. Gero egongo gara, bai?  

XABI 

Bai.  

Mariak Xabiri musu eman eta badoa.  

Xabi atera doa, eta Mariaren takoi hotsak etzuten geratuko da ixiltzen 

diren arte.   

Sekuentzia 59. Kanpoan gauez. Bilboko kaleak 

Jone eta Maria kotxean. Jone gidatzen.   

Semaforoan geldituko dira. Ezkerrean beste kotxe bat, gazte batek 

gidatua. 

MARIA 

(…)  Hori zuri begira dago.  

Jonek gidariari so egin eta honek irribarrea eskeiniko dio.  

JONE 

Ez dago txarto.  

MARIA 

Esaiozu zeozer, berde jarri baino lehen.  

JONE 

Ezta pentsatu ere. Esatekorik badu, badaki non nagoen. 

Jonek lehiatila irekiko du, baina mutilari bagiratu gabe. Mutila zerbait 

esatekotan dago, baina ez da animatzen. Azkenean semaforoa berde 

jarriko da. Jone ireteten da ziztu bizian. 

JONE 

Akabo denbora. 

MARIA 

Horrela  jai duzu. 

JONE 

Inor egongo da munduan niri ezer esateko potroak dituena, ez?  

Gidatzen jarraitzen dute. 

JONE 
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Hitz egin al duzu Xabirekin ebaketaren ostean? 

Maria harrituta. 

JONE 

Zuen artekoari buruz.  

MARIA 

Ez. Zergatik? 

JONE 

Ezergatik ez. Zelan zaudete? 

MARIA 

Ondo… Nahiko ondo.  

JONE 

Ez zaude oso ilusinatuta. 

MARIA 

Ondo gaude. Baina…gauza bat da imajinatzen duzuna eta beste 

bat… Baina tira, ez naiz kexaka hasiko. Hau gutxienez 

benetakoa da.  

Jonek ahal bezala enkajatzen du “benetakoa”rena. Semaforo batera 

iritsi dira. Han gazte batzu moto baten gainean. Mutil batek Mariari 

irribarrea egiten dio. 

JONE 

Hori zuri begira dago. 

Maria irribarre seduktorea botatzen dio. 

JONE 

Erakutsi oraindik forman zaudela.  

Mariak leihoa zabaldu eta burua aterako du leihotik. 

MARIA 

Eh, potxolo! Nahi al duzu nire hurrengo mutil ohia izan?  

Mutilak harrituta begiratzen dio Mariari. Jonek ziztuan arrankatuko du. 

Mariak eta Jonek barre egingo dute. Mariaren mugikorra deika. Sms 

bat da. 

MARIA 

Xabi da. Nirekin egon nahi duela berehala. Ahaztu esandakoa: 

txora-txora eginda nauka.   

Sekuentzia 60. Barruan egunez. Mariaren etxea 

Maria sofan eserita. Negar egin duela ikusten da. Xabi bere ondoan. 

Mariak zigarro bat piztuko du.  

MARIA 

(Zigarroagatik). Sendatuta egotearen alde ona: besteek egiten 

dituzten lelokeria berberak egin ahal dituzu.  

XABI 
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Ez nizun minik eman nahi. 

MARIA 

Badakit. Haserre nagoela uste duzu? Bizitza salbatu zenidan. 

(…) Engainatu nauzu, bai. Eta zer? Neuk ere.   

Xabik ulertu gabe begiratuko dio. 

MARIA 

Susmatzen hasi nintzenetik uste baino gutxiago behar 

zintudala… Agian ez nuela horrela bizi nahi…  Baina ez nintzen 

ausartu kontatzera.     

Mariak erretzen du.  

MARIA  

Ez nuen unea aurkitzen: zuk nire alde dena eman eta gero! Eta 

bitartean zeu ere, gaixoa, niri kontzatzeko unea aurkitu gabe.  

Erretzen du. 

MARIA 

(Ia barreaz) Egunen  batean barre egingo dugu hau gogoratzean.  

 

Erretzen du. 

MARIA 

Behin honetaz hitz egin genuen. Zuk esaten zenuen ezinezkoa 

zela bikotean irautea, bi irtenbide baino ez daudela: joatea ala 

jatea. Ta azkenean zeu ere tranpan erori zara. Zu eta auskalo 

zenbat… Halako ilusioarekin…  Pentsatuz norberari, hain zuzen 

norberari, ondo irtengo zaiola. Ze aldrebesak garen, ez?  

Maria aterantz doa. 

MARIA 

Segi… Zoaz maleta prestatzera.  Nerea zain daukazu.  Ni banoa. 

Gaua oraindik luzea da.  

XABI 

Harira dator maite zaitudala esateak? 

MARIA 

(Sarkasmoz irribarre eginez) Denbora galtzen ari zara 

numeroekin. Antzerkian etorkizun handia izango zenuke.  

Maria  badoa, atea irekita utzita. 

Sekuentzia 61. Kanpoan egunez. Tren geltokia  

Xabi eta  Lukas nasan aurrera trenera. Xabik maleta darama. 

XABI 

Ba ez. Ez daukat garbi. Nola eukiko dut ba garbi. Baina joan 

egin behar dut, Lukas. Ume bat izango dut.  

Xabi trenera igoko da.  
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Sekuentzia 62. Kanpoan egunez.   Bartzelona, Nerearen ataria 

Xabi kaletik doa maletarekin. Neska bat bizikletan ibiltzen pasako da 

bere aurretik. Xabi begira geratuko zaio.  

Segidan emakume haurdun bat gurutzatuko zaio, eta Xabik berarekin 

estrapozo egingo du.  

Atari  batera urreratzen da.  

Sekuentzia 63. Barruan egunez. Nerearen etxea 

Atea irekiko da. Xabi ikusten dugu maletarekin. Bestaldean, Nereak, 

atea zabaldu duena. Zazpi hilabeteko dago.   

NEREA 

Nigatik bazatoz, aurrera. Umeagatik bada, ez da beharrezkoa. 

Oker ez banago, ez da zurea. Ez duzu inolako ardurarik.  

Xabik harrituta entzun du.  

Isilune baten ostean.  

NEREA 

Kito, behingoz zama kendu dut gainetik. Ikusten? Ez zinen zu 

sekretuak zituen bakarra.  

Sekuentzia 64 Kanpoan, egunez. Bartzelona 

Xabi 19. sekuentziako toki berean dago, bere amorrua deskargatzen, 

banku bati edo antzeko zerbaiti ostikadak ematen.  

XABI 

(Ad lib.)  Ostia!!!   Ostia, jode!! Jode, jode, jode!! 

Xabik ume berbera ikusten du, txupetea eskeintzen ari zaiona.    

Sekuentzia  65 Kanpoan, egunez. Trena 

Tren bat Bilborako bidean.  

Sekuentzia 66. Kanpoan, egunez. Tren geltokia. 

Xabi eta Lukas nasan. Xabi aurrean, Lukas atzean.  

LUKAS 

Zer? 

Lukas geldituko da. Xabik bere bidean jarrituko du. 

LUKAS 

Baina orduan…  norena da? 

Sekuentzia 67. Barruan egunez. Eskilarak-Mariaren etxeko 
harrera  

Xabi Mariaren solairuraino iritsi da lore sorta batekin. Atearen aurrean 

jarriko da. Loreei begiratu, hobe pentsatu eta bazter batean utziko ditu, 
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bistatik kanpo. Deitzera doa, baina berriz pentsatu eta loreak ostera ere 

hartuko ditu. Zalantza. Azkenean baietz erabakiko du. Tinbrea joko du. 

Ez du inork erantzuten. Berriz joko du. Abots bat entzungo du.  

MUTILA  (OFF) 

Banoa!  

Ziztu bizian, Xabik lurrera botako ditu loreak. Atea irekiko da. 

Harreran, irribarrez, gazte bat. 

MUTILA 

Kaixo!  

XABI 

Kaixo… 

Isilune laburra. 

MUTILA 

Eta?  

XABI 

(…) Udal etxebizitzen ikuskaria naiz. Pisuan inor bizi dela 

egiaztatzera etorri naiz, eta argi dago hala dela. Barkatu 

eragozpenak eta eskerrik asko udalaren izenean… 

Irtetera doa. 

MUTILA 

Erakutsi paperak.  

XABI 

Paperak?  

MUTILA 

Udaleko funtzionarioa zara, ez? Erakutsi. 

XABI 

Ebentuala naiz! Ez daukat… Eskerrik asko denagatik.  

Xabi irtetera doa, baina gazteak geldiaraziko du. 

MUTILA 

Geldi!  

Orduan mutilak loreak ikusiko ditu bazter batean.   

MUTILA 

Egon, zu ez al zara Xabi?  

Xabiri oraindik ez zaio ikara pasatu. 

XABI 

Bai.   

MUTILA 

Eta zertara zetorren udalaren rollo hori?  

XABI 

Gezurrak esateko adikzioa daukat.  
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MUTILA 

Ez, benetan… 

XABI 

Ez nuen espero konpainia izatea… Eta ez dut molestatu nahi.  

MUTILA 

Ez duzu molestatzen. Lasai. Aizu, itzela Mariagatik egin 

zenuena.  

XABI 

Bah… 

Esku bat hartzen dio bere bi eskuekin, berotasunez. 

MUTILA 

Mila esker bere partez, eta nire partez ere, tokatzen 

zaidanagatik. Dutxan dago orain, baina sartu.  

XABI 

Ez, joan egin behar dut.  

MUTILA 

Aita izan zara jada? 

XABI 

Oraindik ez.  

MUTILA 

 Benetan ez duzu sartu gura?  

XABI 

Ez, benetan. Presaka nabil, eta dutxan badago, sikatu eta 

atontzen den bitartean… Hurrengo batean etorriko naiz. Baina 

ez esan egon naizenik. Sorpresa eman nahi diot.  

MARIA (OFF) 

Nor da? 

Xabik mutilari keinuka, nor den ez esateko erregutuz. Mutilak begia 

keinatuko dio, konplizitatez. 

MUTILA 

Inor ez. Udalekoa.  

Xabik eskerrak adierazteko keinu labur bat eginda joango da.  

Sekuentzia 68.  Kanpoan, egunez. Bilboko kalea  

Xabi maleta batekin eta Jone kaletik.  

XABI 

Saiatu beharra neukan. Modu bakarra zen honi guztiari zentzu 

apur bat emateko.  

JONE 

Berriro saiatuko zara? 

XABI 

Aukerarik dudala uste duzu?  
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JONE 

Ez dakit Maria benetan nola dagoen. Agian berak ere ez daki. 

Baina  oraindik zerbait sentzitzen badu… ez dut uste inoiz 

aitortuko dizunik.  

Xabik maleta maleteroan sartuko du. Isiltasuna. 

JONE 

Min handia eman diozu, Xabi. Betiko galdu duzu, eta kitto. Eta 

barkatu garbiegi hitz egiten badut.  

XABI 

Ez, ondo dago. 

Xabi kotxea arrankatuko du. 

JONE 

Noiz itzuliko zara? 

XABI 

Ez dakit.  Galduta ibili nahi dut bolada batez. 

JONE 

Deitu zazu inoiz. 

XABI 

Bai. 

JONE 

Baina deitu, eh?  

 Sekuentzia 69. Kanpoan, egunez. Errepidea 

Xabi errepide txiki batetik doa. Irratian “Ne me quittez pas” entzuten 

hasten da. Xabi hunkitzen hasiko da.  Xabi hunkitzen hasiko da. Irratia 

desintonizatuko da. Xabik diala mogitu eta berriz entzungo da. Berriro 

joango da seinalea. Xabik diala mugitu eta berriz entzungo da. Kotxea 

seinale baten aurretik pasako da: “Istripu tartearen amaiera-Fin tramo 

de accidentes”. Seinalea berriro galdu eta Xabik berriz ekingo dio diala 

mugitzeari, ikusi gabe aurrean daukan errebuelta. Kotxea irten egingo 

da.  

SECUENCIA 71A Kanpoan, egunez. Larrialdietako atea 

Xabi larrialdietan sartzen da kamilla batean. 

Sekuentzia 70 Kanpoan egunez. Tren geltokia 

Lukasek tren bat hartuko du Bartzelonara.  

Sekuentzia 71 B. Barruan gauez. Traumatologiako 
Larrialdietarako itxaron gela.  

Erizain bat Larrialdietan sartzen da.  Itxarongelara doa.  
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Itxarongela jendez beterik, mota guztietako zauriekin, norbere 

txandaren zain.  

Korridorean, gaixo gehiago, batzu gurpildun aulkietan, beste batzu 

kamillatan…  

Kamilla batean Xabi. Bere ondoan Jone.  Xabik arnasa hartzeko 

arazoak ditu.  

Erzain bat hurbildu, karpeta batean begiratu eta izen bat emango du. 

ERIZAINA 

Vicente Churruca.  

Gaixo bat, besoa kabestrilloan, altxatu eta erizainarekin doa.  

JONE 

Ez dago eskubiderik. Ordu bi baino gehiago daramatzagu 

hemen. 

XABI 

Eta zer nahi duzu, besteen aurretik pasatzea? 

JONE 

Batzuk beranduago etorri eta sartu dira honezkero.  

XABI 

Larriagoak izango dira. 

JONE 

Eta zelan dakite, ez bazaituzte behatu!? 

XABI 

Behatu naute, bestela ez lukete jakingo sahiets bi apurtuta 

ditudala.  

JONE 

Ba gau guztirako daukagu. Santirekin hitz egiten badugu 

agian… 

XABI 

Ez dut nahi.  

JONE 

Baina… 

XABI 

Ezetz eta punto. Jone, zoaz etxera lasai, ez da ezer gertatzen. 

JONE 

Ez…  

Auxiliar bat pasatzen ari da elektrokardiograma makina batekin. Jonek 

traba egiten dio konturatu gabe. 

XABI 

Jone... 

JONE 
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Barkatu. 

Jone apartatzen da. Makinaren albo batean pegatina bat dago, gorriz. 

“Matxuratua. Ez erabili.  Averiado. No usar. ” 

Xabi begira geratuko da.   

JONE 

Ze desastrea. Hemen ezer ez dabil ondo.  

Xabi pentsakor dago. Segundu batzudetara… 

XABI  

Jone…  

Sekuentzia 72 Barruan gauez. Ospitalea 

Jone korridoren batetk doa, Santirengana hurbildu arte. Santi 

lankideekin hizketan dago. 

JONE 

Santi… 

Santi harrituta Jone ikustean.  

SANTI 

Jone! Zelan ba, hemendik?  

JONE 

Zurekin hitz egin behar dut.   

SANTI 

Ondo da.  

Jone ingurura begira. Jende gehiegi. 

JONE 

Leku intimoagorik? 

Santik ilusioz betetzen duen susmoa dauka.  

SANTI 

Oh! Jakina, jakina. Nire bulegoan? Edo nahiago duzu kalean? 

JONE 

Ez, zure bulegoa ondo dago.   

Korte zuzena: Santi eta Jone bulegoan sartuko dira. Santik atea itxiko 

du.  

SANTI 

Beno. Zer duzu. 

Jone hasperenka. Urduritasunezko irribarre bat.  

JONE 

Tira… Ez dakit nondik hasi. Hau apur bat delikatua da niretzat.  

SANTI 

Orduan utzi niri hizketan. 
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JONE 

Zelan? 

SANTI 

Eskola zaharrekoa naiz. Ohituta nago lehen pausoa ematera.  

JONE 

(…) 

SANTI 

Orain arte ez badizut ezer esan, zuhurtziarengatik izan da. Baina 

pikutara zuhurtzia, ez?  

JONE 

Zer? 

SANTI 

Honezkero nahiko garbi dago zerbait gertatzen zaigula, ez?  

JONE 

Ze arraioz hitz egiten ari zara? 

SANTI 

(…)  

JONE 

Txantxa bat da?  Ez baita une egokia. 

SANTI 

(…)  

Santi hain moztuta dagoenez, ez du erantzuteko modurik. Jone gertatzen 

denaz ohartuko da.  

JONE 

Jode… Jode… Barkatu… 

Jone gelatik irtengo da. Korridorean aurrera doa. Santi bere atzetik.  

SANTI 

Jone, egon! 

Sekuentzia 73 Barruan gauez.  Nerearen etxea.  

Nereak atea irekiko du. Haurdunaldia oso aurreratuta dago. 

Bestalkdean Lukas. 

LUKAS 

Egia al da zure semea ez dela Xabirena?  

Nereak atea itxiko dio muturrean.  

Handik gutxira berriro irekiko du.  

NEREA 

Sartu.  

Sekuentzia 74 Barruan gauez. Ospitalea 

SANTI 
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Jone! 

Jone ez da gelditzen. 

SANTI 

Geldi, mesedez!  

Jone gelditzen da. Buruz buru daude. Santik irribarre egiten du.  

SANTI 

Ez da ezer gertatzen. Botereak ditut. Hiru kontatu eta esan 

ditudan lelokeria guztiak ahaztuko dituzu. Bat… bi… eta hiru!  

Jonek irribarre egiten dio Santiri.  

SANTI 

Beno.  Eta zertaz hitz egin nahi zenidan? 

JONE 

Zure lanpostua arriskuan jartzeko prest zaude?  

Sekuentzia 75 Barruan gauez. Nerearen etxea.  

NEREA 

Xabi ezagutu nuenean ni beste batekin nenbilen. Baziren hiru 

urte elkarrekin genbiltzala. Ez da erraza egun batetik bestera 

moztea. Berarekin bizpairu aldiz egon nintzen Xabirekin 

bizitzen hasi ondoren ere. Lehenengo falta izan nuenean, 

kalkuluak egin eta umea bestearena zela ohartu nintzen. Baina 

nik Xabi maite nuen, umea berarena izatea nahi nuen, beraz bi 

hilabete itxaron nuen haurdun nengoela esateko. Teknikoki ez 

nion gezurrik esan. Inoiz ez nion esan umea berea zenik.  

LUKAS 

Jode… 

NEREA 

Ez horrela begiratu. Ondo geunden elkarrekin. Ze ajola zuen 

norena zen espermatozoide arraioa?  

LUKAS 

Horixe. Nori inporta zaio norena den espermatozoide alua??   

Lukasek eskua hartzen dio.  

LUKAS 

Nerea. Uste dut zuk eta biok gauza asko dugula… 

 Nerea seriotu egiten da bat-batean. 

NEREA 

Lukas, deitu taxi bati segituan.  

LUKAS 

Baina… Ez zintudan molestatu nahi. 

NEREA 

Deitzeko taxi bati, koño! 

LUKAS 
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Zergatik amaitu behar dut beti txarto zurekin? Txarto ulertu 

didazu. Nik bakarrik nahi nuen… 

NEREA 

Urak egin ditudala, koño! 

Lukasek lurreko putzuari begira geratuko da. 

LUKAS 

Oh… oh… oh… Taxi bat… Taxi bat!! 

Sekuentzia 76 Barruan gauez. Bartzelonako ospitaleko 
korridorea.  

Kamilla bat. Nerea bertan eta Xabi bere ondoan, eskutik helduta. 

LUKAS 

Ez izan beldurrik, Nerea, zurekin nago eta. Dena ondo aterako 

da. Zurekin nago.  

Kamilla bat ate batetik  sartzen da da.  

Sekuentzia 77 Barruan gauez. Bilboko ospitaleko korridorea. 

Kamilla ate batetik agertzen da. Xabi da. UVI-ra  sartzen ari dira. 

JONE (OFF) 

Ingresatzean ez zioten ezer larririk aurkitu. Sahiets pare bat 

apurtuta, besterik ez.  

Sekuentzia 78 Barruan egunez. Bilboko ospitaleko korridorea.  

Maria eta Jone ibiltzen korridore batean.  

JONE 

Ez zuten ikusi birikia zulatuta zegoela. 

MARIA 

Larria da? 

JONE 

Asko konplikatu da.  

MARIA 

Ikustea dago? 

JONE 

Ez dute bisitarik onartzen. Intentsiboetan dago.  

Sekuentzia 79 Barruan, egunez. Bartzelonako ospitaleko gela 

Nerea ospitaleko kamisoiaz jantzita dago, kamilla batean. Bere ondoan 

Lukas, eskutik helduta, erditze aurreko arnasketa praktikatuz. 

LUKAS 

Hartu arnasa… Hartu lasai… Oraindik bost zentimetro daukazu, 

hamarrera iritsi behar duzu.  
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Sekuentzia 80. Barruan, egunez. Egongela. Bilboko ospitalea 

Maria eta  Jone ixilean.  

MARIA 

Baina zertan zebilen hemen? Ez zegoen  Bartzelonan, 

Nerearekin? 

JONE 

Bananduta zeuden.  

MARIA 

Zergatik?   

Jone  Mariari begira, ezer esan gabe.  

Maria ulertzen hasten da. Arnasa hartzen du.  

Sekuentzia 81. Barruan, egunez. Bartzelonako ospitaleko gela 

Nerea kamillan dago. Gelatik irtengo da. Lukas bere ondoan erditze 

aurreko arnasketa eginez. 

Sekuentzia 82 Barruan, egunez. Egongela. Bilboko ospitalea 

Maria altzatuko da. 

MARIA 

Kontziente dago oraindik?  

JONE 

Baietz uste dut. 

MARIA 

Berarekin egon behar dut.  

JONE 

Zer?   

MARIA 

Berarekin hitz egin behar dut.  

Sekuentzia 83  Barruan egunez. Erditze gelako sarrera.  
Bartzelonako ospitalea 

Nerea kamillan eramaten dute. Lukas bere atzetik.  

Zeladoreek Nerea erditze gelan sartuko dute. Lukas sartzera doa. 

Erizain batek geldiaraziko du. 

ENFERMERA 

¿Es vostè el pare? 

LUKAS 

SECUENCIA 83  Interior, día. Entrada del paritorio.  Hospital de 
Barcelona 

Nerea va en camilla. Lukas corre tras ella.  
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Los celadores meten a Nerea en el quirófano. Lukas va a entrar. Una 

enfermera le da el alto. 

ENFERMERA 

¿Es vostè el pare? 

LUKAS 

No, la que pare es ella…   

ENFERMERA 

¿Vol acompanyar la seva dona? 

LUKAS 

No es mi mujer, es una amiga. Y sí. Quiero acompañarla.  

Lukas va a pasar pero la enfermera se lo impide. 

ENFERMERA 

¡No pot pasar! Només pot entrar el marit de la partera.…  

LUKAS 

¿Qué? 

ENFERMERA 

Sólo el marido de la parturienta puede… 

LUKAS 

Mire… Hay… hay pocos maridos de parturientas que se sientan 

tan maridos de parturientas como yo. Pocos. Así que hagan el 

favor de dejarme pasar, porque yo voy a acompañar a la mujer 

del marido de la parturienta ¡aunque tenga que tirar la puta 

puerta al suelo! 

Erizaina lur eta zur geratzen da. Lukasek ate abatiblea zeharkatuko du, 

erizainari erreakzionatzeko astirik eman gabe.  

Sekuentzia 84. Barruan egunez. Ospitaleko korridorea. Bilboko 
ospitalea 

Mariak ate abatible bat zeharkatuko du. Jone bere atzetik.  

JONE 

Zer esango diozu? 

MARIA 

Berak niri esan zidana. 

JONE 

Salbatuko duzula uste duzu? Hori ez da birritan gertatzen. 

MARIA 

Badakit. Baina gutxienez… pozik joango da.  

JONE 

Gezur batekin?  

Maria pentsakor. 

MARIA 



 87 

Gezurra? Nork daki gezurra zer den? 

JONE 

Ondo egongo balitz, ez zenioke ezer esango. 

MARIA 

Baina ez dago ondo. 

Maria atetik desagertzen da.  

Sekuentzia 85 Barruan, egunez. Erditze gela. Bartzelonako 
ospitalea 

Nerea erditze-gelan. Lukasek eskutik helduko dio, gogor. 

LUKAS 

Bultza… bultza gogor! Apur bat gehiago, apur bat, eutsi, apur 

bat gehiago.  

Kamara Nerearengana doa, erdiminez. Berriro Lukasen posiziora doa, 

baina ez dugu Lukas ikusten. Beheruntz  jeisten gara, harik eta gorputza 

ikusten dugun, lurrean botata, konortea galdurik. Umearen negarra 

entzuten dugu.  

Sekuentzia 86 Barruan egunez. Bilboko Ospitaleko gune bat 

Maria, patukoak eta paperezko txanoa jazten ditu.  

Sekuentzia 87 Barruan egunez. Erditze gela. Bartzelonako 
ospitalea 

Nereak umea altzoan dauka. Lukasek ama eta semea ikusiko ditu. 

Hunkituta dago. Nerearen eskua helduta dauka oraindik. Nerea eta 

Lukas elkarri begira. Nereak irribarre egingo dio. Lukasek musu xamur 

bat emango dio masailean.  

Sekuentzia 88 Barruan egunez. Bilboko Ospitaleko  korridorea 

Santi eta Jone Xabiren ateraino doaz. Atea ireki eta Xabiri dena prest 

dagoela adieraziko diote. Gelatik atera eta korridorean aurrera doaz. 

Han Mariarekin topatuko dira. Animoak eman eta vadoaz, Maria gelara 

doan bitartean.  

Sekuentzia 89. Barruan egunez. Ospitaleko gela 

Ilunean, hasierako makinaren soinu bera entzuten dugu. “Bit-bit-bit”. 

Makina ikusten dugu.  

Maria gelan sartzen da.  

Xabi ohean dago. Sekuentzia istoriaren hasierakoa bazalakoa da, baina 

kasu honetan Xabi da ohean dagoena, eta Maria atetik sartzen ari dena. 

Xabi inkonsziente dago.  
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Xabi ikustean, Mariak penazko oihu bat aterako zaio nahi gabe.  

Xabik begiak ireki eta Maria ikusiko du, oraindik ate ondoan.  

MARIA 

Kaixo, Xabi.  

XABI 

Kaixo.  

Xabik irirbarre Mariari. Maria hurbilduko da eta bere ondoan eseriko 

da.  

Xabik burua zerbait biratu eta Mariari irribarrez begiratuko dio. 

Mariak eskutik helduko dio.  

Elektrokardiogramaren makina ikusiko dugu.  

XABI 

Badirudi oraingoan burtsak hondoa joko duela.  

Mariari irribarre bat irtengo zaio, negarrarekin kutsaturikoa.  

XABI 

Ez da bidezkoa, Maria. Nik ez nuen negarrik egin zu hemen 

egon zinenean.  

MARIA 

Egia al da niregatik bueltatu zinela?  

XABI 

Ez, gurinazko bolloengatik. Bartzelonan ez daude.  

MARIA 

Esan egin behar zenidan.  

XABI 

Berandu zen. 

MARIA 

Ez.  Ez zen berandu.  

XABI 

Maria, mesedez, ez egin hau. 

MARIA 

(Ia negarrez) Ez zen berandu.  

XABI 

Maria, mesedez…  

Kamara gela inguruan paneatzen hasiko da… 

MARIA (OFF) 

Amorratuta nengoen, horregatik esan nizun...  

XABI (OFF) 

Ez… Maria..  

MARIA 
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…ez zitzaidala axola… hobe zela horrela… Ez zen egia, Xabi. 

Minduta nengoen… Gorrotoa diot errukia emateari, badakizu. 

Horrexegatik esan nizun.  

XABI (OFF) 

Maria, ez…  Badakit ez dudala besterik merezi, baina 

mesedez…  

…harik eta elektrokardiogramaren makinaren albo bat ikusten dugun, 

eta bertan pegatina: “Matxuratuta-averiada” 

XABI 

…ez dut nahi gezur bat. Orain ez… Mesedez.  

MARIA 

Maite zaitut, Xabi.  

XABI 

Gezurrik ez, mesedez.  

MARIA 

Maite zaitut inoiz inor maite izan ez dudan bezala, inoiz inor 

maiteko ez dudan bezala…  

XABI  

Ez. 

MARIA 

Inoiz ez, inoiz ez, inoiz ez.  

XABI 

Benetan, Maria? 

MARIA 

Benetan. Ez nazazu utzi, Xabi. Ez nazazu utzi.  

XABI 

Ez zaitut utziko. Eta hau da sekula esan dudan egiarik 

borobilena.  

Mariaren ezpainak Xabiren ezpainetara hubildu eta musu emango dio.  

MARIA 

Neure maitea… Neure laztana…  Neure bihotza. 

Elektrokardiogramaren makinaren soinua entzuten dugu:  “bit-bit-

bit”...   

Elektrokardiogramaren makina ikusten dugu. Halako batean pantailan 

txisporroteo batek irudia lehertuko du.  

Iluna. 

KREDITU TITULUAK 
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