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1/ FONDO BELTZA

  Fondo beltz baten gainean honako poema-zati hau agertzen da. Itsasoaren soinua entzuten da; olatuak lehertzen suabe-suabe.   

     << ...
     Tus ojos, y los tuyos.
     Y un mar menguante
     de caracolas llenas de arena.
     Un mar que cae hacia dentro,
     huyendo de sus propias orillas;
     sin apenas ya tierra
     a la que asirse,
     ni cielo
     al que clavar sus uñas. >>
Etxeberria

  Itsasoaren soinua desagertzen doa poliki-poliki.


2/ PARKE BAT / KANPOALDEA / GOIZA

Autoen zarata entzuten da. Hiri handi batean gaude. Udazkena dela nabari da parkeko paisaian. Eguzkiak jotzen du, baina zuhaitzak hostorik gabe geratzen ari dira. Hosto bat erortzen da zuhaitz batetik. Parkearen ondoan etxe altu batzuk ikusten dira. 


3/ ETXE BATEKO LEIHOA / BARRUALDEA / GOIZA

Leiho ertz batean, neska bat eserita dago gutun bat irakurtzen. Etxe altu horietako bateko 7. solairu bat da. Apartamentu txiki bat. 


			OFF-eko AHOTSA(gizon batena):
		Kaixo, Nuria? Zer moduz zaude?


4/ ITSASOA / KANPOALDEA / GOIZA

Aurreko irudia desagertzen da eta Nuria agertzen da itsasoan murgil egiten. Itsasoaren soinua entzuten da. 
Itsasoa soilik ikusten da, eta handik pare bat segundora Nuriaren burua agertzen da ur-azalean, bizkarrez.
Gizon baten eskuak Nuriaren sorbalda ukitzen du. Kamerak atzerantz egiten du, Karlosen bizkarra eta burua erakutsi arte (bizkarrez). Nuriak buelta ematen du eta irribarre egiten dio Karlosi. 
Biak ur-azpira sartzen dira. Itsasoa bakarrik ikusten da, eta ozenago entzuten da olatuen soinua.                                                                                                                           


5/ ETXE BATEKO LEIHOA / BARRUALDEA / GOIZA

Leiho ertzean eserita, gutuna irakurtzen jarraitzen du Nuriak. Autoen zarata entzuten da.

		          OFF-eko AHOTSA(gizon batena):
	          Nuria, ez ezazula ukatu, uda hura zoragarria izan zen... biontzat...


6/ ITSASOA / KANPOALDEA / GOIZA

Itsasoa soilik ikusten eta entzuten da. Bikotea musuka ateratzen da ur-azalera, eta berriz sartzen dira ur-azpira, oraindik musuka daudela. Itsasoa soilik ikusten eta entzuten da berriz.


7/ ETXE BATEKO LEIHOA / BARRUALDEA / GOIZA

Autoen zarata entzuten da. Nuriak gutuna irakurtzen jarraitzen du. Eskuan zerbait duela nabaritzen da.

			OFF-eko AHOTSA (gizon batena):
Nuria, har ezazu itsasoko barraskiloa mesedez. Ziur naiz gordeta izango duzula. Eta jar ezazu belarri ondoan. Esaten dute itsasoaren arima osoa gordetzen dutela barruan. Ez al duzu entzuten?


8/ ITSASOA / KANPOALDEA / GOIZA

Itsasoa soilik ikusten eta entzuten da, eta horizontea. Bat-batean Nuria irteten da ur-azalera irribarrez. Alde batera eta bestera begiratzen du, baina itsasoa besterik ez du ikusten; Karlosen arrastorik ez. Segundo batzuk pasatzen dira. Nuriaren irribarrea aurpegitik desagertzen da. Bat-batean, Karlos ateratzen da ur-azalera, poliki-poliki, irribarrez. Eskuan itsasoko barraskilo bat dauka. Nuriarengana gerturatzen da, eta itsasoko barraskiloa oparitzen dio. Irribarretsu daude biak. Ur-azpira sartzen dira, poliki-poliki. Itsasoa eta horizontea. Ez da besterik ikusten. Eta olatuen soinu suabea entzuten da. 


9/ ETXE BATEKO LEIHOA / BARRUALDEA / GOIZA

Autoen zarata. Nuriak gutuna tolesten du, eta leihoaren ertzean uzten du. Eskuan daukan itsasoko barraskiloari begiratzen dio Nuriak. Belarri ondoan jartzen du. Begiak ixten ditu Nuriak. Autoen zarata desagertzen da pixkanaka, eta itsasoaren soinu goxoa entzuten hasten da poliki-poliki, geroz eta indartsuago. Begiak irekitzen ditu. Itsasoko barraskiloa eskuz aldatzen du Nuriak. Eskua irekita dauka, eta barraskiloa bertan.
        
	Itsasoaren soinua entzuten da oraindik. Poliki-poliki, eskua jiratzen du, eta leihotik behera erortzen uzten du barraskiloa. Kamera Nuriaren aurpegira gerturatzen da poliki-poliki (fondoan, itsasoaren soinua). Oso aurpegi tristea dauka Nuriak. Bat-batean, soinu lehor bat entzuten da: KRAK (kameraren zoom-a geratzen da momentu horretantxe; Nuriak begiak ixten ditu, min-keinu batekin), eta autoen zarata entzuten hasten da berriz, Nuriaren irudia desagertzen den bitartean. 

10/ ITSASOA / KANPOALDEA / GOIZA

Itsasoa ikusten da, eta horizontea. Eta autoen zarata entzuten da….
































