




Eskubide guztiak erreserbatuta.
Eragotzita dago, legeak ezarritako salbuespenetan izan ezik, obra 
honen edozein berregintza, komunikazio publiko edo moldaketa, 
aurrez jabetza intelektualaren titularren baimena eskuratzen ez 
bada. Lan honetako zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu behar 
izanez gero, jo CEDROra (Centro Español de Derechos Reprográficos): 
www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447.

Edicions Bromera, SLU-k (www.bromera.com) eskainitako argitalpen 
baimena.

Jatorrizko izenburua: Gràcies. Història d’un veïnat
© Testua eta marrazkiak: Rocio Bonilla Raya, 2021
© Itzultzailea: Gerardo Markuleta, 2021
©  Algar Editorial 

225 posta-kutxa - 46600 Alzira 
www.algareditorial.com

Inprimaketa: Liberdúplex

1. argitaraldia: 2021eko martxoa
ISBN: 978-84-9142-463-5
LG: V-50-2021

Nire familiari. Nire adiskideei. Maite ditudanei. 
Nigandik gertu daudenei eta, urrun egonda ere,  
hurbil sentitzen ditudanei.

Eta Martari, beti hortxe egoten baita.

Auzo baten historia
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Bazen behin auzo bat, beste asko bezalakoa. 
Baziren han etxeak, farolak, zuhaitzak… 
eta elkar ezagutzen ez zuten auzokoak.

15. zenbakian, Kamila bizi zen. 
Etxe hartan, zarata handia entzuten zen beti. 
Auzokoek uste zuten gorra zela, 
eta oso altu jartzen zuela telebista.



Baina Kamila ez zen gorra. 
Izan ere, hainbesteko iskanbilaren arrazoia zera zen… 
hamar kume zeuzkala, behin ere geldirik egoten ez zirenak!



Kamila ez zen ausartzen bere auzokoarekin, Martinez jaunarekin, 
hitz egitera. Hain zirudien serio eta lepo-tentea!

Ziur umeak ez zituela gustuko, eta antzarak 
ferratzera bidaliko zuela…

Martinez jaunak hirian lan egiten zuen. 
Abokatu ospetsua zen, lehenago bere ama, 

bere aitona eta bere birraitona izan ziren bezala.



Baina, etxera iritsitakoan, Martinez jauna erabat 
eraldatzen zen. 

«Nahiago nuke ikusleak banitu!», nahigabetzen zen. Baina 
ondoko bizilagunak oilo bat zeukan, asto zahar bat bezain 
gorra, eta umore txarreko herensuge erraldoi bat ere bai.

Isilpeko zaletasun bat zeukan: 
malabarismoak egiten zituen, zirkuan balego bezala!



Egia esan, han parean ez zen inolako herensuge 
erraldoirik bizi. 

Felipe irudimen handiko sagutxoa zenez, irtenbide 
burutsua aurkitu zuen bere auzokide arriskutsu hura 

uxatzeko eta urruntzeko.

Martinez jaunaren bizilaguna sagutxo bat zen, ikara batean 
bizi zena, pareko etxebizitzara katu bat aldatu zenetik. 

Eta badakigu denok katuek zer jaten duten, ezta?


