Hiltzen dago lurrean
pobrea.
Belarra, arkaitza, ura, eguzkia
anaia zituen pobre ona.
Maite zuena lurrean dago,
beti ona izan dan
animali santu bat bezala mantso hiltzen.
Arbolartean dago
argi pobrea, bilois,
hiltzen eta geldiro hiltzen.
J.

Azurmendi

K-RI

Ba dut antsia bat
nire maitean zoroan
biok bakarrik
eguerdi baten eguzkian
suan amodioan bakarrik gaudela
hurrutitik harrika
ta zu algaratan
txikitzeko
zure kristalak
maitasun bat antsia, ah!...
J.

Azurmendi

ARGAZKI AURREAN

K-RI, BETI BEGIRA
Oroimen bat nahi nioke
zure izenari ebagi.
Zure ezpaineri nahi nieke
musu bat ebagi.
Zure begieri begiak,
zure tristura begiratuari.
Dorre zaharrak zazpirak ematean
azkeneko silaba ebagi nai nioke
bertsoari. Itsasoari azkeneko aparra.
Ilargiari azkeneko argia
niretzat bakarrik.
Ebagi nahi nieke zure ezpaineri
inoiz esan ez didaten hitzori.

ESPETXE BARRUAN

Kartzelan nengoen eta nago.
Nengoen eta nago!
Onekin «aldia» esan dut.
«Aldiaren» erlojua gogoan,
armi-arma sarea paretean,
minutuak... orduak... jotzen;
ni egunak... urteak aditzen!
Kartzelan zeuden eta daude.
Zeuden eta daude!
Onekin «anaiak» esan dut.
Dei bat nire auzora.
Abenda bat garraxika.
Zintzilik Amaren bizia,
ta erbestean pamilia.
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