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Deserriko Euskal Literatura
Basque Writing 9

 Nola	   ez	   gogoratu	   Darwish	   ze-‐
narekin	   2014ko	   udazken	   honetan!	  
Etorkizuna	   zitalagoa	   da	   batzuekin,	   beti.	  
Gure	   hizkuntzan,	   euskaraz,	   hainbat	   hitz	  
ditugu	   “exilium”	   hori	   izendatzeko:	   er-‐
bestea,	   desherria,	   beste-‐
rria.	   Guztietan	   “(h)erri”	  
h i t z a	   a g e r i	   z a i g u .	  
“Bestearen	  herria”	  edo	  “de-‐
segindako	   herria”.	   Bietan	  
herria	   ez	   den	   toki	   bat,	   he-‐
rria	  ez	  den	  herria.

Lutxo Egia
Euskal PEN eko Zuzendaritzako kidea

❛ Deserria nire baitan bizi da. 

Erbestean bizi naizenean aldean daramat 
nire herria. 

Nire herrian bizi naizenean, erbestea eta 

biok bat gara. 

Etorkizuna beti da zitalagoa gurekin.

Mahmud Darwish, 

poeta palestinarra

Erbesteak eta, gure gaiari dagokionez, erbesteko literaturak zinez pisu izan dute historikoki Euskal Her-
rian, bereziki Espainiako Gerra Zibiletik aurrera (1936). Hala ere, esan genezake hori erbesteratze handien aldia dela 

gure herrian ez eze, Europako zati batean ere bederenik. Euskal Herriko (Zaitegi, Orixe, Monzon…) eta Espainako (Juan Ramon 
Jimenez, Rafael Alberti, Max Aub, Francisco Ayala…) hamaika idazlek eta kulturgilek ihes egin behar izan zuten Francisco 
Franco diktadoreak ezarritako erregimen totalitariotik. Baina beharbada Alemania da une hartan mugimendurik zabalen ezagutzen 
duen herria. Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Elias Canetti, Thomas Mann, Eric Maria Remarque eta Stefan Zweig-ek, 
soil-soilik bakan batzuk aipatzearren, ihes egin zioten nazismoari. Nagusiki 1933-1945eko aldian idazle alemaniarrok ekarritako lit-
eraturari Exilliteratur deitu izan zaio.

Exilliteratur-eko autoreek, aldeak alde, zenbait ezaugarri komun zituzten gaietan: nazismoaren salaketa, eguneroko bizitza 
Alemaniatik irten baino lehen eta erbestean, erbestea bera, itzulera... Beste herrietako erbesteratuek ere ekarriko zituzten gaiak, no-
ski. Gai unibertsalak, beraz.

Euskal Herrian, XX. mendea baino urrunago joan gabe, bi aldi bereiz daitezke erbesteko literaturari buruz ari garelarik: 
batetik, Espainiako Gerra eta gerraostea (1939-1960 gehienbat); bestetik, Franco diktadorearen aurka eta Euskal Herriaren indepen-
dentziaren alde martxan jarritako dinamikak (1962-gaur arte).

Lourdes Otaegi literatura-katedradunaren hitzak geure egiten ditugu Espainiako gerraren osteko urte haien erradiografia 
eskaintzeko: “1942-1963 urteetako poesia egileek euskararen eta euskal kulturaren egoera islatu zituzten; horien etorkizuna eta horien inguruko ara-
zoak izan zituzten poemetako gai. Larritasuna eta ezkortasuna nabari dira poema horietan, baina baita etsipenean ez erortzeko gogoa ere. Gogoeta eta 
nostalgia dira nagusi, eta ezaugarri dramatikoak ere ikusten dira hainbat idazleren lanetan. Horregatik, literaturtasunean minbera eta zentzu guztietan 
oso konprometitua da gerraondoko lirika”.

Deserriratuen bigarren belaunaldiko idazleek ere, denboraren joanak ezarritakoak ahaztu gabe, igualtsu heltzen diote er-
bestearen gaiari. Hori bai, garai beretsuko idazle presoek ez bezala, kuantitatiboki ez dute aurrekoen multzo esanguratsua osatzen. 
 Literaturan, erbesteak ispilu ganbil baten moduan jokatzen du. Erbestetik literatura ailegatzen zaigunean, ez du bakarrik esan 
nahi herritik kanpo egoera anormal batean produzitzen ari dela, baizik eta herrian bertan gabezia bat dagoela.
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Espainiako militar eta banda faxistek hasitako 
aldi odoltsu horri gerra zibilia esatea larregi iruditu 

zaigu beti. Menturaz, milaka 
eta milaka zibil hil, zauritu eta 
erbesterako bidea hartu be-
har izan zutelako izango da, 
tartean ehunka idazle eta 
kulturgile. Haietako bat izan 
zen Rafael Alberti poeta 
espainiarra. Parisen zegoe-
larik, honako bertsook idatzi 
zituen:

  

Deserrian izanik poetak ez daki zehatz nola da-
goen, ez du bere burua ezagutzen. Sasoi beretsuan 
(1937an) egokitu zitzaion Iñaki Eizmendi Basarri ber-

tsolari eta idazle euskaldu-
nari erbestean ibiltzea, ez 
Paristik lar urrun, Lande-
tan, frantsesek Francoren 
atzaparretatik ihes egin-
d a k o e i p a r a t u t a k o 

kontzentrazio-
eremu batean.

Pisu handieneko 
boxeolari batek jotako 
ukabilkadatik suspertu 
gabe datza lurrean erbes-
teratua. Bidaiaren (ez 
bet i joan-etor r ikoa) 
zaplastadak norbere bu-
ruari eginiko galdera 
baten itxura hartzen du: 
bizirik ote naiz? Hilik ote 
naiz? Zer gertatu ote da 
han gelditu direnekin? “Ote” dugu guztietan, denbora-
ren poderioz bueltatuko da bere onera kanpoan dena.

Dozenaka idazle eta kulturgile euskaldunek erbes-
terako bidea hartu zuten Espainian gerra zelarik. Beste 
batzuek ez zuten halako zorte onik izan, eta afusilatuak 

edo, onenetan, kartzeleratuak izan ziren. Gerrak eta er-
besteratze masiboak haustura ekarri zioten euskal literatu-
rari. Kasualitatez aurreko hamar urteetan (1925-1936) 
beste haustura bat emana zen: euskal lirikaren urrezko 
aroa, literatur gaietan haustura bat ekarri zuena aurreko 
aldiekiko. Baina, adierazi bezala, Gerrak eta ondorengo 
diktadura luzeak birrindu egin zituzten ereindakoak oro. 
Lurperatuen belaunaldia deitu izan diote.

Euskal Herria bezalako herri txiki batean idazle haiek 
bazuten elkarren berri gerra aurretik. Erbesteak, berriz, 
sakabanaketa ere ekarri zien Jokin Zaitegi,  Telesforo 
Monzón, Nikolas Ormaetxea Orixe, Ixaka López de 
Mendizabal, Martin Ugalde, Salbatore Mitxelena, 
Juan Ignazio Goikoetxea, Juan Antonio Irazusta, Se-
bero Altube, José de Izagirre, Andoni Arozena, Ander 
Arzelus eta beste hainbati. 

Batzuk Hegoamerikara (Venezuela, Guatemala, Ar-
gentina eta Mexiko nagusiki) abiatu ziren. Beste batzuk, 
berriz, Europan barrena ibili ziren (Ingalaterra, Frantzia 
eta administratiboki Frantzian kokaturik dagoen Euskal 
Herria batez ere). Hala ere, saiakera ugari egin zituzten 
harremanei eusteko. Are gehiago, hartuemanak ezinbes-
teko bilakatu zitzaizkien. Sare bat eraiki zuten. Amaraun 
bat. Horren ondorioa da, besteak beste, Euskal PEN 
Klubaren sorrera 1951n Parisen. 

Gerrako erbesteratuek genero guztiak landu zituzten. 
Argitaletxeak (Ekin) edo aldizkariak ere (Euzko Deya 
-Paris, Buenos Aires, Mexiko-, Argia -Caracas, New  York-, 
Aberri aldez -Mexiko-, Batasuna -Txile-, eta bereziki euskal 
literaturan Euzko Gogoa -Guatemala eta Biarritz-), irra-
tiak… sortu edo berpiztu zituzten. Euzko Gogoa-k, bere 44 
zenbakiei esker, arrasto sakona utzi zuen literaturan, idazle 
zerrenda amaigabea bildu eta gerra aurrea, erbestea eta 
gure literatura modernoa lotu zituelarik.

Hori guzti hori, noski, ez zen posiblea izango le-
henago Ameriketan euskaldunek osatutako sare oinarrizko 
bat egon ez balitz. XIX. mende bukaeraz gero jada indar-
turik zeuden Euskal Etxeak (emigranteek sortutako elkar-
guneak) babesleku bilakatu ziren errefuxiatuentzat. Zer 
duda egin, hark erbestealdia eztitzen lagunduko zuen. 

Hala ere, poeta askoren bertsoetan herrimina edo 
oroimina nagusitu zen, nahiz eta jarrera bakarra ez izan. 
Koldo Izagirrek (Poesia Kaierak) idatzi duenez, “badugu 
poeta multzotxo bat obra osoak sortu edo joera berriak hartu zitu-
ena gerraondoan  eta atzerritik. Baina Orixek poesia-aro berri bat 

Espainiako Gerra (1936-1939)

❛Esnatu naiz.
Paris

Bizirik ote nago,
hilik ote nago?

Hil ote naiz azkenean?❜

❛Halabeharrez sartu ginen 
behin

Landesko pinu artera

Eguneroko ogi xuria

irabaziaz jatera.

Hogei euskaldun bagara 
baina

hau da guztion galdera:

nire familia edo sendia

zer egina ote da?

Gorputzez hemen bagaude 
ere

gu beti han bizi gera.❜
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abiatzen du  indibidualtasunaren ildotik, naturarekin bat  egite mis-
tikoan; Toribio Etxeberriaren obra berezkoena bertsoz emandako 
anekdotarioa da; Telesforo Monzon aldiz epiko aldiz kostunbrista 
ageri zaigu, poema bakarra du herriminak jota (Tropikotik)... Aber-
riaren  saudadea, Iokin Zaitegik kantatu du. Erbestearen  astuna, 
urruntasunaren  urradura eta Euskal Herri libre baten ametsa, berak 
adierazi ditu ongienik. Zaila da sorterriaren nostalgiaz topikoetan ez 
erortzea, eta esanen  genuke horretan  oinarritzen  dela, hain zuzen, 
erbesteratuaren gaitza: iragana du etorkizun”. 

Zaitegik hauexek lako bertsoak uzten dizkigu: 

Aritza izaki euskal libertateen 
sinboloa. Eta Zaitegik bezala 
beste batzuek ere, Juan Ig-
nazio Goikoetxeak kasu: 
“Erbestean  bertsoa zertaz bete? 
/ Baña matsari, zer dario? - 
Ardo. / Sagarrari orobat, zer? - 
Sagardo. / Biotzari, bada, zer 
e r r im iñ ez? - / Abe r r i -
maitasuna, basterik ez!”. 
(Atzerritik).

Lehenago adierazi dugunez, 
Orixe dugu salbues-penetako 

bat herriminari dagokionez. Izagirreren ustez, “poeta, 
lurrik ezean, bere baitan biltzen da. Erbesteratuen 
artean hain zabaldua zegoen herrimina alboratuz, poe-
sia bortitz bat sortzen du, bulko handikoa, irudimen 
librekoa, ez inondik ere negartia. Zuhaitz mexikar 
baten itzalpera biltzen da eta ez du Otañoren atariko 
intxaurrondoa amets”.

Edo Zaitegiren aritz sinbolikoa. “Honenbestez, 
euskal poeta nonahikoa egiten da, nitasun berri bat 
deskubritzen du, eta ez dio ardura bakarrik baldin badago 
ere munduan, barnea duelako mundu. 

Gu etnografiko bat kantatu behar izatetik ni mis-
tiko bat kantatzera eginiko ibilaldi mingarrian, Orixek 
euskal literatura modernoa abiatzen du, edo hobe esan, 
euskal literaturaren modernotasuna: lurralderik ez daukan 
kulturan hizkuntza da babesleku bakarra, eta norberare-
nak dira kantagai” (Poesia Kaierak).

       
❛Zure ilerrin bederen, biar edo etzi

ai nuke gentza-atseden, gurasoen erri❜

(Euskel kanta atzerrin)

❛Biotz-barren baitudan ene Aberria!

atzerrin gorbiztu zait barneko zauria (...)

Oian zar, beltz, itxuan, Euskaditik urrun,

aritz bat arkitu dut sendo, tantai, zurrun❜

(Erbestean aritza)

Amate baten itzalean 

Gogoan daukat aur nintzaneko

Musulungo pagopea,

izerditurik arrixku baitzan

itzal artan esertzea;

baiña sargori zegoneako

goxoa bai oatzea!

Goxoagorik arki dut emen

Amateren gerizpea.

 
Euli urdin bat erdian egan

dabil, ala geldi dago?

Zeru garbian Kondor bat ixil

egalontzitik gorago.

Emengo bero zakarrenetan

aroaz âzturik nago;

atsegin honek sarrerazten nau

nere baitan barrenago.

(Euskaldunak, 1950)

Orixe

Zaitegi
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 Arretaz irakurri ditugu 

Jokin Uriain, Dueñasko presondegi-
tik (Espainia), Errotarri liburuan de-
serriratuei buruz idatzitakoak: “1936-
1939ko gerra eta eta gerraostean Bidasoaz 
(Euskal Herria Frantziaren eta Espaini-
aren artean zatizen duen ibaia) bestaldera 
joan zirenetako asko Polizia frantsesak 
atxilotu eta Francoren eskuetan utzi zi-
tuen”. 

 “Jokaera hori atzera hiru-
rogeiko hamarkadan berritu zen beste 
iheslari belaunaldi batekin. 1962an 
deportazio eta konfinamendu politi-
kari ekin zioten agintari frantziarrek, 
lau euskal iheslariren aurka hartutako 
neurriekin. 1965ean Frantziako 
gobernuak kanporatu egin zituen: 
Irigarai eta Madariaga Aljeriara joan 
ziren, Del Valle eta Txillardegi Belgi-
kara. 

“Anai Artearen 1972ko txosten baten 
arabera, 1963az geroztik berrogeitik gora 
kanporaketa eta konfinamendu agindu 
eman zituen Parisko Gobernuak. Agintari 
frantziarren artean lankidetza zintzoa 
aurkitzen zuen frankismoak”.

 Frankoren diktadura peko lehen 
hamarkada bietan (40 eta 50ekoa) 
isiltasunak jendartea lotu zuen. 
1960koan, berriz, ekimen kultural eta 
borro-ka politiko desberdinak abiatu 
ziren Hego Euskal Herrian. ETA 
jaioa zen erregimen faxistari gogor 
egiteko eta Euskal Herria askatzeko. 
Hamarkada horretan bertan, bada, 
beste iheslari, deportatu eta estraditatu 
belaunaldi bat sortu zen, gaur egun arte dirauena bestalde.

 Hain zuzen ere, Urianek aitortzen digunez, “arrazoi politikoengatik ihesi doana itzultzeko itxaropenarekin joaten da. 
Denborak aurrera egin, itxaropena luzatu eta luzatu... Hainbeste luzatuz gero mehetu ere egingo da itxaropen hori. Eta urteen 
buruan leku horietan bertakotuko zen jende asko, itzultzeko itxaropena urrutiko utopia bihurturik”.

 Denbora honetan, euskal idazleen artean, batez ere bik bihurtu dute deserria euren poema askoren gai: 
Joseba Sarrionandia eta Mikel Ibarguren.

1960az geroztiko deserriak
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Deserrituak berea ez den ohean egingo du lo gaur ere,
berea ez den kikaran edango du kafea eta

berea ez den etxeko leihotik ikusiko du ilargia.
Apurka-apurka, berea ez den herria maitatzen hasiko da,

eta berea ez den itsasertzetik begiratuko dio sorterriari.

Czeslaw Milosz literatur nobel saridunaren aipu batek zabaltzen du Mikel Ibar-
gurenen Deserriko Karrikak liburua (Susa, 2002):

 Pertsona bati ondasun guztiak kendu ahal dizkiozu
 eta ez dio pertsona izateari utziko.
 Baina uka iezaziozu aberria, hizkuntza,
 eta orduan benetan galduta egongo da.

Deserritua gabetu bat da. Kategoria, baina, ez doa 
izenari lotua. Besterriak beste lur bat, beste hiz-
kuntza bat eta are beste aberri bat eskeiniko diezaz-
kioke deserrituari. Lurrik ederrena, hizkuntzarik 
osutuena eta aberri maitagarriena. Deserrituak baditu 
izenak: badu ohea, badu kikara, badu etxeko leihotik 
eta badu, noski, ilargia. Izenordaina du faltan, poe-
man bere azaldutako nire. 

Mikel Ibarguren da, baina edozein izan liteke (beste 
asko ere badira!). Zio politikoengatik, 1991n herritik 

ihes egin zuen. Preso hartu zuten. Hainbat espetxe ezagutu zituen. Estraditatua izan zen. Geroago urte ugari eman zituen Ziburun (Ipar Euskal 
Herria, Frantzia) Zestoara, bere herrira (Hego Euskal Herria, Espainia) bizitzen itzuli ahal izan gabe. Hain hurbil izanda hain urrun (Michelin 
Gidaren arabera 63 kilometro, 46 minutu autoz!). Administratiboki estatu bitan zatitutako herrian, Francoren erregimenarekin hasi (askoz le-
henago ere!) gaur arte ez dira gutxi mugaz bestaldean bizi behar izan duten euskaldunak, Frantziako aldean zehatzago esateko. 

Mikel Ibargurenen orduko poesian ez dago maiuskularik. Herria minuskulaz idazten da. Euskalduna etengabeko besterrian bizi litekeelako ezta-
baida alboraturik, idazlea Zestoa gabetua da. Zestoa 3.600 bizilagunen udalerria izaki. 2008an Argia astekarian Mikel Asurmendi kazetaria-ri 
aitortu bezala, “beste nonbait bizitzen asmatu behar izan diat. Horretarako sustraiak bota beharra zeukat, baina nik sorterriko minak soinean 
daramatzat. Min horrekin bizitzen ikasi diat edo ikasi beharrean segitzen diat”.
 
Mina jantzia da hortaz. “Dena des egiten zaidak: deslekutzea, desjabetzea, desmaitatzea, desordutan bizitzea”, zioen urte hartan besterritik itzuli 
baino lehen. “Deserrotzearen ondorio logikoa da. Nire kokaleku txiki hartatik, Zestoatik at sentitzen nauk. Errotua eta arrotza sentitzen nauk 
aldi berean”. Eta halaxe islatzen zuen bere poesian: 

“Bakartasunaren gotorlekuetan bizi gara ezinbestez,
etxetik irten eta deserria da lehenbiziko kalea.
Estratan behera doa arimarik gabeko gabardinaduna,
eskularruokin etsi beharko dugu aurtengoa”.

Poesiak baina badu ifrentzurik. “Errotzeko modua ere bada. Bertakoa sentitzen nauk, hemengo girora egina nauk, lagunak egin ditiat”. Baina ez 
da nahikoa: “Hala ere, hori gero eta gehiago bizi arren, ez nagoen lekukoa naiz, ez nagoen lekuan bizi nauk uneoro. Zauri dezente ditiat noski, 
eta poesia jostorratz modukoa duk, hitzak sentipen mingotsak ixteko hariak dituk. Eginak deslotzeko eta deseginak lotzeko erabiltzen ditiat hit-
zak. Poesiarekin bizitzaren ziklo bat itxi nahian hasi ninduan, baina oraindik ez diat itxi. Egunen batean zirkulua itxiko ote dudan esperantzare-
kin bizi nauk”. Bitartean, hutsak (eta ez bakarrik sorlekuarena, noski) eta bakardadeak (“Deklinabide zaila da bakardadearena”) ehuntzen dituzte 
hari poetikoak: 

“Erreus, kaleko erbestera irten naiz,
irekita dagoen azken tabernan aurkituko zaitudalakoan,
berriro denbora mendean hartuko dugulakoan.
Deserria deserriago egiten da
zure hutsunea hatz-mamiekin ukitzen dudanero”.

Mikel Ibarguren:
Herrian bertan bestetua

Haize gordean 
Deserriko karrikak

Susa 2002

Hau ez da Passicot komandantearen karrika,
bestaldeko edozein karrika ez bada.
Zu eta ni lotzen gaituen zubiak
bederatzi bandera dauzka haizeari zabal 
emanak.
Alferrik ipiniko dizkiote barraderak itsasoari,
gesala beti iritsiko da gure oroitzapenetara.
Amets nazakezu naharo itsasarte txarra du-
gun arren.
Ez naiz ni izan bihotz herdoildu hau
hemen ainguratu duena.
Ahulak dira ezinaren amarrak.

Mikel Ibarguren
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Aberria hautatu egiten da
—eta emakumea— edo 
bakardadeak edo besterik ezak 
ezartzen derauku.

Erraz jausten gara etiketak ezartzeko tentazioan. 
Gu geu ere bai. Poeta nazionala. Hala jo izan da Jo-
seba Sarrionandia (Iurreta, Euskal Herria, 1958) be-
hin baino gehiagotan. 1980an Espainiako poliziak atxi-
lotu zuen. Urte bete geroago, Izuen  gordelekuetan barrena 
lehenengo poema-bilduma argitaratu zuen. Liburuak 
oihartzun handia izan zuen eta euskal idazle berrietan 
baita eragina ere. 1985ean ihes egitea lortu zuen, 
Martuteneko espetxe barruan Imanol kantariak eman-
dako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu ba-
tean ostenduta. Arrazoi desberdinak tarteko (ihesa 
bera, ihesa eta iheslaria mitifikatu zituen kantu bat, 
haren literaturaren emari joria, ihesaren osteko 
bizilekua(k) eta bizitza biltzen dituen misterioa…) Jo-
seba Sarrionandia mito bilakatu da Euskal Herrian, 
baina batez ere erreferentea izan da belaunaldi bateko 
idazle eta irakurle guztientzat. 

Hogeita bederatzi urtez sasian ibiltzeak ad-
ierazi nahi digu ezinbestez besterria pisua dela Joseba 
Sarrionandiaren literaturan. Ibilbidea iheslariaren 
beldur eta zalantzarekin hasten da, Denbora presentea eta 
denbora pasatua ipuinean dioenez: 

 Uriainek berak zehazten du hori ezin garbiago: 
“Ez dira berdina iheslari guztiak. Baina ihesaren lanbrotan, 
bideak aurrez ezagutu  gabe abiatzen  diren gehienen pausajea 
berdintsua da, eta larritasun berberean bat egiten dute”.

 

Sarrionandiak, berriz, Iheslariaren ekipaia poeman 
kontatzen du seinale batek ulertarazten dizula helmugara, 
besterrira heldu zarela: 

Horren ibilbide luzean erbesteak ertz guztiak ageri 
ditu poetaren testuetan. Gai moduan indar handiagoa 
du lehen urteetako poemetan. Baina hori baino gar-
rantzitsuagoa da ohartzea nola bizi duen eta nola 

Joseba Sarrionandia:
Erbestean biziko gara edonon

“Atzeruntz begiratu nuen  eta Irlandako lur 
bazterra, kostalde ilun  hura, behelaino zarpailek 
aldizka estaltzen  zutena, hurrinduala, tristura 
arraro batek hartu  ninduen. Beda beneragarriaren 
hitzak gogoratu nituen  orduan, irlandarrak in 
extremis terrae finibus bizi direla, hau da, 
lurraren bukaerako ertzean bizi direla esaten 
zuen. Baina mundua han amaitzen  bazen, orduan 
nora gindoazen ba gu…”. 

“Sorterriko albisteak igurikatzen ditugu, 
irratiak ez du berririk eman;
iada aspaldian, udan, aittitte hil zen,
ez jakin amama biziko den oraindik. 
Hainbeste aduanatako goardiek errekistaturiko
maleta ohepean utzita
leiho parean eseri eta soegin dugu kanpora: 
elurraren jauzkera.
Beste gramatika bat ikasi dugu, halaere hatzamarraz
seinalatzen gaituzte: "Hori arrotza da". 
Ez gara egundo itzuliko apika, itzuliko ginela
zirudien lekura,
itzuli nahi genukeen lekura, gure sorlekura
ez ezik, geu ere aldatuko garelako”.
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ekartzen duen literaturara. Hasierako zalantzen ostean, 
galdera sosegatuak datoz:  

Galderek erantzunak topatuko dituzte denborak au-
rrera egin ahala. Denifizio bihurtu (poetaren beraren 
hizkuntzan ez den beste batean, gainera): 

  

Herrira itzultzea ezinezko bilakatu ahala (eta ez 
bakarrik fisikoki) herrimina orbain baten lez gelditzen da 
poemaren batean: 

Gerra osteko idazleen herrimina ez den herrimin 
hori enbata batek birrintzen du, eta kartzelan idatzitako 
poema eder hura ahazturaren itsasoan hondora liteke.

Erbesteratua haren moduko harria mugiaraztera 

zigortuta dago. Minotauroak argitzen dio zalantzarik 
balitz:

 Orduan, zer gertatzen da aberriarekin? Minotauroa 

mintzo zaio berriz ere:

“…Handik etortzean, han geratu ginen?
Hemen geratzean hemen geratzen gara?
Hemendik joaterakoan hara itzuliko gara? 
Joatea itzultzea da beti?
Egundo egon gabeko lekura itzuliko gara? 
Eta itzultzea harantzago joatea besterik ez bada?
Geratzen denak betirako geratzen dela pentsa dezake?
Ezinbestekoa da abiatzea eta ailegatu ezinean geratzea?
Abiatzen dena ez da egundo inon geratuko? 
Ala itzuliko da?
Baina, itzultzen dena abiatu zen lekura itzultzen da ala?”. 

“Erbestea, orbel hilez estalitako kaleetan paseatzea
Erbestea, gau bat sutan
Erbestea, norbere ezpainik gabe mintzatzea
Erbestea, etorkizunean eta gainontzeko aditz-denboretan aterbetzea
Erbestea, absurdu hotsa duen hitza da
Erbestea, armairu batean ezkutatzea, inork irekiko ote duen 

beldurrez, eta inork irekiko ez ote duen beldurrez

“…Hemen gaude
eta han gara,
Ai gure euskal herrietara laster itzuliko
al gara!”. 

“Nekez uzten du bere lurra zuhaitzak
ez bada abaildu eta oholetan.
Ez du niniak begia uzten
ez bada erroi edo arrubioen mokoetan.
Nekez uzten du gezalak itsasoa,
ez hareharriak basamortua.
Ez du liliak udaberria uzten,
ez elurrak txuritasuna.
Bere sorterria nekez uzten du,
sustraiak han dituenak”.

“Harrezkero, itzuliez gero ere ez gaituk 
ginenera itzuliko,
eta ez diagu nahi genuena ezagutuko,
herbestean ibiliko gaituk beti,
sustrairik gabe, haizea bezala. Ez gaituk bertakoak
inon izanen,
ez hangoak, ez hemengoak, gure eginak alferrik
galduko dituk nahinon,
izan gure baitakoak ere ez gaituk izanen 
Herbestean biziko gaituk edonon”. 

“Ez diagu aberririk
aldean daramagunaz besterik,
bizitzeko nahi genuen aberria sortzeko 
ahaleginean galdu diagu,
eta harrezkero ez diagu ez genuena
ez nahi genuena”. 
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Batzu sorlekutik hurrin hiltzen dira
derrigorrez.
Ataut batzu sehasketatik hurruti 
behar dira jarri.

Gu ez gara Igorretan hilgo,
hareatzan eroriko gara 
gerlan jaurtiriko gezia lez.

Selban hobiratuko gaituzte,
lehengusu eta lagunen 
gutunez estalirik.

Haizeak gure errautsak eramanen ditu,
beste hizkuntzaz 
mintzo diren ezpainetaraino.

Gure aitaren etxeak zutik iraunen du 
gu gabe. 
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