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Amerikanoen ustez Santo Domingo guztia bereganatzea dominikanoen bost milla eriotzen gaiñean egin bearko litzake. Dabaneko milla t a bosteun baiño geiago dira. Izan ere erria, populua,
armetan dago. Berarekin arrazoia t a legea (Bosch lendakari zanaren etorrera eskatzen dute t a au 63 % botuekin aukeratua izan
zen baiñan militarrak...). Bere aurka 30.000 milla soldadu amerikano, kapitalismoa, munduko eskubi-zaleak, e t a ezker izeneko asko askoen kobardia.
Bai, ederki erakusten ari zaigu Ipar-Ameriketa bera dela munduko estadurik indartsuena militarki. Bere interesak sakratuak
direla. Ez diola ajolik munduaren asarreari. Ezin zezakean obeto
adierazi berarentzat indarraren eskubidea eskubidearen indarra
baiño aundiagoa dela. Ori bai, ori dena "libertadea" salbatzearren.
Dominikanoek ordea, itzik gabe, bere jokabidearekin ori —"libertadea" salbatze ori— gezurra deia ikustarazi digute. Ez dira
itzetan aspertu. Bi itz bakarrik dituzte: ogia ta justizia. Amerikanoen trust aundiak kentzen dioten ogia eta ogeita a m a r urteko
d i k t a d u r a ondorenean oraindikan iritxi ez duten justizia. Nik,
emendik, berrilari bezela, nere alabantzarik aundiena bidali nai
diet dominikano jator oiei. Alabantzak eta eskerrak.
Konformismoan ittotzen asiak gaude. Gaurko gizartean rebelde izaterik ez dago. Pintoreak, politikoak, artistak burgestu zaizkigu. Baiñan orrek ez du esan nai prolemen eriotza, burgesiaren
irabazia. Proletariutzaren burgestea kapitalisten asmaketa bat besterik ez da. Or daude Vietnam eta gaur gaurkoz Santo Domingo
konformismoan erorteko arriskua dugunoi odolez jantzitako oar
izan nairik.
Munduko eskubi-zale t a reakzionario guztiak pozez lertzen daude. Azkenean amerikanoak "komunistei" merezi dutena ematen
asiak direlako (!). Komunismoa armen bitartez garaitu litekelakoan. Nik ez dakit dominikano rebeldeak zer diran marxistak edo
katolikoak, reformistak edo erreboluzio-zaleak. B a k a r Bakarrik dakitena justiziagatik bere bizia ematen dutela, aski dut ori adiskidetzaz izateko.
Izandu zen Estadu Batuetan gizon trebe bat Dallas'ko kalean
bizia galdu zuena. Ba zekian bai ura ill zunak zer egiten zuen. Ba
zekian aren eriotzaren ondorendik illuntasuna, arrokeria, eskubia
(denak anaiak baidira) etorriko zirela. Gizon arek sortutako ta
zabaldutako itxaropenak bere azken arnasa Santo Domingo'ko kaletan eman dute.
Baiñan amerikanoak berak Santo Domingo'ko kaletan ill baldin badituzte Kennedy'k sortutako itxaropenak, dominikanoak, Dominika'ko populuak zabaldu ditu itxaropen berriak. Ez dio ainbeste ajolik oraingoz militarrak agintari gelditzea. Lo artzekotan
gendenak oraindikan ere seguridadea baiño justizia maiteagoa dutenak ba direla ikusi dugu. Ez dugu lezioa ahaztuko.
Okzidentea ekonomiari buruz azken urte auetan eten gabeko
ekonomi espansio batean bizi da. Etorriko da espansio orren amaia.
Orduan ikusiko dugu burgesen oraingo joera eriotz aurreko azken
arnasa besterik ez zela.

