TARZAN: Zinema batek
erakusten duena
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Lengo egunean zinera joan nintzen nere errian eta Tarzan'en pelikula bat ikustea tokatu
zitzaidan.
Beltzak gaiztoak, mokoloak,
itxusiak eta astokilloak bezela azaltzen
ziren. Zuriak berriz onak eta gaiñentzeko bertute guztiak
zituztelarik. Beltzen laguna zen zuria, traidorea, gaiztoa ta itxusia zen. Ta pelikula ori "apta para todos los públicos" zela pentsatzea ere! Ba dirudi topiko bat biurtu arren eleiztarren artean amar aginduetatik seigarrena bakarrik dela inportantea.
Askotan ori pentsa erazitzen dute
zinema kalifikazio oiek.
Benetan miragarria dela zurien,
okzidenteko zurien oroimenik ezal
Ori zen Los Angeles'n gertatu diranen berri egunerokoetan
irakurtzen
nituanean. Ta oraindikan ere arritzekogoa da Ipar-eamarika'ko agintari geienak gertakizun oien sustraian
"organizatutako" subersio bat ikusi
nai izatea. Ori bai dela gertakizuna
ezertxo ere ez ulertzea. Ba dirudi
amerikanoak maniatiko utsak biurtzen ari direla. Lehenago beste batzuek nun-nai masoiak eta judioa!
ikusten zituzten bezela orain amerikanoak nun-nai komunistak
ikusten dituzte.
Ahaztuta ote dituzte zuriak Amerika'n egindako genozidio
guztiak?
War-West'eko makiña bat pelikuletan indio guztien gaiztakeri aundia
siñistu erazi digute. Baiñan ba dirudi historia bestalde dela.
Zuriak, okzidenteko zuriak bereganatu dituzten lurraldetan, bertan

ziran lehengoak ill ez baldin badituzte zearo okzidentalizatu nai izan
dituzte. Baiñan zorionez ba dirudi
au ez dela oso osorik gertatu. Ego
Amerika'ko
alderdi geienetan gobernu geienak gerrilleroen prolema
daukate. Alderdi oietan erreboluziozale, gerrillero geienak indioak dira. Oraindikan okzidentalizatu
gabeko indioak. Estadu aietan bizi diren zuriei arrazoi guztierekin lapurrak deitzeko eskubidea
dutenak.
Eta bearrezkoa izandu da erreboluzio bat irixtea politikoak indio oiei
bere izkuntzan
itzegiten
asteko.
Orain arte orrelako zerbait Eleizak
bakarrik egin zuen ta gaiñera toki
batzuetan bakarrik.
Arritzekoa da gure ideien zuzentasuna. Beltzak ta guk esplotatu ditugun gaiñentzekoak azkenean bere bizi-eziñak lertu ditulako ta pillajea egin dutelako, biolentzira jo
dutelako: ez zen ori bidea esaten
asten gera. Guk nai duguna egin
ondorenean pazientzia besteei predikatzen asten gera. Bide orren bitartez ez dela ezertxo ere lortuko,
beltzak
ez dutela
Ipar-amerika'n
ezer lortuko.
Gutxienean fariseoak ez gaitezen
izan. Ori pentsatzen baldin badugu
gauiei beren izenez deitu bear diegu. Au da esan bear duguna: Guk
ezarritako desordena sakratua da,
noizean bein justiziaren apur batzuek emango dizkitzutegu
txinxoak izaten baldi bazerate. Gora
realismoa: gu ondo bizi gera zuek
izurratu zaitezte. Amen.

