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Pati akimirka
Mes tampame nacionalsocialistais
Sepp892
Šį straipsnį parašė vienas iš mūsų italų bendradarbių.
Jei šiandien manęs paklaustų, kurią
akimirką tapau tikru nacionalsocialistu,
tikrai būčiau suglumęs. Atsakymas būtų
toks, kad tikrai negalėčiau atsakyti į šį
klausimą. Tapti nacionalsocialistu XX
ir XXI amžiuje paprastai nepavyksta per
vieną naktį. Paprasta kaip tik tai. Arba,
geriau tariant, sudėtinga kaip tik tai.
Kiekvienas iš mūsų, baltųjų vyrų,
gimusių antrojoje "trumpojo amžiaus"
pusėje, atėjome į šį pasaulį su dviem
pirmosiomis nuodėmėmis. Vieną, kurią
visiems užkrauna biblinė tradicija, ir
antrąją, primetamą tik baltiesiems, - būti
baltaisiais.
Ta "gėda", su kuria gimstame ir prie
kurios priprantame nuo pirmųjų
gyvenimo metų, lemia ir sąlygoja mūsų
gyvenimą
kiekvienoje
socialinėje
sąveikoje ir yra pagrindinė mūsų
ugdymo šerdis. Mus moko, kad baltieji
žmonės yra blogi, kad didžiuotis savo

kultūriniu paveldu yra neteisinga ir juokinga, o nacionalsocializmas yra pati
blogiausia ideologija ir politinė vizija. Įpratome bijoti pačių žodžių.
Tuomet kaip atsitiko, kad tiek daug mūsų priešinasi gėdinimui taip veiksmingai
plaunant smegenis ir tampa nacionalsocialistais? Kas lemia šį skirtumą? Kada
nutinka taip, kad nusprendžiame ginti savo teises?
Žinoma, kiekvienas nacionalsocialistas gali papasakoti savo istoriją, bet drįsčiau
teigti, kad visi turėjome sunkių išbandymų kelyje. Šiais laikais sunku būti
nacionalsocialistu, ir nors aš asmeniškai manau, kad kova yra geriausia treniruotė
siekiant pergalės, ji vis tiek sulaiko daug gerų vyrų nuo įstojimo į mūsų gretas.
Tai įkvėpimo istorija.
Jei manęs vėlgi paklaustų, koks buvo mano "neatsigręžimo atgal" momentas,
turbūt atsakyčiau, kad tą dieną, kai pamačiau Riefenstahl šedevrą - filmą "Valios
triumfas". Pati filmo pabaigos scena - notoriškai žinoma Adolfo Hitlerio kalba,
pasakyta 1934 m. rugsėjo 8 d. Niurnberge baigiantis šeštajam nacionalsocialistų
partijos suvažiavimui. Rašytinė stenograma neatstos poveikio, kurį tokia kalba
gali padaryti žmogui, einančiam NS keliu, bet aš tik užrašysiu keletą įspūdžių.
"Šeštasis partijos mitingas artėja prie pabaigos. Tai, ką milijonai vokiečių,
nepriklausančių mūsų gretoms, galėjo įvertinti tik kaip įspūdingą politinės galios
demonstravimą, šimtams tūkstančių kovotojų buvo nepalyginamai daugiau didysis asmeninis, politinis ir dvasinis senųjų kovotojų ir kovos draugų
susitikimas. Ir galbūt, nepaisant įspūdingos šios impozantiškos partijos
kariuomenių apžvalgos jėgos, daugelis iš jų su ilgesiu mintimis grįžo į tuos
laikus, kai buvo sunku būti nacionalsocialistu."
Skamba pažįstamai, ar ne? ŠIomis dienomis sunku būti nacionalsocialistu.
Nenuostabu, kad čia girdisi emocijos fiurerio balse. Tai vėl ta pati kova, ar ne?
Kai mūsų partiją sudarė vos septyni žmonės, ji jau buvo suformulavusi du
principus: ji norėjo būti tikrai ideologinė partija; ji bekompromisiškai siekė
vienintelės ir absoliučios valdžios Vokietijoje.
Mes, kaip partija, turėjome likti mažuma, nes sutelkėme vertingiausius tautos
kovos ir pasiaukojimo elementus, o jie niekada nesudaro daugumos, bet visada
sudaro mažumą. O kadangi geriausias rasinis vokiečių tautos komponentas,
išdidžiai savimi pasitikintis, drąsus ir įžūlus, reikalavo vadovauti Reichui ir tautai,
tauta vis gausiau sekė jo vadovavimu ir jam pakluso.
Vokiečių tauta su džiaugsmu suvokia, kad amžiną regimybių bėgimą dabar
pakeitė vienas stabilus polius, kuris, jausdamas ir žinodamas, kad atstovauja
geriausiam vokiečių kraujui, iškilo į tautos vadovo postą ir yra pasiryžęs išlaikyti
šį postą, juo naudotis ir niekada daugiau jo neatsisakyti. Visada bus tik viena
tautos dalis, kuri bus tikrai aktyvūs kovotojai, ir iš jų reikalaujama daugiau nei
iš milijonų kitų žmonių. Jiems neužtenka tik pasakyti: "Aš tikiu"; jie prisiekia:
"Aš kovosiu! "

Štai jis. Tai galima laikyti ta akimirka, kai pajutau, kad TURIU dalyvauti tame
segmente. Būtent tada prasidėjo mano kova.
Partija visais laikais bus vokiečių tautos vadovavimo rezervuaras, nekintantis
savo mokymu, tvirtas kaip plienas savo organizacija, lankstus ir lengvai
prisitaikantis savo taktika, o visa jos išvaizda bus tautos dvasios išraiška. Vėlgi
turi būti taip, kad visi padorūs vokiečiai taptų nacionalsocialistais. Partijos
nariais tampa tik geriausi nacionalsocialistai.
Anksčiau mūsų priešininkai pasirūpindavo, kad draudimais ir persekiojimais
mūsų judėjimas būtų periodiškai išvalomas nuo lengvų pelų, kurios pradėjo jame
įsitvirtinti. Dabar mes patys turime praktikuoti selektyvumą ir pašalinti tai, kas
pasirodė esą supuvę, taigi ne mūsų rūšies. Mes norime ir ketiname, kad ši
valstybė ir šis Reichas išliktų per ateinančius tūkstantmečius. Galime džiaugtis
žinodami, kad ateitis priklauso tik mums.
Ten, kur vyresniosios kartos dar gali svyruoti, jaunimas mums prisiekė ir atidavė
savo kūną ir sielą. Tik jei bendromis visų mūsų pastangomis partijoje
įgyvendinsime galutinę nacionalsocializmo esmę ir idėją, jis visiems laikams ir
nesunaikinamai taps vokiečių liaudies ir vokiečių tautos nuosavybe. Tuomet prie
puikios ir šlovingos senos ir išdidžios mūsų tautos ginkluotųjų pajėgų armijos
prisijungs ne mažiau tradicijų saistoma partijos vadovybė ir kartu šios dvi
institucijos suformuos ir sutvirtins vokiečių tautą bei ant savo pečių neš Vokietijos
valstybę ir Vokietijos reichą.
Šią valandą dešimtys tūkstančių partijos bičiulių pradeda palikti miestą. Kol
vieni vis dar prisimena, kiti ruošiasi kitam sąskrydžiui, ir visada žmonės ateis ir
išeis, ir visada jie bus iš naujo pagauti, nudžiuginti ir įkvėpti, nes idėja ir
judėjimas yra mūsų tautos gyvenimo išraiška ir todėl - amžinybės simboliai.
Tegyvuoja nacionalsocialistų judėjimas. Tegyvuoja Vokietija!
Ar neatrodo, kad vėl ir vėl kovojame tą pačią kovą? Argi turėtume didžiuotis,
kad jaučiamės tokie artimi didvyriams, kurie parodė mums kelią į teisingą
pasaulio tvarką? Viena yra tikra: kelias vis dar nubrėžtas, tik nuo mūsų priklauso,
ar jo nepamesime.
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Mano naujieji namai
Man pasisekė!
Mano naujieji namai nebuvo labai blogi.
Be langų trūkumo. (Televizijos ir interneto tikrai nepritrūko.)
Darbuotojai buvo mandagūs ir profesionalūs. Fiziškai patrauklūs žmonės. Ypač
moterys!
Maistas buvo geras. Ūkio žmonos ir vokiečių virtuvės mišinys. Daug mėsos ir
šviežių daržo daržovių. Net namuose kepta duona ir sausainiai.
Koridoriuose lakstė šunys, katės ir kiti gyvūnai. "Papildoma apsauga."
Ar jie bandė mus sulaikyti? Ar ką nors kitą IŠMOKĖTI?
Retkarčiais matydavau, kaip Helga palydi pagyvenusį vyrą iki durų su užrašu
"Eintritt verboten!" Jie dingdavo kelioms valandoms.
Sklido gandas, kad senam vaikinui buvo leista apsilankyti mieste. Bet tik su palyda. Nežinau, kodėl. Galbūt jis buvo senyvo amžiaus. Kartais nuklysdavo ir pasiklysdavo.
Tiesą sakant, šiek tiek jam pavydėjau, nes jis galėjo tiek daug laiko praleisti su
Helga. Nors jis akivaizdžiai buvo per senas, kad galėtų išnaudoti šią puikią progą.
Buvo ir kitų išėjimų, pažymėtų užrašu "Ausgang". Šie požeminiai tuneliai vedė į
nedidelius pastatus, užmaskuotus kaip nenaudojami ūkiniai pastatai, išsibarsčiusius po visą preriją.

