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A pillanat
Nemzetiszocialisták leszünk
Sepp892
Ezt a cikket egyik olasz munkatársunk írta.
Ha ma megkérdeznék tőlem, hogy
pontosan melyik volt az a pillanat,
amikor
igazi
nemzetiszocialistává
váltam, biztosan zavarba jönnék. A
válasz az, hogy erre a kérdésre nem
igazán tudnék válaszolni. A 20. és 21.
században nemzetiszocialistává válni
általában nem megy egyik napról a
másikra. Ilyen egyszerű. Vagy jobban
mondva, bonyolult, mint ez.
Mindannyian, a "rövid évszázad"
második
felében született
fehér
emberek, két eredendő bűnnel érkeztünk
erre a világra. Az egyiket, amelyet a
bibliai hagyomány mindenkit terhel, és
a másodikat, amelyet csak a fehér
emberekre róttak, azt, hogy fehérek
vagyunk.
Az a "szégyen", amellyel születünk,
és amelyhez életünk legkorábbi éveitől
kezdve hozzászoktunk, irányítja és
meghatározza
életünket
minden

társadalmi interakcióban, és nevelésünk központi magját jelenti. Azt tanítják
nekünk, hogy a fehér emberek rosszak, hogy kulturális örökségünkre büszkének
lenni rossz és nevetséges, és hogy a nemzetiszocializmus a legrosszabb ideológia
és politikai vízió. Hozzászoktunk, hogy féljünk maguktól a szavaktól.
Akkor hogy lehet, hogy olyan sokan ellenállnak a gyalázkodásnak ilyen
hatékony agymosással, és válnak nemzetiszocialistává? Mi az, ami a különbséget
teszi? Mikor történik meg, hogy úgy döntünk, hogy kiállunk a jogainkért?
Természetesen minden nemzetiszocialistának megvan a maga története, de azt
merem állítani, hogy mindannyiunknak nehéz időket kellett megélnünk az úton.
Manapság nehéz nemzetiszocialistának lenni, és bár én személy szerint úgy
gondolom, hogy a küzdelem a legjobb felkészülés a győzelemre, ez mégis sok jó
embert visszatart attól, hogy csatlakozzon hozzánk.
Ez egy inspiráló történet.
Ismétlem, ha megkérdeznék, hogy "pisztollyal a fejemhez", mi volt az a pillanat,
amikor nem fordultam vissza, valószínűleg azt mondanám, hogy az a nap, amikor
láttam Riefenstahl "Az akarat diadala" című remekművét. A film zárójelenete az a
nevezetes beszéd, amelyet Adolf Hitler 1934. szeptember 8-án Nürnbergben a
hatodik nemzetiszocialista pártkongresszus zárásakor mondott. Egy írott átirat
nem lesz méltó ahhoz a hatáshoz, amelyet egy ilyen beszéd gyakorolhat valakire,
aki az NS-hez vezető úton jár, de én csak néhány benyomást jegyzek le.
"A hatodik pártgyűlés a végéhez közeledik. Amit a sorainkon kívüli németek
milliói talán egyszerűen csak a politikai hatalom impozáns fitogtatásának
értékeltek, az harcosok százezrei számára végtelenül több volt; a régi harcosok és
harcostársak nagy személyes, politikai és szellemi találkozója. És talán a Párt
seregeinek eme impozáns seregszemléjének látványos ereje ellenére sokan
közülük vágyakozva gondoltak vissza azokra az időkre, amikor nehéz volt
nemzetiszocialistának lenni".
Ismerősen hangzik, ugye? Ezekben a napokban nehéz nemzetiszocialistának
lenni. Nem csoda, hogy itt hallani a Führer hangjában az érzelmeket. Ugyanaz a
küzdelem ismétlődik, nem igaz?
Mert amikor pártunk még csak hét emberből állt, már két alapelvet fogalmazott
meg: valóban ideológiai párt akart lenni; kompromisszumok nélkül akart
kizárólagos és abszolút hatalmat Németországban.
Nekünk, mint pártnak, kisebbségben kellett maradnunk, mert a nemzet
legértékesebb harcos és áldozatos elemeit mozgósítottuk, és ők soha nem
többségben, hanem mindig kisebbségben vannak. És mivel a német nemzet
legjobb faji eleme büszkén, magabiztosan, bátran és merészen követelte a
birodalom és a nép vezetését, a nép egyre nagyobb számban követte vezetését és
alárendelte magát neki.
A német nép örömmel veszi tudomásul, hogy a látszat örökös menekülését most

egyetlen stabil pólus váltotta fel, amely megérezve és tudva, hogy a legjobb német
vért képviseli, a nemzet élére emelkedett, és eltökélte, hogy ezt a vezetést
megtartja, gyakorolja, és soha többé nem adja fel. Egy népnek mindig csak egy
része lesz igazán aktív harcos, és tőlük többet követelnek, mint a többi nép
millióitól. Nekik nem elég csak azt mondani: "Hiszek"; ők esküt tesznek:
"Harcolni fogok! "
Itt is van. Ez tekinthető annak a pillanatnak, amikor úgy éreztem, hogy részt
kell vennem abban a szegmensben. Ekkor kezdődött a harcom.
A párt minden időkre a német nép vezető tartálya lesz, tanításaiban
változhatatlan, szervezetében acélkemény, taktikájában hajlékony és
alkalmazkodó, és teljes megjelenésében a nemzet szellemének megnyilvánulása.
Ismét az kell, hogy minden tisztességes német nemzetiszocialistává váljon. Csak a
legjobb nemzetiszocialisták válnak párttaggá.
Korábban ellenfeleink gondoskodtak arról, hogy a tiltás és üldözés révén
mozgalmunk időszakosan megtisztuljon a benne megtelepedni kezdő könnyű
pelyvától. Most nekünk magunknak kell szelektivitást gyakorolnunk, és kiűznünk
azt, ami rothadónak bizonyult, és ezért nem a mi fajtánkhoz tartozik. Kívánságunk
és szándékunk, hogy ez az állam és ez a Birodalom az előttünk álló évezredeken
keresztül fennmaradjon. Örvendezhetünk annak tudatában, hogy a jövő teljes
mértékben a miénk.
Ahol az idősebb nemzedékek talán még ingadoznak, ott a fiatalság felesküdött
ránk, és testestől-lelkestől nekünk adta magát.
Csak akkor lesz a
nemzetiszocializmus örökre és elpusztíthatatlanul a német nép és a német nemzet
tulajdona, ha a pártban mindnyájunk közös erőfeszítésével megvalósítjuk a
nemzetiszocializmus végső lényegét és eszméjét. Akkor nemzetünk régi és büszke
fegyveres erőinek pompás és dicsőséges hadseregéhez csatlakozik majd a Párt
nem kevésbé hagyománytisztelő vezetése, és e két intézmény együtt fogja formálni
és szilárdítani a német népet, és a német államot és a Német Birodalmat a vállán
fogja hordozni.
Ebben az órában párttársak tízezrei kezdik elhagyni a várost. Míg egyesek még
emlékeznek, mások már a következő névsorolvasásra készülnek, és mindig jönnek
és mennek emberek, és mindig újból megragadják őket, örömmel és lelkesedéssel,
mert az eszme és a mozgalom népünk életének kifejeződései, és ezért az
örökkévalóság szimbólumai.
Éljen a nemzetiszocialista mozgalom. Éljen Németország!
Nem olyan érzés, mintha ugyanazt a csatát vívnánk újra és újra? Legyünk
büszkék arra, hogy megtisztelve érezzük magunkat, hogy ilyen közel érezzük
magunkat azokhoz a hősökhöz, akik utat mutattak nekünk a helyes világrend felé?
Egy biztos: az út még mindig ki van jelölve, rajtunk múlik, hogy ne tévesszük el a
nyomát.

Fred Odüsszeiája
2. rész

Az új otthonom
Szerencsém volt!
Az új otthonom nem volt túl rossz.
Eltekintve az ablakok hiányától. (A televízió és az internet biztosan nem
hiányzott.)
A személyzet udvarias és professzionális volt. Fizikailag vonzó emberek.
Különösen a hölgyek!
Az ételek jók voltak. A parasztfeleség és a német konyha keveréke. Sok hús és
friss kerti zöldségek. Még házi kenyér és sütemény is volt.
Kutyák, macskák és más állatok járták a folyosókat. "Extra biztonság."
Megpróbáltak bennünket bent tartani? Vagy valaki mást kívül?
Néha láttam, ahogy Helga egy idős embert az ajtóhoz kísért, amelyen az "Eintritt
verboten!" felirat állt. Órákra eltűntek.
Az volt a szóbeszéd, hogy az öregembernek megengedték, hogy meglátogassa a
várost. De csak kísérettel. Nem tudom, miért. Talán szenilis volt. Néha elkóborolt
és eltévedt.
Igazából egy kicsit féltékeny voltam rá, mert olyan sok időt tölthetett Helgával.
Még akkor is, ha nyilvánvalóan túl öreg volt ahhoz, hogy teljes mértékben
kihasználja ezt az arany lehetőséget.
Voltak más kijáratok is, amelyeken az "Ausgang" felirat szerepelt. Ezek a földalatti alagutak a prérin szétszórt, használaton kívüli melléképületeknek álcázott kis
épületekhez vezettek.

