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Sama chwila
Stajemy się narodowymi socjalistami
Sepp892
Ten artykuł został napisany przez jednego z naszych włoskich
współpracowników.
Gdyby mnie dziś zapytano, w którym
dokładnie momencie stałem się
prawdziwym narodowym socjalistą, z
pewnością
byłbym
zdumiony.
Odpowiedź
brzmi:
nie
potrafię
odpowiedzieć na to pytanie. Stawanie
się narodowym socjalistą w XX i XXI
wieku nie jest czymś, co zazwyczaj robi
się z dnia na dzień. To takie proste.
Albo
lepiej
powiedzieć:
skomplikowane.
Każdy z nas, Białych Ludzi,
urodzonych w drugiej części "krótkiego
wieku", przyszedł na ten świat z dwoma
grzechami pierworodnymi.
Tym,
którym tradycja biblijna obciąża
wszystkich,
oraz
drugim,
przypisywanym tylko Białym Ludziom,
a mianowicie byciem Białym.
Ten "wstyd", z którym się rodzimy i
do którego przyzwyczajamy się od

najwcześniejszych lat naszego życia, kieruje i warunkuje nasze życie w każdej
interakcji społecznej, a także stanowi główny trzon naszej edukacji. Uczy się nas,
że Biali Ludzie są źli, że bycie dumnym z naszego kulturowego dziedzictwa jest
złe i niedorzeczne, a narodowy socjalizm jest najgorszą ideologią i wizją
polityczną ze wszystkich. Przyzwyczailiśmy się bać samych słów.
Dlaczego więc tak wielu z nas opiera się zawstydzaniu za pomocą tak
skutecznego prania mózgu i okazuje się narodowymi socjalistami? Co sprawia, że
jest inaczej? Kiedy decydujemy się stanąć w obronie naszych praw?
Oczywiście, każdy narodowy socjalista ma swoją własną historię do
opowiedzenia, ale śmiem twierdzić, że każdy z nas miał po drodze trudne chwile.
W dzisiejszych czasach trudno jest być narodowym socjalistą i chociaż osobiście
uważam, że walka jest najlepszym treningiem do zwycięstwa, to jednak wielu
dobrych ludzi nie wstępuje w nasze szeregi.
Jest to opowieść o inspiracji.
I znów, gdyby mnie zapytano "z pistoletem przyłożonym do głowy", co było
moim momentem, w którym się nie cofnęłam, odpowiedziałabym pewnie, że
dzień, w którym obejrzałam arcydzieło Riefenstahl "Triumf woli". Scena
zamykająca film to słynne przemówienie Adolfa Hitlera wygłoszone na
zakończenie szóstego zjazdu partii narodowosocjalistycznej 8 września 1934 r. w
Norymberdze. Pisemny zapis nie odda w pełni wpływu, jaki takie przemówienie
może wywrzeć na kogoś, kto podąża drogą do NS, ale zanotuję tylko kilka
wrażeń.
"Szósty Zjazd Partii dobiega końca. To, co miliony Niemców spoza naszych
szeregów mogły ocenić po prostu jako imponujący pokaz siły politycznej, dla setek
tysięcy bojowników było czymś nieskończenie większym; wielkim osobistym,
politycznym i duchowym spotkaniem starych bojowników i towarzyszy walki. I być
może, pomimo spektakularnej siły tego imponującego przeglądu wojsk Partii,
wielu z nich z tęsknotą myślało o czasach, kiedy trudno było być narodowym
socjalistą."
Brzmi znajomo, prawda? W TYCH CZASACH trudno jest być narodowym
socjalistą. Nic dziwnego, że w głosie Führera można usłyszeć wzruszenie. To
przecież ciągle ta sama walka, prawda?
Kiedy bowiem nasza Partia liczyła zaledwie siedem osób, sformułowała już
dwie zasady: chciała być partią prawdziwie ideologiczną; chciała,
bezkompromisowo, jedynej i absolutnej władzy w Niemczech.
My, jako partia, musieliśmy pozostać mniejszością, ponieważ mobilizowaliśmy
najcenniejsze elementy walki i poświęcenia w narodzie, a one nigdy nie stanowią
większości, lecz zawsze mniejszość. A ponieważ najlepszy składnik rasowy narodu
niemieckiego, dumnie pewny siebie, odważny i śmiały, domagał się przywództwa
Rzeszy i narodu, naród coraz liczniej podążał za jego przywództwem i

podporządkowywał się mu.
Naród niemiecki jest szczęśliwie świadomy, że wieczna ucieczka pozorów została
zastąpiona przez jeden stabilny biegun, który przeczuwając i wiedząc, że
reprezentuje najlepszą niemiecką krew, stanął na czele narodu i jest zdecydowany
utrzymać to przywództwo, sprawować je i nigdy go już nie oddać. Zawsze tylko
jedna część narodu będzie naprawdę aktywnymi bojownikami, od których
wymaga się więcej niż od milionów innych ludzi. Dla nich nie wystarczy po
prostu powiedzieć: "Wierzę"; oni składają przysięgę: "Będę walczył! "
Oto i on. Można to uznać za moment, w którym poczułem, że MUSZĘ być
częścią tego jednego segmentu. Wtedy zaczęła się moja walka.
Partia będzie po wsze czasy zbiornikiem przywódczym narodu niemieckiego,
niezmiennym w swych naukach, twardym jak stal w swej organizacji, elastycznym i
dającym się przystosować w swej taktyce, a w swym całkowitym wyglądzie manifestacją ducha narodu. I znów musi być tak, że wszyscy porządni Niemcy
stają się narodowymi socjalistami. Tylko najlepsi narodowi socjaliści stają się
członkami partii.
Dawniej nasi przeciwnicy dbali o to, aby poprzez zakazy i prześladowania nasz
ruch był okresowo oczyszczany z lekkich plew, które zaczęły się w nim osadzać.
Teraz sami musimy praktykować selektywność i usuwać to, co okazało się zgniłe, a
więc nie w naszym rodzaju. Naszym życzeniem i zamiarem jest, aby to państwo i
ta Rzesza przetrwały przez następne tysiąclecia. Możemy się cieszyć, wiedząc, że
przyszłość należy całkowicie do nas.
Tam, gdzie starsze pokolenia mogą się jeszcze wahać, młodzież jest nam
zaprzysiężona i oddana ciałem i duszą. Tylko wtedy, gdy wspólnym wysiłkiem nas
wszystkich urzeczywistnimy w Partii ostateczną istotę i ideę narodowego
socjalizmu, będzie on na zawsze i niezniszczalnie własnością Niemców i narodu
niemieckiego. Wtedy do wspaniałej i chwalebnej armii starych i dumnych służb
zbrojnych naszego narodu dołączy nie mniej przywiązane do tradycji kierownictwo
Partii i razem te dwie instytucje będą tworzyć i umacniać naród niemiecki oraz
dźwigać na swych barkach państwo niemieckie i Rzeszę Niemiecką.
O tej porze dziesiątki tysięcy towarzyszy partyjnych zaczynają opuszczać miasto.
Podczas gdy niektórzy jeszcze wspominają, inni przygotowują się do następnego
apelu, a ludzie zawsze będą przychodzić i odchodzić, i zawsze będą na nowo
porywani, radośni i zainspirowani, ponieważ idea i Ruch są wyrazem życia
naszego narodu, a zatem symbolami wieczności.
Niech żyje ruch narodowosocjalistyczny. Niech żyją Niemcy!
Czy nie mamy wrażenia, że wciąż od nowa toczymy tę samą bitwę? Czy mamy
być dumni z tego, że czujemy się tak blisko bohaterów, którzy wskazali nam drogę
do właściwego porządku świata? Jedno jest pewne: ścieżka jest wciąż wytyczona,
tylko od nas zależy, czy jej nie zgubimy.

Odyseja Freda
Część 2

Mój nowy dom
Miałam szczęście!
Mój nowy dom nie był taki zły.
Pomijając brak okien. (Na pewno nie brakowało mi telewizji i Internetu).
Personel był uprzejmy i profesjonalny. Ludzie atrakcyjni fizycznie. Szczególnie
panie!
Jedzenie było dobre. Mieszanka kuchni żony rolnika i kuchni niemieckiej. Dużo
mięsa i świeżych warzyw z ogrodu. Nawet pieczony w domu chleb i ciasteczka.
Po korytarzach przechadzały się psy, koty i inne zwierzęta. "Dodatkowa ochrona".
Czy chcieli nas zatrzymać w środku? Albo kogoś innego?
Nieraz widziałem, jak Helga odprowadzała starszego kolegę do drzwi z napisem
"Eintritt verboten!". Znikały na wiele godzin.
Plotka głosiła, że staruszek może odwiedzać miasto. Ale tylko z eskortą. Nie
wiem, dlaczego. Może był zniedołężniały. Czasami błądził i gubił się.
Właściwie to trochę mu zazdrościłem, że mógł spędzać tyle czasu z Helgą. Mimo
że był już za stary, by w pełni wykorzystać tę wspaniałą okazję.
Były też inne wyjścia oznaczone jako "Ausgang". Te podziemne tunele prowadziły do małych budynków, udających nieużywane wychodki rozrzucone po prerii.

