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Porque Aderi ao NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
Por volta de Setembro de 2014 sentia-me muito desiludido com o estado de
coisas nos EUA hoje. Este já não é o país a que os meus pais e eu viemos por
opção! Degenerámos numa plutocracia oligárquica. Agora somos todos vacas fiscais, escravos de interesse, e cadáveres de trabalho (entre todos os outros problemas - sendo a imigração ilegal uma
das grandes na área onde vivo).
Lembrei-me do que o meu pai tinha
dito sobre "Hitler tinha algumas boas
ideias..." e perguntei-me se havia tal
coisa na América. Então, por capricho,
pesquisei no Google. Havia uma tal organização! Por isso contactei-os, e enviei-lhes uma carta de apresentação. O
seu líder reconheceu que eu era "um
bom escritor" e perguntou se eu estaria
disposto a escrever um artigo para eles.
Enviei o artigo, depois outro, depois
outro... Tive muito pouco contacto com
eles para além de um pedido ocasional
de outro artigo.
Fiquei um pouco desapontado com as
escassas comunicações. Mas na minha
pesquisa para escrever estes artigos de-
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parei-me com alguma informação, que acabou por provir de um fórum na Internet.
Por isso, investiguei mais e juntei-me a ele. Muito em breve um recrutador da
NSDAP/AO contactou-me e perguntou-me se eu estaria disposto a ajudar.
Ao contrário do outro grupo, as suas comunicações comigo eram frequentes, e
eu finalmente senti como se tivesse a oportunidade de fazer "algo" por uma causa
maior. Tudo o que esperava fazer era contribuir através da tradução de documentos. No entanto, reconheceram imediatamente que eu tinha "outras capacidades" e
não demoraram a pô-las em prática.
Nesta altura, fiz alguma pesquisa para descobrir quem era Gerhard Lauck. Li
tudo o que pude encontrar sobre ele. Muito disto foi escrito por "o inimigo". Mas
sei ler nas entrelinhas e sou capaz de ter em conta a fonte na minha análise. Também forneceram algum material autobiográfico no pacote de informação que me
enviaram, e ouvi alguns programas de rádio onde ele foi entrevistado. Em suma,
decidi que Gerhard Lauck era um homem que eu respeitava e pelo qual teria todo
o prazer em trabalhar.
Durante todo este tempo (e nos últimos anos) tenho trabalhado para uma organização governamental local. Qual era o título original de Hitler para Mein Kampf?
Era Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, ou
Quatro Anos e Meio (de Luta) contra Mentiras, Estupidez e Covardia. Isso resumiu perfeitamente o meu trabalho. Mentira, estupidez e cobardia. (Posso partilhar alguns artigos na imprensa sobre a organização onde trabalho. Os jornais locais têm connosco um dia de campo. Referem-se ao nosso Conselho de Administração como: bem, vou deixar isso de fora! Só para dar um exemplo trivial da
minha vida quotidiana, como gestor de TI sou eu quem me pede para montar uma
lap top e um projector na Sala do Conselho de Administração quando eles precisarem. Ninguém mais parece ter a inteligência ou a capacidade de ligar um
portátil a um projector e ligá-lo. Mas mesmo assim, quando eu entrava para o
fazer, eles dirigiam-me então... "ligar o portátil, e ligar o cabo Ethernet à porta
Ethernet, e o cabo VGI ao projector..." Obrigado, Dr. Science, por me tratar como
uma criança de cinco anos!)
O tratamento que Gerhard Lauck deu a mim está no extremo oposto do espectro! "Aqui está um tipo com alguma habilidade, vamos ver onde o podemos utilizar melhor". Que contraste refrescante!
Assim, em resumo, o que me atraiu sobre o NSDAP/AO é que existe uma
liderança competente, o homem responsável não está acima de comunicar com os
"lacaios", e a organização tem vindo a fazer algo que vale a pena há mais de
quatro décadas. Investiguei outras organizações, mas não estou muito interessado
em usar uniformes e envolver-me em activismo de rua. Não há nada de errado
com estas actividades, apenas não eram algo que me atraísse, nem havia muitas

2

oportunidades para fazer este tipo de coisas na zona rural onde vivo.
Até à data, nada do NSDAP/AO me aborreceu. Tem sido um desafio, no sentido
positivo dessa palavra. Gostei de fazer todo o trabalho que me foi dado. Quanto
ao que achei confuso, só posso citar as idiossincrasias de qualquer produto lançado
pelo nosso fornecedor de software. Demorei um pouco (menos de um mês) a
compreender completamente o fluxo de trabalho, mas sinto que agora estou em
cima do assunto. Quanto mais aprendi sobre a organização, mais apreciei o seu
bom funcionamento.
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Força através do riso:
Um vislumbre dentro da nossa operação
Barão
Muitas pessoas, tanto amigos como inimigos, estão curiosos sobre o funcionamento interior da nossa operação.
Como participante de longo prazo, tive mais do que um ligeiro vislumbre da nossa
operação.
No entanto, a segurança deve ser sempre considerada. Não apenas a minha. De
toda a gente! Por conseguinte, devo escolher cuidadosamente as minhas palavras.
Com muito cuidado.
Imagine o seguinte cenário:
Trabalha-se num asilo de loucos.
Um dia, os reclusos revoltam-se e assumem o controlo. É preciso pensar depressa para se poder salvar. Tem uma grande ideia.

Decide fingir que é um dos reclusos!
É claro que se trata de um delicado acto de equilíbrio.
Por um lado, se agirmos de forma demasiado normal, não passaremos por
loucos.
Por outro lado, se agir de forma demasiado louca, não será levado a sério e
não terá qualquer palavra a dizer no novo regime. (Lembre-se, estamos a
falar de reclusos de um asilo de loucos. NÃO eleitos funcionários do governo!)
Por outras palavras, é preciso agir e falar de forma consistente, meio louco,
meio normal.
É claro que esta comparação entre o nosso gabinete e um asilo de loucos é um exagero. Mas recuso-me a especificar o grau de exagero.
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Se houver.
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