
Cidade Pequena América: Uma história 

verdadeira 
  

   Um camarada reformado que vive bem abaixo do nível de pobreza caminha para 

os correios.   De pé na fila, ouve a pequena velhinha à sua frente mencionar a filha 

que costumava trabalhar na Austrália.  Ele diz-lhe que tem amigos na Austrália.  

Eles até lhe enviaram uma caixa de comida para o Natal.  

   A senhora conhece obviamente o homem idoso por detrás dele.  Ela expressa as 

suas condolências por a sua mãe ter falecido recentemente.  Ele comenta que ela 

tinha 94 anos de idade e estava de saúde débil.  Por isso, talvez tenha sido uma 

bênção.  O nosso camarada diz algumas palavras de conforto antes de partir. 
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   A cerca de um quarteirão de distância, ouve a Nona Sinfonia de Beethoven, o 

quinto movimento, a ser tocado a partir dos oradores do tribunal do condado.  Está 

agora em frente de uma loja onde trabalha o organista da igreja.  Ele entra e men-

ciona isto ao homem. 

   Alguns quarteirões mais adiante, ele pára na loja de paragens e pede para dizer 

olá aos gatos.  Eles estão a dormir e ele não os perturba.  Por isso, ele apenas 

acena.  Ele diz ao lojista que está muito satisfeito com a sua recente compra de 

uma televisão usada. 

   A próxima paragem é uma loja de artigos desportivos.  Ele nota uma jovem at-

raente mulher loira segurando um arco e flecha.  Então, ele caminha até ao casal 

de meia-idade que é dono da loja e expressa a sua preocupação: "Sabe, quando 

chegar o Dia dos Namorados será perigoso deixar uma mulher segurar um arco e 

flecha!"  Eles riem-se.  Quase apologeticamente, ele confessa que a sua mulher 

não pode suportar as suas velhas piadas estúpidas década após década.  Por isso 

ele tem de incomodar outras pessoas. 

   Tudo isto tem lugar em menos de uma hora.  Não é diferente da sua habitual ro-

tina diária.  As pessoas gostam dele.  Elas não se importam com a sua política. 

Apesar de muitos saberem que ele é um nacional-socialista hardcore! 

   Por vezes insere um ou dois comentários políticos cuidadosamente formulados 

nas suas conversas.  Mas a maior parte das vezes não o faz.  Ele é apenas o 

agradável senhor idoso que as pessoas vêem pela cidade e para quem acena. 

   Quando ele fala de política, desenha a sua abordagem para o público.  A econo-

mia, os políticos esgotados, e o parasitismo de Wall Street são pontos de partida 

comuns.  A imigração não branca, a criminalidade negra e a política externa 

surgem mais tarde.  Depois de uma certa relação ter sido estabelecida.  E ele tem 

uma melhor percepção do seu público.   

   A propaganda nacional-socialista aberta é normalmente reservada para conversas 

posteriores.  Mesmo assim, começa mais "histórica" do que "política". 

   Ao longo do tempo, cada vez mais pessoas estão plenamente conscientes do que 

ele é na realidade um nacional-socialista hardcore.  Mas elas não parecem im-

portar-se.  Até cidadãos proeminentes o chamam de amigo.  Além disso, eles con-

cordam com muito do que ele diz! 

   Eles vêem-no como alguém que está do mesmo lado!  E o governo como o inim-

igo comum. 

   Resumindo: Há momentos e lugares para confrontar as pessoas com a suástica 

sagrada.    Mas há também tempos e lugares para preparar primeiro o solo. 



   Este activista experiente tem utilizado ambas as abordagens.  Mesmo demon-

strada em uniforme de tropeiro de tempestade.  (Ele ainda tem o seu velho uni-

forme de tropeiro de tempestade!) 

   É simplesmente uma questão de táctica.  Não é um dogma. 

  

   Você também pode fazer isto! 

  

    Preparar o solo.  Plantar uma semente.  Regar a planta.  Observar o seu cresci-

mento.   Colher quando o tempo estiver maduro. 



A Odisseia de Fred 
  

Parte 5 

Ainda piores estranhos 

  

A maioria de nós, meros mortais, nunca interagimos com aqueles poderosos mas 

maus semi-deuses conhecidos como executivos. 

   

Os condutores de limusinas não têm tanta sorte! 

  

Brandon era uma destas pobres almas.  O seu cabelo tinha ficado branco prematu-

ramente só por estar no mesmo veículo com executivos. 

  

Falou-me de uma conversa que tinha ouvido por acaso entre dois deles. 

   

Cada executivo descreveu o seu próprio processo de pensamento. 

    

O sueco visualizado 

números dançantes...a cores. 

   

O prussiano visualizado 

corpos celestes...órbitas...campos gravitacionais.   

    

Esta equipa trabalhou por vezes em conjunto em projectos especiais.  Foi-lhes 

dado o apelido de Equipa SOB.  Os seus primeiros nomes começaram com "S" e 

"B".  E um deles era um "SOB". [SOB = Filho da puta]. 

  

O "SOB" gabava-se mesmo dos seus "títulos honoríficos". 

  

A sua própria mãe chamou-lhe DICTATOR. 

A sua primeira esposa chamou-lhe ASSHOLE. 

A sua segunda esposa chamou-lhe MANIAC. 

  



  

  

  

Uma das suas chamadas piadas favoritas era esta: 

  

Eu sei que o meu cão me ama. 

Penso que a minha mãe me ama. 

Espero que a minha mulher me ame. 

  

Felizmente, este filho da puta passou a maior parte do seu tempo fora das nossas 

instalações! 




