
Orașele mici din America: O poveste 

adevărată 
  

   Un tovarăș pensionar care trăiește cu mult sub pragul sărăciei merge la oficiul 

poștal.   Stând la coadă, o aude pe bătrâna din fața lui menționând că fiica ei a lu-

crat în Australia.  El îi spune că are prieteni în Australia.  Aceștia i-au trimis chiar 

și o cutie cu mâncare de Crăciun.  

   Este evident că doamna îl cunoaște pe bătrânul din spatele său.  Își exprimă con-

doleanțele pentru că mama lui a decedat recent.  El comentează că aceasta avea 94 

de ani și o sănătate precară.  Așa că poate că a fost o binecuvântare.  Tovarășul 

nostru spune câteva cuvinte de mângâiere înainte de a pleca. 
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   La o stradă distanță de el, aude Simfonia a IX-a de Beethoven, mișcarea a 

cincea, care se aude din difuzoarele tribunalului.  Acum se află în fața unui maga-

zin unde lucrează organistul bisericii.  Intră și îi menționează acest lucru omului. 

   Câteva străzi mai departe, se oprește la magazinul de vechituri și cere să salute 

pisicile.  Ele dorm și nu vrea să le deranjeze.  Așa că le face cu mâna în schimb.  Îi 

spune vânzătorului că este foarte mulțumit de recenta sa achiziție a unui televizor 

second-hand. 

   Următoarea oprire este un magazin de articole sportive.  Observă o tânără 

blondă atrăgătoare care ține în mână un arc și o săgeată.  Așa că se duce la cuplul 

de vârstă mijlocie care deține magazinul și își exprimă îngrijorarea: "Știți, când va 

veni Ziua Îndrăgostiților va fi periculos să lași o femeie să țină un arc și săgeți!"  

Ei râd.  Aproape cu scuze, el mărturisește că soția lui nu poate suporta aceleași 

glume stupide decenii la rând.  Așa că este nevoit să deranjeze alte persoane. 

   Toate acestea au loc în mai puțin de o oră.  Nu se deosebește de rutina sa zilnică 

obișnuită.  Oamenii îl plac.  Nu le pasă de politica sa. Chiar dacă mulți știu că este 

un național-socialist înrăit! 

   Uneori introduce în discuțiile sale un comentariu politic atent formulat sau două.  

Dar, de cele mai multe ori, nu o face.  El este doar un bătrân domn plăcut pe care 

oamenii îl văd prin oraș și căruia îi fac cu mâna. 

   Atunci când vorbește despre politică, își concepe abordarea în funcție de public.  

Economia, politicienii trădători și parazitismul de pe Wall Street sunt puncte de 

plecare obișnuite.  Imigrația non-albă, criminalitatea neagră și politica externă sunt 

abordate mai târziu.  După ce s-a stabilit o anumită relație.  Și își cunoaște mai 

bine publicul.   

   Propaganda național-socialistă deschisă este, de obicei, rezervată pentru con-

versații ulterioare.  Chiar și atunci, începe mai mult "istoric" decât "politic". 

   În timp, tot mai mulți oameni sunt pe deplin conștienți de faptul că este un 

național-socialist înrăit.  Dar nu pare să le pese.  Chiar și cetățeni importanți îl nu-

mesc prieten.  Mai mult, sunt de acord cu multe din ceea ce spune! 

   Îl văd ca pe cineva care este de aceeași parte!  Iar guvernul ca pe un dușman co-

mun. 

   Pe scurt: există momente și locuri în care să confrunți oamenii cu svastica sacră.    

Dar există, de asemenea, momente și locuri în care trebuie să pregătim mai întâi 

solul. 

   Acest activist cu experiență a folosit ambele abordări.  A demonstrat chiar și în 

uniformă de storm-trooper.  (Încă mai are vechea sa uniformă de storm-trooper!) 



   Este pur și simplu o chestiune de tactică.  Nu de dogmă. 

  

   Poți face și tu acest lucru! 

  

    Pregătiți solul.  Plantați o sămânță.  Udați planta.  Priviți-o cum crește.   Cu-

legeți-o când este momentul potrivit. 

  



Odiseea lui Fred 
  

Partea 5 

Ciudățenii și mai rele 

  

Cei mai mulți dintre noi, muritorii de rând, nu interacționează niciodată cu acei 

semizei puternici, dar malefici, cunoscuți sub numele de directori. 

   

Șoferii de limuzine nu sunt atât de norocoși! 

  

Brandon a fost unul dintre aceste sărmane suflete.  Părul lui devenise prematur alb 

doar pentru că se afla în același vehicul cu directorii. 

  

Mi-a povestit despre o conversație pe care a auzit-o între doi dintre ei. 

   

Fiecare executiv și-a descris propriul proces de gândire. 

    

Suedezul a vizualizat 

numere de dans...în culori. 

   

Prusacul a vizualizat 

corpuri cerești...orbite...câmpuri gravitaționale.   

    

Această echipă a lucrat uneori împreună la proiecte speciale.  Erau supranumiți 

echipa SOB.  Prenumele lor începeau cu "S" și "B".  Iar unul dintre ei era un 

"SOB". [SOB = Son of a Bitch] 

  

"Ticălosul" s-a lăudat chiar și cu "titlurile sale onorifice". 

  

Propria sa mamă l-a numit DICTATOR. 

Prima lui soție l-a numit "CĂLĂTOR". 

A doua sa soție l-a numit MANIAC. 

  



  

  

  

Una dintre așa-zisele sale glume preferate era aceasta: 

  

Știu că mă iubește câinele meu. 

Cred că mama mea mă iubește. 

Sper ca soția mea să mă iubească. 

  

Din fericire, acest nenorocit și-a petrecut cea mai mare parte a timpului departe de 

unitatea noastră! 

  




