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Samotný okamih
Stávame sa národnými socialistami
Sepp892
Tento článok napísal jeden z našich talianskych spolupracovníkov.
Keby sa ma dnes niekto opýtal, kedy
presne som sa stal skutočným národným
socialistom, určite by som bol bezradný.
Odpoveďou je, že na túto otázku by
som naozaj nedokázal odpovedať. Stať
sa národným socialistom naprieč 20. a
21. storočím nie je niečo, čo sa zvyčajne
stane zo dňa na deň. Je to jednoduché.
Alebo lepšie povedané, zložité ako to.
Každý z nás, belochov narodených v
druhej polovici "krátkeho storočia",
prišiel na tento svet s dvoma prvotnými
hriechmi.
Tým, ktorým je každý
zaťažený biblickou tradíciou, a druhým,
ktorý sa pripisuje len Bielym ľuďom, a
to tým, že sú Bieli.
"Hanba", s ktorou sa rodíme a na
ktorú si zvykáme od prvých rokov
života, riadi a podmieňuje náš život v
každej sociálnej interakcii a predstavuje
ústredné jadro našej výchovy. Učia nás,

že bieli ľudia sú zlí, že byť hrdý na svoje kultúrne dedičstvo je zlé a smiešne a že
národný socializmus je najhoršia ideológia a politická vízia zo všetkých. Zvykli
sme si báť sa samotných slov.
Ako je potom možné, že toľko z nás odoláva hanbe s takým účinným
vymývaním mozgov a stáva sa z nich národný socialista? V čom spočíva ten
rozdiel? Kedy sa stane, že sa rozhodneme postaviť za svoje práva?
Samozrejme, každý národný socialista má svoj vlastný príbeh, ale dovolím si
tvrdiť, že všetci sme sa na tejto ceste museli vyrovnať s ťažkými časmi. V dnešnej
dobe je ťažké byť národným socialistom, a hoci ja osobne považujem boj za
najlepšiu prípravu na víťazstvo, stále to bráni mnohým dobrým ľuďom vstúpiť do
našich radov.
Toto je príbeh inšpirácie.
Ak by sa ma niekto opýtal, čo bol môj moment, keď som sa nevrátil späť, asi by
som povedal, že deň, keď som videl Riefenstahlovej majstrovský film "Triumf
vôle". Úplne záverečnou scénou je notoricky známy prejav Adolfa Hitlera, ktorý
predniesol na záver šiesteho zjazdu národnosocialistickej strany 8. septembra 1934
v Norimbergu. Písomný prepis nevystihne vplyv, aký môže mať takýto prejav na
človeka, ktorý kráča po ceste k NS, ale ja si len zaznamenám niektoré dojmy.
"Šieste stranícke zhromaždenie sa blíži ku koncu. To, čo milióny Nemcov mimo
našich radov mohli jednoducho hodnotiť ako impozantnú demonštráciu politickej
sily, bolo pre státisíce bojovníkov nekonečne viac; veľké osobné, politické a
duchovné stretnutie starých bojovníkov a bojových druhov. A možno napriek
veľkolepej sile tejto impozantnej prehliadky armád strany sa mnohí z nich
túžobne vracali do čias, keď bolo ťažké byť národným socialistom."
Znie to povedome, však? V týchto dňoch je ťažké byť národným socialistom.
Niet divu, že tu počuť emócie vo Vůdcovom hlase. Je to stále ten istý boj, však?
Naša strana totiž už v čase, keď ju tvorilo len sedem ľudí, formulovala dve
zásady: chcela byť skutočne ideologickou stranou a chcela nekompromisne získať
jedinú a absolútnu moc v Nemecku.
My ako strana sme museli zostať menšinou, pretože sme zmobilizovali
najcennejšie bojové a obetavé zložky národa, ktoré nikdy netvoria väčšinu, ale
vždy menšinu. A keďže najlepšia rasová zložka nemeckého národa, hrdo
sebavedomá, odvážna a smelá, sa dožadovala vedenia Ríše a národa, ľud v čoraz
väčšom počte nasledoval jej vedenie a podriaďoval sa jej.
Nemecký národ si s radosťou uvedomuje, že večný útek zjavov teraz nahradil
jeden stabilný pól, ktorý vycítil a vedel, že reprezentuje tú najlepšiu nemeckú krv,
postavil sa do čela národa a je odhodlaný si toto vedenie udržať, vykonávať ho a
už nikdy sa ho nevzdať. Vždy bude existovať len jedna časť národa, ktorá bude
skutočne aktívnymi bojovníkmi, a od nej sa vyžaduje viac ako od miliónov
ostatných ľudí. Nestačí im len povedať: "Verím," ale zložia prísahu: "Budem

bojovať! "
Je to tu. To by sa dalo považovať za moment, keď som pocítil, že potrebujem
byť súčasťou tohto jedného segmentu. Vtedy sa začal môj boj.
Strana bude po všetky časy vodcovským rezervoárom nemeckého národa,
nemenná vo svojom učení, tvrdá ako oceľ vo svojej organizácii, pružná a
prispôsobivá vo svojej taktike a vo svojom celkovom vystupovaní bude prejavom
ducha národa. Opäť musí platiť, že všetci slušní Nemci sa stanú národnými
socialistami. Členmi strany sa stávajú len tí najlepší národní socialisti.
Predtým sa naši protivníci postarali o to, aby sa naše hnutie prostredníctvom
zákazov a prenasledovania pravidelne očisťovalo od ľahkých pliev, ktoré sa v ňom
začali usádzať. Teraz musíme sami praktizovať selektívnosť a vylúčiť to, čo sa
ukázalo ako prehnité, a teda nie nášho druhu. Naším želaním a zámerom je, aby
tento štát a táto Ríša pretrvali aj nasledujúce tisícročia. Môžeme sa tešiť z
vedomia, že budúcnosť patrí úplne nám.
Tam, kde by staršie generácie mohli ešte váhať, nám mladí prisahajú a dávajú
nám telo i dušu. Len ak v strane spoločným úsilím nás všetkých uskutočníme
konečnú podstatu a ideu národného socializmu, bude navždy a nezničiteľne
vlastníctvom nemeckého ľudu a nemeckého národa. Potom sa k veľkolepej a
slávnej armáde starých a hrdých ozbrojených zložiek nášho národa pripojí
nemenej tradíciami späté vedenie Strany a tieto dve ustanovizne budú spoločne
tvoriť a upevňovať nemecký národ a niesť na svojich pleciach nemecký štát a
nemeckú ríšu.
V túto hodinu začínajú mesto opúšťať desaťtisíce straníckych súdruhov. Zatiaľ
čo niektorí ešte len spomínajú, iní sa pripravujú na ďalší nástup, a vždy budú
ľudia prichádzať a odchádzať, a vždy budú nanovo uchvátení, potešení a
inšpirovaní, pretože idea a Hnutie sú vyjadrením života nášho ľudu, a teda
symbolmi večnosti.
Nech žije národno-socialistické hnutie. Nech žije Nemecko!
Nezdá sa vám, že bojujeme stále tú istú bitku? Máme byť hrdí na to, že máme
česť cítiť sa tak blízko hrdinov, ktorí nám ukázali cestu k správnemu usporiadaniu
sveta? Jedno je isté: cesta je stále vytýčená, je len na nás, aby sme nestratili stopu.

Fredova odysea
Časť 2

Môj nový domov
Mal som šťastie!
Môj nový domov nebol až taký zlý.
Okrem nedostatku okien. (Televízia a internet mi rozhodne nechýbali.)
Personál bol zdvorilý a profesionálny. Fyzicky atraktívni ľudia. Najmä dámy!
Jedlo bolo dobré. Zmes farmárskej a nemeckej kuchyne. Veľa mäsa a čerstvej
zeleniny zo záhrady. Dokonca aj domáci chlieb a sušienky.
Po chodbách sa pohybovali psy, mačky a iné zvieratá. "Extra bezpečnosť."
Snažili sa nás udržať IN? Alebo niekoho iného VON?
Občas som videl, ako Helga odprevadila staršieho chlapíka k dverám s nápisom
"Eintritt verboten!" Zmizli na niekoľko hodín.
Povrávalo sa, že starému chlapovi bolo dovolené navštíviť mesto. Ale len so
sprievodom. Neviem prečo. Možno bol senilný. Niekedy sa zatúlal a stratil.
Vlastne som mu trochu závidela, pretože mohol tráviť toľko času s Helgou. Aj
keď bol očividne príliš starý na to, aby túto zlatú príležitosť naplno využil.
Boli tam aj ďalšie východy s označením "Ausgang". Tieto podzemné tunely viedli
do malých budov maskovaných ako nepoužívané prístavby roztrúsené po prérii.

