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 Ta članek je napisal eden od naših italijanskih sodelavcev. 
  
   Če bi me danes vprašali, v katerem 
trenutku sem postal pravi 
nacionalsocialist, bi bil zagotovo v 
zadregi.  Odgovor je, da na to vprašanje 
v resnici ne bi mogel odgovoriti.  
Postati nacionalsocialist v 20. in 21. 
stoletju običajno ni nekaj, kar se zgodi 
čez noč.  To je preprosto.  Ali bolje 
rečeno, zapleteno kot to. 
   Vsak od nas, belcev, rojenih v drugi 
polovici "kratkega stoletja", je prišel na 
ta svet z dvema izvirnima grehoma.  
Tistega, ki ga svetopisemsko izročilo 
nalaga vsakomur, in drugega, ki ga 
pripisujejo samo belcem, in sicer, da 
smo belci.  
   Ta "sram", s katerim se rodimo in na 
katerega smo navajeni že od prvih let 
življenja, usmerja in pogojuje naše 
življenje v vsaki družbeni interakciji ter 
predstavlja osrednje jedro naše vzgoje.  
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Učijo nas, da so belci slabi, da je biti ponosen na svojo kulturno dediščino 
napačno in smešno ter da je nacionalsocializem najhujša ideologija in politična 
vizija od vseh.  Navadili smo se, da se bojimo samih besed.  
   Kako to, da se nas toliko upre sramotenju s tako učinkovitim pranjem možganov 
in se izkaže za nacionalsocialiste?  Kaj je tisto, kar naredi razliko?  Kdaj se zgodi, 
da se odločimo zagovarjati svoje pravice? 
   Seveda ima vsak nacionalsocialist svojo zgodbo, a upam si trditi, da smo se vsi 
na svoji poti soočali s težkimi trenutki.  Težko je biti nacionalsocialist v današnjih 
časih in čeprav osebno menim, da je boj najboljši trening za zmago, še vedno 
preprečuje, da bi se veliko dobrih ljudi pridružilo našim vrstam.  
   To je zgodba o navdihu. 
   Če bi me s pištolo pri glavi vprašali, kateri je bil moj trenutek, ko sem se ne 
obrnil nazaj, bi verjetno rekel, da tisti dan, ko sem videl mojstrovino 
Riefenstahlove "Zmagoslavje volje".  Prav zaključni prizor je znameniti govor 
Adolfa Hitlerja, ki ga je imel ob zaključku šestega kongresa nacionalsocialistične 
stranke 8. septembra 1934 v Nürnbergu.  Pisni prepis ne bo pravično odražal 
vpliva, ki ga ima lahko tak govor na nekoga, ki hodi po poti v NS, zato bom le 
zapisal nekaj vtisov. 
  
   "Šesti strankarski shod se končuje.  To, kar so milijoni Nemcev zunaj naših vrst 
morda preprosto ocenili kot impozantno razkazovanje politične moči, je bilo za 
več sto tisoč borcev neskončno več; veliko osebno, politično in duhovno srečanje 
starih borcev in bojnih tovarišev. In morda so kljub spektakularni silovitosti tega 
impozantnega pregleda partijske vojske mnogi med njimi z bridko mislijo vrnili v 
čase, ko je bilo težko biti nacionalsocialist." 
  
   Sliši se znano, kajne?  V teh dneh je težko biti nacionalsocialist.  Nič čudnega, 
da lahko tukaj slišite čustva v Führerjevem glasu.  To je vedno znova isti boj, 
kajne?  
  
    Ko je našo stranko sestavljalo le sedem ljudi, je že oblikovala dve načeli: želela 
je biti resnično ideološka stranka; brezkompromisno je želela edino in absolutno 
oblast v Nemčiji. 
   Kot stranka smo morali ostati manjšina, ker smo mobilizirali najbolj dragocene 
elemente boja in požrtvovalnosti v narodu, ki pa nikoli niso večina, ampak vedno 
manjšina.  In ker je najboljša rasna sestavina nemškega naroda ponosno 
samozavestno, pogumno in drzno zahtevala vodstvo rajha in naroda, je ljudstvo v 
vedno večjem številu sledilo njenemu vodstvu in se ji podrejalo. 
   Nemci se z veseljem zavedajo, da je večno beganje videzov zamenjal en sam 
stabilen pol, ki se je z občutkom in zavedanjem, da predstavlja najboljšo nemško 
kri, povzpel na čelo naroda in je odločen, da bo to vodstvo obdržal, ga izvajal in 
se mu nikoli več ne bo odpovedal.  Vedno bo le en del naroda, ki bo zares aktiven 
borec, in od njega se zahteva več kot od milijonov drugih ljudi.  Zanje ni dovolj, 



da samo rečejo: "Verjamem," ampak prisegajo: "Boril se bom! " 
  
   Tu je.  To je bil trenutek, ko sem začutil, da moram biti del tega segmenta. Takrat 
se je začel moj boj. 
  
   Stranka bo za vse čase vodilni rezervoar nemškega naroda, nespremenljiva v 
svojih naukih, trdna kot jeklo v svoji organizaciji, prožna in prilagodljiva v svoji 
taktiki ter v svojem celotnem videzu manifestacija duha naroda.  Spet mora biti 
tako, da vsi pridni Nemci postanejo nacionalsocialisti.  Samo najboljši 
nacionalsocialisti postanejo člani stranke. 
   Prej so naši nasprotniki poskrbeli, da je bilo naše gibanje s prepovedmi in 
preganjanjem občasno očiščeno lahkih plev, ki so se v njem začele naseljevati.  
Zdaj moramo sami prakticirati selektivnost in izločiti tisto, kar se je izkazalo za 
gnilo in zato ni naše vrste.  Naša želja in namen je, da bi ta država in ta rajh 
preživela tisočletja, ki so pred nami.  Veselimo se lahko, ker vemo, da prihodnost v 
celoti pripada nam. 
   Tam, kjer starejše generacije morda še vedno omahujejo, nam mladi prisegajo in 
se nam posvečajo z dušo in telesom.  Le če bomo v stranki s skupnimi močmi vseh 
nas uresničili končno bistvo in idejo nacionalsocializma, bo ta za vedno in 
neuničljivo last nemškega ljudstva in nemškega naroda.  Tedaj se bo veličastni in 
slavni vojski stare in ponosne oborožene službe našega naroda pridružilo nič manj 
na tradicijo vezano vodstvo Partije in ti dve ustanovi bosta skupaj oblikovali in 
utrdili nemški narod ter na svojih ramenih nosili nemško državo in nemški rajh. 
   Ob tej uri je več deset tisoč strankarskih tovarišev začelo zapuščati mesto.  
Medtem ko se nekateri še spominjajo, se drugi pripravljajo na naslednji poziv, in 
vedno bodo ljudje prihajali in odhajali, vedno jih bo na novo zajel, razveselil in 
navdihnil, kajti ideja in gibanje sta izraz življenja naših ljudi in zato simbola 
večnosti. 
   Naj živi nacionalsocialistično gibanje. Naj živi Nemčija! 
  
   Ali se vam ne zdi, da se vedno znova borimo v isti bitki?  Ali naj bomo ponosni, 
da smo počaščeni, da se počutimo tako blizu junakom, ki so nam pokazali pot do 
pravega svetovnega reda? Eno je gotovo: pot je še vedno začrtana, na nas pa je, da 
je ne izgubimo. 



Fredova odisejada 
 

2. del 
  

Moj novi dom 
 

Imel sem srečo! 
 
Moj novi dom ni bil slab.  
 
Razen pomanjkanja oken. (Vsekakor nisem pogrešal televizije in interneta.) 
 
Osebje je bilo vljudno in strokovno. Fizično privlačni ljudje. Še posebej ženske! 
 
Hrana je bila dobra. Mešanica kmečke in nemške kuhinje. Veliko mesa in sveže 
zelenjave z vrta. Tudi domači kruh in piškoti. 
 
Po hodnikih so se sprehajali psi, mačke in druge živali. "Dodatna varnost." 
 
Ali so nas skušali zadržati? Ali koga drugega OUT? 
 
Občasno sem videla Helgo, ki je pospremila starejšega človeka do vrat z napisom 
"Eintritt verboten!" Izginili so za več ur.  
 
Govorilo se je, da je starec smel obiskati mesto. Vendar le s spremstvom. Ne vem, 
zakaj. Morda je bil senilen. Včasih je zašel in se izgubil. 
 
Pravzaprav sem bil malo ljubosumen nanj, ker je lahko toliko časa preživel s 
Helgo. Čeprav je bil očitno prestar, da bi lahko v celoti izkoristil to zlato 
priložnost. 
 
Bili so tudi drugi izhodi z oznako "Ausgang". Ti podzemni predori so vodili do 
majhnih stavb, ki so bile zamaskirane kot neuporabljena stranišča, raztresena po 
preriji. 

 




