
Pikkukaupunkien Amerikka: Tosi tarina 
  

   Reilusti köyhyysrajan alapuolella elävä eläkkeellä oleva toveri kävelee postiin.   

Jonossa hän kuulee edessään olevan vanhan rouvan mainitsevan, että hänen 

tyttärensä työskenteli aikoinaan Australiassa.  Hän kertoo, että hänellä on ystäviä 

Australiassa.  He jopa lähettivät hänelle joululahjaksi laatikollisen ruokaa.  

   Nainen ilmeisesti tuntee hänen takanaan olevan iäkkään miehen.  Hän ilmaisee 

surunvalittelunsa siitä, että miehen äiti menehtyi hiljattain.  Mies kommentoi, että 

äiti oli 94-vuotias ja huonossa kunnossa.  Joten ehkä se oli siunaus.  Toverimme 

sanoo muutaman lohdutuksen sanan ennen kuin lähtee. 

   Noin korttelin päässä hän kuulee Beethovenin yhdeksännen sinfonian viidennen 

osan soivan piirikunnan oikeustalon kaiuttimista.  Hän on nyt kaupan edessä, jossa 

 

#1014                                                                                                                                        21.08.2022 (133) 



kirkon urkuri työskentelee.  Hän kävelee sisään ja mainitsee tästä miehelle. 

   Muutaman korttelin päässä hän pysähtyy säästöliikkeeseen ja pyytää ter-

vehtimään kissoja.  Ne nukkuvat, eikä hän halua häiritä niitä.  Joten hän vain 

vilkuttaa.  Hän kertoo myyjälle olevansa erittäin tyytyväinen äskettäin ostamaansa 

käytettyyn televisioon. 

   Seuraava pysäkki on urheiluvälineliike.  Hän huomaa viehättävän nuoren 

vaalean naisen, jolla on kädessään jousi ja nuoli.  Niinpä hän kävelee liikkeen 

omistavan keski-ikäisen pariskunnan luo ja ilmaisee huolensa: "Tiedättekö, kun 

ystävänpäivä koittaa, on vaarallista antaa naisen pitää jousipyssyä ja nuolta!".  He 

nauravat.  Melkein anteeksipyytävästi hän tunnustaa, ettei hänen vaimonsa kestä 

hänen samoja typeriä vitsejään vuosikymmenestä toiseen.  Niinpä hänen täytyy 

vaivata muita ihmisiä. 

   Kaikki tämä tapahtuu alle tunnissa.  Se ei poikkea hänen tavanomaisesta 

päivittäisestä rutiinistaan.  Ihmiset pitävät hänestä.  He eivät välitä hänen politii-

kastaan. Vaikka monet tietävät, että hän on kovan luokan kansallissosialisti! 

   Joskus hän sisällyttää keskusteluihinsa huolella muotoillun poliittisen kommen-

tin tai kaksi.  Useimmiten hän ei kuitenkaan tee niin.  Hän on vain miellyttävä 

vanha herrasmies, jonka ihmiset näkevät kaupungilla ja jolle he vilkuttavat. 

   Kun hän puhuu politiikasta, hän suunnittelee lähestymistapansa yleisöä varten.  

Talous, poliitikkojen myyminen ja Wall Streetin loisiminen ovat yleisiä 

lähtökohtia.  Muiden kuin valkoihoisten maahanmuutto, mustien rikollisuus ja 

ulkopolitiikka tulevat esiin myöhemmin.  Kun tietty suhde on luotu.  Ja hän tuntee 

yleisönsä paremmin.   

   Avoin kansallissosialistinen propaganda on yleensä varattu myöhempiin 

keskusteluihin.  Silloinkin se alkaa enemmän "historiallisesti" kuin "poliittisesti". 

   Ajan myötä yhä useammat ihmiset ovat täysin tietoisia siitä, että hän on itse 

asiassa kovan luokan kansallissosialisti.  Mutta he eivät näytä välittävän.  Jopa 

tunnetut kansalaiset kutsuvat häntä ystäväkseen.  Lisäksi he ovat samaa mieltä 

monista hänen sanoistaan! 

   He pitävät häntä jonain, joka on samalla puolella!  Ja hallitusta yhteisenä vihol-

lisena. 

   Lyhyesti sanottuna: on olemassa aikoja ja paikkoja, jolloin ja missä ihmisiä voi 

kohdata pyhän hakaristin kanssa.    Mutta on myös aikoja ja paikkoja, joissa 

maaperä on ensin valmisteltava. 

   Tämä kokenut aktivisti on käyttänyt molempia lähestymistapoja.  Hän on jopa 

osoittanut mieltään myrskyarmeijan univormussa.  (Hänellä on yhä vanha 



rynnäkköupseerin univormunsa!) 

   Kyse on yksinkertaisesti taktiikasta.  Ei dogmasta. 

  

   Sinäkin voit tehdä tämän! 

  

    Valmistele maaperä.  Istuta siemen.  Kastele kasvi.  Seuraa sen kasvua.   Kerää 

sato, kun aika on kypsä. 



Fredin Odysseia 
  

Osa 5 

Vielä pahempia kummajaisia 

  

Useimmat meistä kuolevaisista eivät koskaan ole tekemisissä näiden 

voimakkaiden mutta pahojen puolijumalien, eli johtajien kanssa. 

   

Limusiininkuljettajat eivät ole yhtä onnekkaita! 

  

Brandon oli yksi näistä sieluparkoista.  Hänen hiuksensa olivat muuttuneet 

ennenaikaisesti valkoisiksi pelkästään siitä, että hän oli ollut samassa ajoneuvossa 

johtajien kanssa. 

  

Hän kertoi minulle keskustelusta, jonka hän oli kuullut heidän välillään. 

   

Kukin johtaja kuvasi omaa ajatusprosessiaan. 

    

Ruotsalainen visualisoi 

tanssinumerot... värillisinä. 

   

Preussilainen visualisoi 

taivaankappaleet... kiertoradat... gravitaatiokentät...   

    

Tämä tiimi työskenteli toisinaan yhdessä erityishankkeiden parissa.  He saivat 

lempinimen Team SOB.  Heidän etunimensä alkoivat kirjaimilla "S" ja "B".  Ja 

yksi heistä oli "SOB". [SOB = Son of a Bitch] 

  

"SOB" jopa kehuskeli "kunniatittelillään". 

  

Hänen oma äitinsä kutsui häntä HALLITSIJAKSI. 

Hänen ensimmäinen vaimonsa kutsui häntä ASSHOLEksi. 

Hänen toinen vaimonsa kutsui häntä MANIACiksi. 



  

  

  

  

Yksi hänen suosikkivitseistään oli tämä: 

  

Tiedän, että koirani rakastaa minua. 

Luulen, että äitini rakastaa minua. 

Toivottavasti vaimoni rakastaa minua. 

  

Onneksi tämä paskiainen vietti suurimman osan ajastaan poissa laitoksestamme! 

 




