
Småstadsamerika: En sann historia 
  

   En pensionerad kamrat som lever långt under fattigdomsgränsen går till postkon-

toret.   När han står i kön hör han den lilla gamla damen framför honom nämna att 

hennes dotter brukade arbeta i Australien.  Han berättar att han har vänner i Aus-

tralien.  De skickade till och med en låda med mat till honom i jul.  

   Damen känner uppenbarligen den äldre mannen bakom honom.  Hon beklagar 

att hans mor nyligen gick bort.  Han kommenterar att hon var 94 år gammal och 

hade dålig hälsa.  Så kanske var det en välsignelse.  Vår kamrat säger några 

tröstande ord innan han går. 

   Ett kvarter bort hör han Beethovens nionde symfoni, femte satsen, som spelas i 

högtalarna i tingshuset.  Han befinner sig nu framför en affär där kyrkans organist 
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arbetar.  Han går in och nämner detta för mannen. 

   Några kvarter längre bort stannar han vid en secondhandbutik och ber att få 

hälsa på katterna.  De sover och han vill inte störa dem.  Så han vinkar bara i stäl-

let.  Han berättar för butiksägaren att han är mycket nöjd med sitt senaste köp av 

en begagnad tv. 

   Nästa stopp är en sportbutik.  Han lägger märke till en attraktiv ung blond kvin-

na som håller i en pil och båge.  Han går fram till det medelålders paret som äger 

butiken och uttrycker sin oro: "När Alla hjärtans dag kommer kommer det att vara 

farligt att låta en kvinna hålla i en pilbåge!".  De skrattar.  Nästan ursäktande 

erkänner han att hans fru inte kan stå ut med hans gamla dumma skämt årtionde 

efter årtionde.  Så han måste besvära andra människor. 

   Allt detta sker på mindre än en timme.  Det är inte olikt hans vanliga dagliga ru-

tin.  Människor gillar honom.  De bryr sig inte om hans politik. Trots att många vet 

att han är en hardcore nationalsocialist! 

   Ibland lägger han in en eller två noggrant formulerade politiska kommentarer i 

sina samtal.  Men för det mesta gör han det inte.  Han är bara en trevlig gammal 

herre som folk ser på stan och vinkar till. 

   När han talar om politik utformar han sitt sätt att uttrycka sig för publiken.  

Ekonomin, politiker som säljer ut sig och Wall Street-parasitism är vanliga utgång-

spunkter.  Invandring av icke-vita personer, brottslighet bland svarta och utrike-

spolitik kommer upp senare.  Efter att en viss relation har etablerats.  Och han har 

en bättre känsla för sin publik.   

   Öppen nationalsocialistisk propaganda brukar reserveras för senare samtal.  Till 

och med då börjar den mer "historiskt" än "politiskt". 

   Med tiden blir allt fler människor medvetna om att han faktiskt är en hardcore 

nationalsocialist.  Men de verkar inte bry sig.  Till och med framstående medbor-

gare kallar honom vän.  Dessutom håller de med om mycket av det han säger! 

   De ser honom som någon som står på samma sida!  Och regeringen som den ge-

mensamma fienden. 

   Kort sagt: Det finns tillfällen och platser att konfrontera människor med det heli-

ga hakkorset.    Men det finns också tillfällen och platser där man först måste 

förbereda marken. 

   Denna erfarna aktivist har använt båda metoderna.  Han har till och med demon-

strerat i stormrooperuniform.  (Han har fortfarande kvar sin gamla stormtruppsuni-

form!) 

   Det är helt enkelt en fråga om taktik.  Inte en dogm. 



  

   Du kan också göra detta! 

  

    Förbered jorden.  Plantera ett frö.  Vattna plantan.  Se den växa.   Skörda den 

när tiden är mogen. 



Freds odyssé 
  

Del 5 

Ännu värre knäppgökar 

  

De flesta av oss vanliga dödliga har aldrig kontakt med dessa mäktiga men onda 

halvgudar som kallas chefer. 

   

Limousinförare har inte samma tur! 

  

Brandon var en av dessa stackare.  Hans hår hade blivit för tidigt vitt bara av att ha 

suttit i samma fordon som cheferna. 

  

Han berättade om ett samtal som han hade hört mellan två av dem. 

   

Varje chef beskrev sin egen tankeprocess. 

    

Svensken visualiserade 

dansande nummer... i färg. 

   

Preussaren visualiserade 

himlakroppar... banor... gravitationsfält.   

    

Detta team arbetade ibland tillsammans med särskilda projekt.  De fick 

smeknamnet Team SOB.  Deras förnamn började med "S" och "B".  Och en av 

dem var en "SOB". [SOB = Son of a Bitch] 

  

"SOB" skröt till och med om sina "hederstitlar". 

  

Hans egen mor kallade honom DICTATOR. 

Hans första fru kallade honom för en ASSHOLE. 

Hans andra hustru kallade honom för MANIAC. 

  



  

  

  

Ett av hans favoritskämt var detta: 

  

Jag vet att min hund älskar mig. 

Jag tror att min mamma älskar mig. 

Jag hoppas att min fru älskar mig. 

  

Lyckligtvis tillbringade den här jäveln den största delen av sin tid utanför vår 

anläggning! 




