
Малък град Америка: Истинска история 
  

   Пенсиониран другар, който живее доста под прага на бедността, отива до 

пощата.   Стои на опашката и чува как възрастната дама пред него споменава, 

че дъщеря ѝ е работила в Австралия.  Той ѝ казва, че има приятели в 

Австралия.  Те дори му изпратили кутия с храна за Коледа.  

   Дамата очевидно познава възрастния мъж зад него.  Тя изказва 

съболезнованията си, че майка му е починала наскоро.  Той коментира, че тя 

е била на 94 години и в лошо здравословно състояние.  Така че може би това 

е било благословия.  Нашият другар казва няколко утешителни думи, преди 

да си тръгне. 

   На около километър от него чува петата част от Деветата симфония на 
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Бетовен, която звучи от високоговорителите на окръжния съд.  Сега се 

намира пред магазина, в който работи църковният органист.  Влиза и 

споменава това на човека. 

   Няколко пресечки по-нататък той спира до магазина за домашни потреби и 

моли да поздрави котките.  Те спят и той не иска да ги безпокои.  Затова 

вместо това просто им маха.  Казва на продавача, че е много доволен от 

скорошната си покупка на телевизор втора употреба. 

   Следващата спирка е магазин за спортни стоки.  Той забелязва 

привлекателна млада блондинка, която държи лък и стрела.  Приближава се 

до двойката на средна възраст, която е собственик на магазина, и изразява 

загрижеността си: "Знаете ли, когато дойде Денят на влюбените, ще бъде 

опасно да се позволи на жена да държи лък и стрела!"  Те се смеят.  Почти с 

извинение той признава, че жена му не може да понася едни и същи глупави 

шеги десетилетие след десетилетие.  Така че той трябва да притеснява други 

хора. 

   Всичко това се случва за по-малко от час.  Това не е нещо различно от 

обичайното му ежедневие.  Хората го харесват.  Те не се интересуват от 

политиката му. Въпреки че мнозина знаят, че той е отявлен 

националсоциалист! 

   Понякога той вмъква в разговорите си един или два внимателно 

формулирани политически коментара.  Но през повечето време не го прави.  

Той е просто приятен стар джентълмен, когото хората виждат в града и му 

махат с ръка. 

   Когато говори за политика, той съобразява подхода си с аудиторията.  

Икономиката, продажните политици и паразитизмът на Уолстрийт са често 

срещани отправни точки.  По-късно се появяват имиграцията на не-белите, 

престъпността на чернокожите и външната политика.  След като е 

установена определена връзка.  И има по-добър усет за аудиторията си.   

   Откритата националсоциалистическа пропаганда обикновено е запазена за 

по-късни разговори.  Дори и тогава тя започва по-скоро като "историческа", 

отколкото като "политическа". 

   С течение на времето все повече и повече хора осъзнават, че той всъщност 

е отявлен националсоциалист.  Но изглежда, че не им пука.  Дори видни 

граждани го наричат приятел.  Нещо повече, те са съгласни с много от това, 

което казва! 

   Те гледат на него като на човек, който е на същата страна!  А 



правителството - като общ враг. 

   Накратко: има време и места, където да се противопоставим на хората със 

свещената свастика.    Но има и места, където първо трябва да се подготви 

почвата. 

   Този опитен активист е използвал и двата подхода.  Дори е демонстрирал в 

униформа на щурмовак.  (Той все още има старата си униформа на 

щурмовак!) 

   Това е просто въпрос на тактика.  Не на догма. 

  

   Вие също можете да го направите! 

  

    Подгответе почвата.  Засадете семе.  Полейте растението.  Наблюдавайте 

как расте.   Съберете реколтата, когато настъпи моментът. 



Одисеята на Фред 
  

Част 5 

Още по-лоши чудаци 

  

Повечето от нас, простосмъртните, никога не са влизали в контакт с тези 

могъщи, но зли полубогове, известни като изпълнителни директори. 

   

Шофьорите на лимузини нямат такъв късмет! 

  

Брандън беше един от тези нещастници.  Косата му беше побеляла 

преждевременно само от това, че се намираше в едно превозно средство с 

изпълнителните директори. 

  

Той ми разказа за един разговор, който е чул между двама от тях. 

   

Всеки ръководител описва своя собствен мисловен процес. 

    

Шведът визуализира 

танцуващи номера... в цвят. 

   

Прусакът визуализира 

небесни тела... орбити... гравитационни полета.   

    

Този екип понякога работи заедно по специални проекти.  Наричаха ги Team 

SOB.  Първите им имена започваха с "S" и "B".  И един от тях беше "SOB". 

[SOB = Son of a Bitch] 

  

"Човекът" дори се хвалеше с "почетните си титли". 

  

Собствената му майка го нарича ДИКТАТОР. 

Първата му съпруга го нарече ДУПКА. 

Втората му съпруга го нарича МАНИАК. 



  

  

  

  

Една от любимите му така наречени шеги беше следната: 

  

Знам, че кучето ми ме обича. 

Мисля, че майка ми ме обича. 

Надявам се, че жена ми ме обича. 

  

За щастие този кучи син прекарваше по-голямата част от времето си далеч от 

нашия обект! 

 




