
Americká maloměsta: Pravdivý příběh 
  

   Soudružka důchodkyně žijící hluboko pod hranicí chudoby jde na poštu.   Stojí 

ve frontě a slyší, jak se stará paní před ním zmíní, že její dcera pracovala v Austrá-

lii.  Řekne jí, že má v Austrálii přátele.  Dokonce mu k Vánocům poslali krabici s 

jídlem.  

   Paní zřejmě zná staršího muže, který stojí za ním.  Vyjadřuje mu soustrast, že mu 

nedávno zemřela matka.  Podotýká, že jí bylo 94 let a byla ve špatném zdravotním 

stavu.  Možná to tedy bylo požehnání.  Náš soudruh před odchodem pronese 

několik slov útěchy. 

   Asi o blok dál slyší z reproduktorů budovy okresního soudu hrát Beethovenovu 

Devátou symfonii, pátou větu.  Nyní se nachází před obchodem, kde pracuje 
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kostelní varhaník.  Vejde dovnitř a zmíní se mu o tom. 

   O pár bloků dál se zastaví u obchodu s potřebami a požádá o pozdravení koček.  

Ty spí a on je nechce rušit.  Tak jim místo toho jen zamává.  Říká prodavači, že je 

velmi spokojen se svým nedávným nákupem použité televize. 

   Další zastávkou je obchod se sportovním zbožím.  Všimne si atraktivní mladé 

blondýnky s lukem a šípy.  Přistoupí tedy k manželskému páru středního věku, 

který obchod vlastní, a vyjádří své obavy: "Víte, až přijde Valentýn, bude ne-

bezpečné nechat ženu držet luk a šíp!".  Ti se zasmějí.  Téměř omluvně se přizná, 

že jeho žena nemůže deset let po sobě snášet stále stejné hloupé vtipy.  A tak musí 

obtěžovat jiné lidi. 

   To vše se odehraje za méně než hodinu.  Není to nic jiného než jeho běžná denní 

rutina.  Lidé ho mají rádi.  Jeho politika je nezajímá. I když mnozí vědí, že je 

zarytý národní socialista! 

   Občas do svých rozhovorů vloží pečlivě formulovanou politickou poznámku ne-

bo dvě.  Většinou to však nedělá.  Je to jen příjemný starý pán, kterého lidé pot-

kávají ve městě a mávají mu. 

   Když mluví o politice, přizpůsobuje svůj přístup publiku.  Obvyklým výchozím 

bodem je ekonomika, prodejní politici a parazitismus Wall Street.  Imigrace 

nebílých, černošská kriminalita a zahraniční politika přicházejí na řadu později.  

Po navázání určitého kontaktu.  A má lepší cit pro své publikum.   

   Otevřená nacionálně socialistická propaganda je obvykle vyhrazena pro pozdější 

rozhovory.  I tehdy začíná spíše "historicky" než "politicky". 

   Postupem času si stále více lidí plně uvědomuje, že je ve skutečnosti tvrdým 

národním socialistou.  Ale zdá se, že je jim to jedno.  Dokonce i významní občané 

ho nazývají přítelem.  Navíc s mnohým z toho, co říká, souhlasí! 

   Vnímají ho jako někoho, kdo je na stejné straně!  A vládu jako společného 

nepřítele. 

   Stručně řečeno: jsou chvíle a místa, kdy je třeba konfrontovat lidi s posvátnou 

svastikou.    Ale jsou také chvíle a místa, kdy je třeba nejprve připravit půdu. 

   Tento zkušený aktivista využil oba přístupy.  Dokonce se předvedl v uniformě 

bouřliváka.  (Stále má svou starou uniformu stormtroopera!) 

   Je to prostě otázka taktiky.  Ne dogma. 
  

   Můžete to udělat i vy! 
  

    Připravte půdu.  Zasaďte semínko.  Zalijte rostlinu.  Sledujte, jak roste.   

Sklízejte ji, až dozraje. 



Fredova odysea 
  

Část 5 

Ještě horší podivíni 

  

Většina z nás, obyčejných smrtelníků, nikdy nepřijde do styku s těmito mocnými, 

ale zlými polobohy známými jako vedoucí pracovníci. 

   

Řidiči limuzín takové štěstí nemají! 

  

Brandon byl jedním z těchto chudáků.  Jeho vlasy předčasně zbělely už jen proto, 

že byl ve stejném vozidle s vedoucími pracovníky. 

  

Vyprávěl mi o rozhovoru, který zaslechl mezi dvěma z nich. 

   

Každý vedoucí pracovník popsal svůj vlastní myšlenkový postup. 

    

Švéd si představil 

tančící čísla... v barvě. 

   

Prus vizualizoval 

nebeská tělesa... oběžné dráhy... gravitační pole.   

    

Tento tým občas spolupracoval na speciálních projektech.  Přezdívalo se jim Team 

SOB.  Jejich křestní jména začínala na "S" a "B".  A jeden z nich byl "SOB". [SOB 

= Son of a Bitch] 

  

Ten "SOB" se dokonce chlubil svými "čestnými tituly". 

  

Jeho vlastní matka ho nazvala DIKTÁTOREM. 

Jeho první žena ho nazvala KURVEM. 

Jeho druhá žena ho nazvala MANIAC. 

  



  

  

  

Jeden z jeho oblíbených takzvaných vtipů byl tento: 

  

Vím, že mě můj pes miluje. 

Myslím, že mě máma miluje. 

Doufám, že mě moje žena miluje. 

  

Naštěstí tenhle parchant trávil většinu času mimo naše zařízení! 



 

 


