
Amerika i små byer: En sand historie 
  

   En pensioneret kammerat, der lever et godt stykke under fattigdomsgrænsen, går 

til posthuset.   Da han står i køen, hører han den lille gamle dame foran ham 

nævne, at hendes datter har arbejdet i Australien.  Han fortæller hende, at han har 

venner i Australien.  De har endda sendt ham en kasse mad til jul.  

   Damen kender tydeligvis den ældre mand bag ham.  Hun kondolerer ham med, 

at hans mor døde for nylig.  Han bemærker, at hun var 94 år gammel og havde et 

dårligt helbred.  Så måske var det en velsignelse.  Vores kammerat siger et par 

trøstende ord, inden han går. 

   Omkring en blok derfra hører han Beethovens niende symfoni, femte sats, blive 

spillet fra højttalerne i domhuset.  Han står nu foran en butik, hvor kirkens organist 

 

#1014                                                                                                                                        21.08.2022 (133) 



arbejder.  Han går ind og nævner dette over for manden. 

   Et par gader længere væk stopper han ved genbrugsbutikken og beder om at sige 

goddag til kattene.  De sover, og han vil ikke forstyrre dem.  Så han vinker bare i 

stedet.  Han fortæller butiksindehaveren, at han er meget tilfreds med sit seneste 

køb af et brugt fjernsyn. 

   Næste stop er en sportsforretning.  Han bemærker en attraktiv ung blond kvinde 

med en bue og pil i hånden.  Han går hen til det midaldrende ægtepar, der ejer 

butikken, og udtrykker sin bekymring: "Når Valentinsdag kommer, vil det være 

farligt at lade en kvinde holde en bue og pil i hånden!"  De griner.  Næsten und-

skyldende indrømmer han, at hans kone ikke kan udholde hans samme gamle 

dumme vittigheder årti efter årti.  Så han er nødt til at genere andre mennesker. 

   Alt dette sker på mindre end en time.  Det er ikke ulig hans sædvanlige daglige 

rutine.  Folk kan lide ham.  De er ligeglade med hans politik. Selv om mange ved, 

at han er en hardcore nationalsocialist! 

   Nogle gange indsætter han en omhyggeligt formuleret politisk kommentar eller 

to i sine samtaler.  Men for det meste gør han det ikke.  Han er bare den 

behagelige gamle herre, som folk ser rundt omkring i byen og vinker til. 

   Når han taler om politik, er hans tilgang tilpasset publikum.  Økonomi, 

forræderiske politikere og Wall Street-parasitisme er fælles udgangspunkter.  

Indvandring af ikke-hvide, kriminalitet blandt sorte og udenrigspolitik kommer 

senere på banen.  Når der er etableret et vist forhold.  Og han har en bedre fornem-

melse for sit publikum.   

   Åben nationalsocialistisk propaganda er normalt reserveret til senere samtaler.  

Selv da begynder den mere "historisk" end "politisk". 

   Efterhånden er flere og flere mennesker blevet klar over, at han faktisk er en 

hardcore nationalsocialist.  Men de er tilsyneladende ligeglade.  Selv 

fremtrædende borgere kalder ham for en ven.  Desuden er de enige i meget af det, 

han siger! 

   De ser ham som en person, der er på samme side!  Og regeringen som den fælles 

fjende. 

   Kort sagt: Der er tidspunkter og steder, hvor man kan konfrontere folk med det 

hellige hagekors.    Men der er også tidspunkter og steder, hvor man først skal 

forberede jorden. 

   Denne erfarne aktivist har brugt begge metoder.  Han har endda demonstreret i 

stormtrooper-uniform.  (Han har stadig sin gamle stormtrooper-uniform!) 

   Det er simpelthen et spørgsmål om taktik.  Ikke om dogmer. 



  

   Det kan du også gøre! 

  

    Forbered jorden.  Plant et frø.  Vand planten.  Se den vokse.   Høst den, når 

tiden er moden. 



Freds odyssé 
  

Del 5 

Endnu værre særlinge 

  

De fleste af os dødelige har aldrig kontakt med de magtfulde, men onde halvguder, 

der er kendt som chefer. 

   

Limousinechauffører er ikke så heldige! 

  

Brandon var en af disse stakkels sjæle.  Hans hår var blevet for tidligt hvidt bare af 

at være i samme bil som cheferne. 

  

Han fortalte mig om en samtale, som han havde overhørt mellem to af dem. 

   

Hver enkelt leder beskrev sin egen tankeproces. 

    

Svenskeren visualiserede 

dansende numre...i farver. 

   

Den preussiske visualiserede 

himmellegemer... kredsløb... gravitationsfelter.   

    

Dette team arbejdede undertiden sammen om særlige projekter.  De fik tilnavnet 

Team SOB.  Deres fornavne begyndte med "S" og "B".  Og en af dem var en 

"SOB". [SOB = Son of a Bitch] 

  

Den "SOB" pralede endda med sine "ærestitler". 

  

Hans egen mor kaldte ham en DIKTATOR. 

Hans første kone kaldte ham et røvhul. 

Hans anden kone kaldte ham en MANIAC. 

  



  

  

  

En af hans foretrukne såkaldte vittigheder var denne: 

  

Jeg ved, at min hund elsker mig. 

Jeg tror, at min mor elsker mig. 

Jeg håber, at min kone elsker mig. 

  

Heldigvis tilbragte denne satan det meste af sin tid væk fra vores anlæg! 

 




