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   Postkontorisse kõnnib pensionile jäänud seltsimees, kes elab tublisti allpool vae-

suspiiri.   Järjekorras seistes kuuleb ta, kuidas tema ees seisev vanaproua mainib, 

et tema tütar töötas varem Austraalias.  Ta ütleb talle, et tal on Austraalias sõpru.  

Nad saatsid talle jõuludeks isegi toidupakendi.  

   Naine tunneb ilmselgelt tema taga olevat eakat meest.  Ta avaldab kaastunnet, et 

tema ema suri hiljuti.  Ta kommenteerib, et ta oli 94-aastane ja halva tervisega.  

Nii et võib-olla oli see õnnistus.  Meie seltsimees ütleb enne lahkumist paar lohu-

tussõna. 
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   Umbes kvartali kaugusel kuuleb ta, kuidas maakonna kohtumaja kõlaritest kõlab 

Beethoveni üheksas sümfoonia viies osa.  Ta on nüüd poe ees, kus töötab kirikuor-

ganist.  Ta läheb sisse ja mainib seda mehele. 

   Paar kvartalit edasi peatub ta säästupoe juures ja palub kassidele tere öelda.  Nad 

magavad ja ta ei taha neid häirida.  Nii et ta lihtsalt lehvitab selle asemel.  Ta ütleb 

poemüüjale, et on väga rahul oma hiljutise kasutatud televiisori ostuga. 

   Järgmine peatus on spordikaupade kauplus.  Ta märkab atraktiivset noort blondi 

naist, kes hoiab käes vibu ja noolega.  Nii läheb ta poe omaniku, keskealise paari 

juurde ja väljendab oma muret: "Teate, kui saabub sõbrapäev, siis on ohtlik lasta 

naisel vibu ja noolega käes hoida!".  Nad naeravad.  Peaaegu vabandades tunnistab 

ta, et tema naine ei suuda aastakümnete kaupa taluda tema samu vanu rumalaid 

nalju.  Nii et ta peab teisi inimesi vaevama. 

   Kõik see toimub vähem kui ühe tunniga.  See ei erine tema tavapärasest päe-

varutiinist.  Ta meeldib inimestele.  Nad ei hooli tema poliitikast. Kuigi paljud 

teavad, et ta on kõva natsionaalsotsialist! 

   Mõnikord lisab ta oma jutuajamisse ühe või kaks hoolikalt sõnastatud poliitilist 

kommentaari.  Kuid enamasti ta seda ei tee.  Ta on lihtsalt meeldiv vana 

härrasmees, keda inimesed näevad linnas ja kellele nad lehvitavad. 

   Kui ta räägib poliitikast, siis kujundab ta oma lähenemise publiku jaoks.  Majan-

dus, müüdud poliitikud ja Wall Streeti parasiitlus on ühised lähtepunktid.  Mit-

tevalge immigratsioon, mustanahaliste kuritegevus ja välispoliitika tulevad hiljem.  

Pärast seda, kui on loodud teatav kontakt.  Ja ta tunneb oma publikut paremini.   

   Avatud natsionaalsotsialistlik propaganda on tavaliselt reserveeritud hilisemate 

vestluste jaoks.  Isegi siis algab see pigem "ajalooliselt" kui "poliitiliselt". 

   Aja jooksul on üha rohkem inimesi täiesti teadlik sellest, et ta on tegelikult kõva 

natsionaalsotsialist.  Aga nad ei näi hoolivat.  Isegi silmapaistvad kodanikud 

kutsuvad teda sõbraks.  Pealegi nõustuvad nad paljuski sellega, mida ta ütleb! 

   Nad näevad teda kui kedagi, kes on samal poolel!  Ja valitsust kui ühist vaenlast. 

   Lühidalt: on olemas ajad ja kohad, kus inimesi püha haakristiga vastandada.    

Kuid on ka aegu ja kohti, kus tuleb kõigepealt pinnas ette valmistada. 

   See kogenud aktivist on kasutanud mõlemat lähenemisviisi.  Demonstreeris isegi 

tormiväelaste vormis.  (Tal on ikka veel oma vana tormiväelase vorm!) 

   See on lihtsalt taktika küsimus.  Mitte dogma. 

  

   Ka sina saad seda teha! 

  



    Valmistage pinnas ette.  Istutage seeme.  Kastke taime.  Vaata, kuidas ta kasvab.   

Korjake seda, kui aeg on küps.  

  

Üks tema lemmik nn naljadest oli selline: 

  

Ma tean, et mu koer armastab mind.  

  



Fredi Odüsseia 
  

5. osa 

Veelgi hullemad veidrikud 

  

Enamik meist, lihtsatest surelike, ei suhtle kunagi nende võimsate, kuid kurjade 

pooljumalatega, keda tuntakse juhtide nime all. 

   

Limusiinijuhid ei ole nii õnnelikud! 

  

Brandon oli üks neist vaestest hingedest.  Tema juuksed olid muutunud 

enneaegselt valgeks ainuüksi sellest, et ta oli koos juhtidega ühes sõidukis. 

  

Ta rääkis mulle vestlusest, mida ta oli kahest neist pealt kuulnud. 

   

Iga juhtkond kirjeldas oma mõtteprotsessi. 

    

Rootslane visualiseeris 

tantsivad numbrid... värviliselt. 

   

Preisi visualiseeritud 

taevakehad... orbiidid... gravitatsiooniväljad.   

    

See meeskond töötas mõnikord koos eriprojektide kallal.  Nende hüüdnimi oli 

Team SOB.  Nende eesnimed algasid "S" ja "B" tähega.  Ja üks neist oli "SOB". 

[SOB = Son of a Bitch] 

  

See "SOB" hooples isegi oma "aunimetustega". 

  

Tema enda ema nimetas teda DIKTORiks. 

Tema esimene naine nimetas teda ASSHOLE'iks. 

Tema teine naine nimetas teda MANIACiks. 

  



  

  

 

Ma arvan, et mu ema armastab mind. 

Ma loodan, et mu naine armastab mind. 

  

Õnneks veetis see kuradi poeg suurema osa oma ajast meie rajatisest eemal! 

  

 




