
Small Town America: Prawdziwa historia 
  

   Emerytowany towarzysz żyjący znacznie poniżej poziomu ubóstwa idzie na 

pocztę.   Stojąc w kolejce słyszy, jak starsza pani przed nim wspomina, że jej cór-

ka pracowała kiedyś w Australii.  Mówi jej, że ma przyjaciół w Australii.  Wysłali 

mu nawet pudełko z jedzeniem na Boże Narodzenie.  

   Pani oczywiście zna stojącego za nim starszego mężczyznę.  Składa mu kondo-

lencje, że niedawno zmarła jego matka.  On komentuje, że miała 94 lata i była 

słabego zdrowia.  Więc może to było błogosławieństwo.  Nasz towarzysz mówi 

kilka słów pocieszenia przed odejściem. 

   Około przecznicy dalej słyszy IX Symfonię Beethovena, piątą część, odtwarzaną 

z głośników budynku sądu okręgowego.  Jest teraz przed sklepem, w którym 
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pracuje kościelny organista.  Wchodzi do sklepu i wspomina o tym mężczyźnie. 

   Kilka przecznic dalej zatrzymuje się przy sklepie z używanymi rzeczami i prosi 

o przywitanie się z kotami.  One śpią, a on nie chce im przeszkadzać.  Więc zami-

ast tego po prostu macha.  Mówi sprzedawcy, że jest bardzo zadowolony ze 

swojego ostatniego zakupu używanego telewizora. 

   Następny przystanek to sklep sportowy.  Zauważa atrakcyjną młodą blondynkę 

trzymającą łuk i strzały.  Podchodzi więc do pary w średnim wieku, która jest 

właścicielem sklepu i wyraża swoje obawy: "Wiecie, kiedy nadejdą Walentynki, 

będzie niebezpiecznie pozwolić kobiecie trzymać łuk i strzały!".  Śmieją się.  Nie-

mal przepraszająco wyznaje, że żona nie może znieść jego tych samych starych, 

głupich żartów dekada po dekadzie.  Musi więc męczyć innych ludzi. 

   Wszystko to odbywa się w czasie krótszym niż jedna godzina.  Nie różni się to 

od jego zwykłej codziennej rutyny.  Ludzie go lubią.  Nie obchodzi ich jego poli-

tyka. Chociaż wielu wie, że jest on zatwardziałym narodowym socjalistą! 

   Czasami wplata w swoje rozmowy starannie sformułowany komentarz poli-

tyczny lub dwa.  Ale przez większość czasu tego nie robi.  Jest po prostu miłym 

starszym panem, którego ludzie widzą w mieście i do którego machają. 

   Kiedy mówi o polityce, projektuje swoje podejście dla publiczności.  Gospo-

darka, sprzedajni politycy i pasożytnictwo na Wall Street są częstymi punktami 

wyjścia.  Imigracja nie-białych, czarna przestępczość i polityka zagraniczna 

pojawiają się później.  Po nawiązaniu pewnego kontaktu.  I ma lepsze wyczucie 

swojej publiczności.   

   Otwarta propaganda narodowosocjalistyczna jest zwykle zarezerwowana dla 

późniejszych rozmów.  Nawet wtedy zaczyna się bardziej "historycznie" niż 

"politycznie". 

   Z biegiem czasu coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że w rzeczywistości jest 

on zatwardziałym narodowym socjalistą.  Ale nie wydają się tym przejmować.  

Nawet prominentni obywatele nazywają go przyjacielem.  Co więcej, zgadzają się 

z wieloma jego słowami! 

   Postrzegają go jako kogoś, kto jest po tej samej stronie!  A rząd jako wspólnego 

wroga. 

   W skrócie: są czasy i miejsca, by konfrontować ludzi ze świętą swastyką.    Ale 

są też czasy i miejsca, by najpierw przygotować glebę. 

   Ten doświadczony aktywista stosował oba podejścia.  Nawet demonstrował w 

mundurze szturmowca.  (Nadal ma swój stary mundur szturmowca!). 

   To po prostu kwestia taktyki.  Nie dogmatu. 



  

   Ty też możesz to zrobić! 

  

    Przygotuj glebę.  Zasadź nasiona.  Podlej roślinę.  Obserwuj jak rośnie.   Zbierz 

plony, gdy nadejdzie właściwy czas. 



Odyseja Freda 
  

Część 5 

Jeszcze gorsze dziwadła 

  

Większość z nas, zwykłych śmiertelników, nigdy nie wchodzi w interakcje z tymi 

potężnymi, ale złymi półbogami znanymi jako dyrektorzy. 

   

Kierowcy limuzyn nie mają tyle szczęścia! 

  

Brandon był jedną z tych biednych dusz.  Jego włosy stały się przedwcześnie białe 

tylko od przebywania w jednym pojeździe z kierownictwem. 

  

Opowiedział mi o rozmowie, którą podsłuchał między dwoma z nich. 

   

Każdy z wykonawców opisał swój własny proces myślowy. 

    

Szwed zwizualizował 

tańczące numery...w kolorze. 

   

Prusak zwizualizował 

ciała niebieskie... orbity... pola grawitacyjne.   

    

Ten zespół czasami pracował razem nad specjalnymi projektami.  Nadano im 

przydomek Team SOB.  Ich imiona zaczynały się od "S" i "B".  I jeden z nich był 

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

  

"SOB" chwalił się nawet swoimi "honorowymi tytułami". 

  

Jego własna matka nazwała go DYKTATOREM. 

Jego pierwsza żona nazwała go ASSHOLE. 

Jego druga żona nazwała go MANIACEM. 

  



  

  

  

Jeden z jego ulubionych tzw. dowcipów brzmiał tak: 

  

Wiem, że mój pies mnie kocha. 

Myślę, że moja mama mnie kocha. 

Mam nadzieję, że moja żona mnie kocha. 

  

Na szczęście ten sukinsyn większość czasu spędził z dala od naszej placówki! 




