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 Este artigo foi escrito por um dos nossos colegas de trabalho italianos. 
  
   Se hoje me perguntassem qual foi o 
momento exacto em que me tornei um 
verdadeiro Nacional-Socialista, ficaria 
certamente perplexo.  A resposta é que 
eu não poderia realmente responder a 
essa pergunta.  Tornar-se um Nacional-
Socialista ao longo dos séculos XX e 
XXI não é algo que se faça 
normalmente da noite para o dia.  Tão 
simples como isso.  Ou melhor dito, tão 
complexo como isso. 
   Todos e cada um de nós homens 
brancos nascidos na segunda parte do 
"curto século" vieram a este mundo com 
dois pecados originais.  Aquele com que 
todos são sobrecarregados pela tradição 
bíblica, e o segundo, fixado apenas no 
povo Branco, o de ser Branco.  
   Essa "vergonha" com que nascemos e 
à qual nos habituamos desde os 
primeiros anos das nossas vidas dirige e 
condiciona as nossas vidas em cada 
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interacção social, e representa um núcleo central da nossa educação.  Ensinam-nos 
que os Brancos são maus, que ter orgulho na nossa herança cultural é errado e 
ridículo, e que o Nacional-socialismo é a pior ideologia e visão política de todas.  
Habituamo-nos a temer as próprias palavras.  
   Então como é que muitos de nós resistem à vergonha com uma lavagem ao 
cérebro tão eficaz e acabam por ser nacional-socialistas?  O que é que faz a 
diferença?  Quando é que decidimos defender os nossos direitos? 
   É claro que cada nacional-socialista tem a sua própria história para contar, mas 
atrever-me-ia a dizer que todos nós tivemos momentos difíceis no caminho.  É 
difícil ser um nacional-socialista hoje em dia e, embora eu pessoalmente ache que 
lutar é o melhor treino para a vitória, ainda impede muitos bons homens de se 
juntarem às nossas fileiras.  
   Esta é uma história de inspiração. 
   Mais uma vez, se me perguntassem "arma na cabeça" qual foi o meu momento 
de não voltar atrás, provavelmente diria o dia em que vi o filme da obra-prima de 
Riefenstahl "Triunfo da Vontade".  A própria cena final é o discurso notório de 
Adolf Hitler proferido no encerramento do sexto Congresso do Partido Nacional 
Socialista, a 8 de Setembro de 1934, em Nuremberga.  Uma transcrição escrita não 
fará justiça ao impacto que tal discurso pode ter em alguém que está a seguir o 
caminho para NS, mas vou apenas anotar algumas impressões. 
  
   "O Rally do Sexto Partido está a chegar ao fim.  O que milhões de alemães fora 
das nossas fileiras podem simplesmente ter classificado como uma imponente 
exibição de poder político foi infinitamente mais para centenas de milhares de 
combatentes; o grande encontro pessoal, político e espiritual dos antigos 
combatentes e camaradas de batalha. E talvez, apesar da força espectacular desta 
imponente revisão dos exércitos do Partido, muitos entre eles pensavam com 
sabedoria nos tempos em que era difícil ser um nacional-socialista". 
  
   Soa familiar, não soa?  Estes são os dias em que é difícil ser um nacional-
socialista.  Não admira que aqui se possa ouvir a emoção na voz do Führer.  É a 
mesma luta de novo, não é?  
  
    Pois quando o nosso Partido contava apenas com sete pessoas, já formulava 
dois princípios: queria ser um partido verdadeiramente ideológico; queria, sem 
compromissos, o poder único e absoluto na Alemanha. 
   Nós, como partido, tivemos de permanecer uma minoria, porque mobilizámos os 
elementos mais valiosos de luta e sacrifício na nação, e eles nunca são uma 
maioria mas sempre uma minoria.  E uma vez que a melhor componente racial da 
nação alemã, orgulhosamente segura de si, corajosa e audaciosamente, exigiu a 
liderança do Reich e do povo, o povo seguiu a sua liderança em número cada vez 
maior e subordinou-se a ela. 
   O povo alemão está felizmente consciente de que o eterno voo das aparências 



foi agora substituído por um pólo estável, que sentindo e sabendo que 
representava o melhor sangue alemão, ascendeu à liderança da nação e está 
determinado a manter essa liderança, e a exercê-la, e nunca mais desistir dela.  
Haverá sempre apenas um segmento de um povo que será realmente combatente 
activo, e é exigido mais deles do que dos milhões de outras pessoas.  Para eles 
não basta dizer simplesmente: "Eu acredito"; fazem um juramento: "Eu 
lutarei! " 
  
   Aí está.  Este poderia ser considerado o próprio momento em que senti que 
precisava de fazer parte desse segmento. Foi aí que a minha luta começou. 
  
   O partido será para sempre o reservatório da liderança do povo alemão, 
imutável nos seus ensinamentos, duro como o aço na sua organização, maleável e 
adaptável nas suas tácticas, e na sua aparência total a manifestação do espírito 
da nação.  Mais uma vez, deve ser que todos os Alemães decentes se tornem 
Nacional-Socialistas.  Apenas os melhores Nacional-Socialistas se tornam 
membros do partido. 
   Anteriormente, os nossos oponentes faziam com que, através da proibição e 
perseguição, o nosso movimento fosse periodicamente purgado da palha luminosa 
que começava a instalar-se no mesmo.  Agora devemos praticar a selectividade 
nós próprios e expulsar o que provou ser podre e, portanto, não da nossa espécie.  
É nosso desejo e intenção que este estado e este Reich perdurem durante os 
milénios que se avizinham.  Podemos regozijar-nos com o conhecimento de que o 
futuro nos pertence totalmente. 
   Onde as gerações mais velhas ainda podem vacilar, a juventude é-nos jurada e 
entregue a nós, de corpo e alma.  Só se percebermos no Partido a derradeira 
essência e ideia do Nacional-socialismo, através do esforço conjunto de todos 
nós, é que ele será para sempre e indestrutitivelmente uma posse do povo alemão 
e da nação alemã.  Então ao esplêndido e glorioso exército dos velhos e 
orgulhosos serviços armados da nossa nação juntar-se-á a liderança não menos 
tradicional do Partido e juntos estes dois estabelecimentos formarão e firmarão o 
povo alemão e levarão sobre os seus ombros o Estado alemão e o Reich alemão. 
   A esta hora, dezenas de milhares de camaradas do partido estão a começar a 
sair da cidade.  Enquanto alguns ainda estão a recordar, outros estão a preparar-
se para a próxima chamada, e sempre as pessoas virão e irão, e serão sempre 
agarradas de novo, contentes e inspiradas, pois a ideia e o Movimento são 
expressões da vida do nosso povo e, portanto, símbolos da eternidade. 
   Viva o Movimento Nacional-Socialista. Viva a Alemanha! 
  
   Não parece que estamos a travar a mesma batalha de novo?  Teremos orgulho 
em sentir-nos tão próximos dos heróis que nos mostraram o caminho para a ordem 
mundial certa? Uma coisa é certa: o caminho ainda está traçado, cabe-nos a nós 
não perder o rumo. 



A Odisseia de Fred 
 

Parte 2 
  

O meu novo lar 
 

Tive sorte! 
 
A minha nova casa não era muito má.  
 
Para além da falta de janelas. (Certamente não perdi a televisão e a Internet). 
 
O pessoal foi educado e profissional. Pessoas fisicamente atraentes. Especialmente 
as senhoras! 
 
A comida era boa. Uma mistura de mulher de quinta e cozinha alemã. Muita carne 
e legumes frescos de jardim. Até pão e bolachas assadas em casa. 
 
Cães, gatos, e outros animais vagueavam pelos corredores. "Segurança extra". 
 
Estavam eles a tentar manter-nos IN? Ou outra pessoa OUT? 
 
Ocasionalmente vi Helga acompanhar um idoso a uma porta com o sinal "Eintritt 
verboten"! Eles desapareciam durante horas.  
 
Dizia-se que o velhote estava autorizado a visitar a cidade. Mas apenas com uma 
escolta. Não sei porquê. Talvez ele estivesse senil. Por vezes vagueava e perdia-se. 
 
Na verdade, tinha um pouco de inveja dele, porque ele passou tanto tempo com 
Helga. Apesar de ser obviamente demasiado velho para fazer pleno uso desta 
oportunidade de ouro. 
 
Havia também outras saídas marcadas como "Ausgang". Estes túneis subterrâneos 
levaram a pequenos edifícios disfarçados de outhouses não utilizados espalhados 
pela pradaria. 




