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 Acest articol a fost scris de unul dintre colaboratorii noștri italieni. 
  
   Dacă aș fi întrebat astăzi care a fost 
momentul exact în care am devenit un 
adevărat național-socialist, aș fi cu 
siguranță nedumerit.  Răspunsul este că 
nu aș putea răspunde cu adevărat la 
această întrebare.  Să devii național-
socialist de-a lungul secolelor XX și 
XXI nu este ceva ce se face de obicei 
peste noapte.  Simplu ca bună ziua.  
Sau, mai bine spus, complex. 
   Fiecare dintre noi, oamenii albi 
născuți în a doua parte a "secolului 
scurt", a venit pe lume cu două păcate 
originale.  Cel cu care toată lumea este 
împovărată de tradiția biblică și cel de-
al doilea, imputat doar albilor, acela de 
a fi alb.  
   Această "rușine" cu care ne naștem și 
cu care ne obișnuim încă din primii ani 
de viață ne direcționează și ne 
condiționează viața în fiecare 
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interacțiune socială și reprezintă un nucleu central al educației noastre.  Suntem 
învățați că albii sunt răi, că a fi mândri de moștenirea noastră culturală este greșit 
și ridicol și că național-socialismul este cea mai rea ideologie și viziune politică 
dintre toate.  Ne obișnuim să ne temem de cuvintele în sine.  
   Atunci cum se face că atât de mulți dintre noi rezistă rușinii cu o spălare a 
creierului atât de eficientă și se dovedesc a fi național-socialiști?  Ce anume face 
diferența?  Când se întâmplă să ne decidem să ne apărăm drepturile? 
   Bineînțeles, fiecare național-socialist are propria poveste de spus, dar aș îndrăzni 
să spun că toți am avut de înfruntat momente grele pe parcurs.  Este greu să fii 
național-socialist în zilele noastre și, chiar dacă eu personal consider că lupta este 
cel mai bun antrenament pentru victorie, acest lucru îi împiedică pe mulți oameni 
buni să se alăture rândurilor noastre.  
   Aceasta este o poveste de inspirație. 
   Din nou, dacă aș fi întrebat "pistol la tâmplă" care a fost momentul în care nu m-
am mai întors, aș spune probabil că în ziua în care am văzut capodopera lui 
Riefenstahl, "Triumful voinței".  Scena de final este chiar discursul notoriu pe care 
Adolf Hitler l-a rostit la încheierea celui de-al șaselea Congres al Partidului 
Național-Socialist, la 8 septembrie 1934, la Nürnberg.  O transcriere scrisă nu va 
face dreptate impactului pe care un astfel de discurs îl poate avea asupra cuiva 
care urmează calea spre NS, dar voi nota doar câteva impresii. 
  
   "Cea de-a șasea adunare a partidului se apropie de sfârșit.  Ceea ce milioane de 
germani din afara rândurilor noastre au putut să aprecieze pur și simplu ca pe o 
impunătoare demonstrație de putere politică a fost infinit mai mult pentru sute de 
mii de luptători; marea întâlnire personală, politică și spirituală a vechilor 
luptători și camarazi de luptă. Și poate că, în ciuda forței spectaculoase a acestei 
treceri în revistă impunătoare a armatelor partidului, mulți dintre ei se gândeau 
cu nostalgie la zilele în care era dificil să fii național-socialist." 
  
   Sună cunoscut, nu-i așa?  ACESTE zile sunt cele în care este dificil să fii 
național-socialist.  Nu e de mirare că aici se poate auzi emoția din vocea 
Führerului.  Este aceeași luptă din nou, nu-i așa?  
  
    Pentru că atunci când partidul nostru era format din doar șapte persoane, el a 
formulat deja două principii: dorea să fie un partid cu adevărat ideologic; dorea, 
fără compromisuri, puterea unică și absolută în Germania. 
   Noi, ca partid, trebuia să rămânem minoritari, pentru că am mobilizat cele mai 
valoroase elemente de luptă și sacrificiu din țară, iar acestea nu sunt niciodată 
majoritare, ci întotdeauna minoritare.  Și din moment ce cea mai bună 
componentă rasială a națiunii germane, mândră, sigură pe sine, curajoasă și 
îndrăzneață, a cerut conducerea Reich-ului și a poporului, poporul i-a urmat 
conducerea în număr din ce în ce mai mare și s-a subordonat acesteia. 
   Poporul german este fericit că veșnica fugă a aparențelor a fost înlocuită acum 



de un pol stabil, care, simțind și știind că reprezintă cel mai bun sânge german, s-
a ridicat la conducerea națiunii și este hotărât să păstreze această conducere, să o 
exercite și să nu o mai abandoneze niciodată.  Întotdeauna va exista un singur 
segment al unui popor care va fi cu adevărat un luptător activ, iar de la el se 
cere mai mult decât de la milioanele de oameni.  Pentru ei nu este suficient să 
spună pur și simplu: "Cred"; ei depun un jurământ: "Voi lupta!". " 
  
   Iată-l.  Acela poate fi considerat momentul în care am simțit că TREBUIA să fac 
parte din acel segment. Atunci a început lupta mea. 
  
   Partidul va fi pentru totdeauna rezervorul de conducere al poporului german, 
neschimbător în învățăturile sale, dur ca oțelul în organizarea sa, flexibil și 
adaptabil în tactica sa, iar în aspectul său total, manifestarea spiritului națiunii.  
Din nou, trebuie ca toți germanii decenți să devină național-socialiști.  Doar cei 
mai buni național-socialiști devin membri de partid. 
   În trecut, adversarii noștri au avut grijă ca, prin interzicere și persecuție, 
mișcarea noastră să fie periodic curățată de paiele ușoare care începuseră să se 
așeze în ea.  Acum trebuie să practicăm noi înșine selectivitatea și să expulzăm 
ceea ce s-a dovedit a fi putred și, prin urmare, nu este de felul nostru.  Dorința și 
intenția noastră este ca acest stat și acest Reich să dăinuie în mileniile ce vor 
urma.  Ne putem bucura știind că viitorul ne aparține în totalitate. 
   Acolo unde generațiile mai în vârstă ar mai putea să șovăie, tinerețea ne este 
jurată și dăruită trup și suflet.  Numai dacă vom realiza în partid esența și ideea 
supremă a național-socialismului, prin efortul comun al tuturor, acesta va fi 
pentru totdeauna și indestructibil o posesiune a poporului german și a națiunii 
germane.  Atunci, splendidei și glorioasei armate a vechilor și mândrelor servicii 
armate ale națiunii noastre i se va alătura conducerea nu mai puțin tradițională a 
partidului și împreună aceste două instituții vor forma și întări poporul german și 
vor purta pe umerii lor statul german și Reich-ul german. 
   La această oră, zeci de mii de tovarăși de partid încep să părăsească orașul.  În 
timp ce unii încă își mai amintesc, alții se pregătesc pentru următorul apel 
nominal, și întotdeauna oamenii vor veni și vor pleca, și întotdeauna vor fi 
cuprinși din nou, bucuroși și inspirați, pentru că ideea și Mișcarea sunt expresii 
ale vieții poporului nostru și, prin urmare, simboluri ale eternității. 
   Trăiască Mișcarea Național-Socialistă. Trăiască Germania! 
  
   Nu vi se pare că ne luptăm din nou în aceeași bătălie?  Să fim mândri că suntem 
onorați să ne simțim atât de apropiați de eroii care ne-au arătat calea spre ordinea 
mondială corectă? Un lucru este sigur: calea este încă trasată, depinde de noi să nu 
pierdem urma. 



Odiseea lui Fred 
 

Partea 2 
  

Noua mea casă 
 

Am avut noroc! 
 
Noua mea casă nu era prea rea.  
 
În afară de lipsa ferestrelor. (Cu siguranță nu mi-a lipsit televizorul și internetul). 
 
Personalul a fost politicos și profesionist. Persoane atractive din punct de vedere 
fizic. În special doamnele! 
 
Mâncarea a fost bună. Un amestec de soție de fermier și mâncare germană. Multă 
carne și legume proaspete din grădină. Chiar și pâine și prăjituri făcute în casă. 
 
Câini, pisici și alte animale umblau pe holuri. "Securitate suplimentară." 
 
Încercau să ne țină înăuntru? Sau pe altcineva afară? 
 
Din când în când am văzut-o pe Helga însoțind un bătrân până la o ușă pe care 
scria "Eintritt verboten!". Dispăreau pentru câteva ore.  
 
Se zvonea că bătrânului i s-a permis să viziteze orașul. Dar numai cu o escortă. Nu 
știu de ce. Poate că era senil. Uneori se rătăcea și se pierdea. 
 
De fapt, am fost puțin geloasă pe el, pentru că a petrecut atât de mult timp cu 
Helga. Chiar dacă, evident, era prea bătrân pentru a profita din plin de această 
ocazie de aur. 
 
Mai erau și alte ieșiri marcate "Ausgang". Aceste tuneluri subterane duceau la mici 
clădiri deghizate în toalete nefolosite, împrăștiate prin prerie. 




