
Malé mesto Amerika: Pravdivý príbeh 
  

   Súdruh na dôchodku, ktorý žije hlboko pod hranicou chudoby, ide na poštu.   

Stojí v rade a počuje, ako staršia pani pred ním spomína, že jej dcéra pracovala v 

Austrálii.  Povie jej, že má v Austrálii priateľov.  Dokonca mu na Vianoce poslali 

škatuľu s jedlom.  

   Pani zrejme pozná staršieho muža, ktorý stojí za ním.  Vyjadruje mu sústrasť, že 

mu nedávno zomrela matka.  Poznamenáva, že mala 94 rokov a bola v zlom zdra-

votnom stave.  Možno to teda bolo požehnanie.  Náš súdruh pred odchodom povie 

niekoľko slov útechy. 

   Asi o blok ďalej počuje Beethovenovu Deviatu symfóniu, piatu časť, ktorá sa 

ozýva z reproduktorov budovy okresného súdu.  Teraz sa nachádza pred obcho-
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dom, kde pracuje kostolný organista.  Vojde dnu a spomenie sa mu na to. 

   O niekoľko blokov ďalej sa zastaví pri obchode s domácimi potrebami a po-

prosí, aby pozdravil mačky.  Spia a on ich nechce rušiť.  Tak im namiesto toho len 

zamáva.  Predavačovi povie, že je veľmi spokojný so svojím nedávnym nákupom 

použitého televízora. 

   Ďalšou zastávkou je obchod so športovými potrebami.  Všimne si atraktívnu 

mladú blondínku, ktorá drží luk a šíp.  Pristúpi teda k manželom v strednom veku, 

ktorí obchod vlastnia, a vyjadrí svoje obavy: "Viete, keď príde Valentín, bude ne-

bezpečné nechať ženu držať luk a šíp!"  Oni sa rozosmejú.  Takmer ospraved-

lňujúco sa prizná, že jeho žena nemôže vydržať jeho stále tie isté hlúpe vtipy de-

saťročie za desaťročím.  Musí teda otravovať iných ľudí. 

   To všetko sa odohrá za menej ako hodinu.  Nie je to nič iné ako jeho bežná 

denná rutina.  Ľudia ho majú radi.  Jeho politika ich nezaujíma. Aj keď mnohí ve-

dia, že je zarytý národný socialista! 

   Niekedy do svojich rozhovorov vloží starostlivo formulovanú politickú poz-

námku alebo dve.  Väčšinou to však nerobí.  Je to len príjemný starý pán, ktorého 

ľudia vídajú v meste a mávajú mu. 

   Keď hovorí o politike, prispôsobuje svoj prístup publiku.  Ekonomika, predajní 

politici a parazitovanie na Wall Street sú častými východiskovými bodmi.  Imi-

grácia nebielych, zločinnosť černochov a zahraničná politika sa objavujú neskôr.  

Po nadviazaní určitého vzťahu.  A má lepší cit pre svoje publikum.   

   Otvorená národnosocialistická propaganda je zvyčajne vyhradená na neskoršie 

rozhovory.  Aj vtedy sa začína viac "historicky" ako "politicky". 

   Postupom času si čoraz viac ľudí uvedomuje, že je v skutočnosti tvrdým národ-

ným socialistom.  Ale zdá sa, že im to je jedno.  Dokonca aj významní občania ho 

nazývajú priateľom.  Navyše s mnohými jeho slovami súhlasia! 

   Vnímajú ho ako niekoho, kto je na rovnakej strane!  A vláda ako spoločný 

nepriateľ. 

   Stručne povedané: sú chvíle a miesta, kde sa dá konfrontovať s posvätnou svas-

tikou.    Ale sú aj časy a miesta, kde treba najprv pripraviť pôdu. 

   Tento skúsený aktivista využil oba prístupy.  Dokonca sa predviedol v uniforme 

búrkového vojaka.  (Stále má svoju starú uniformu búrkového vojaka!) 

   Je to jednoducho otázka taktiky.  Nie dogmy. 

  

   Môžete to urobiť aj vy! 

  



    Pripravte pôdu.  Zasaďte semienko.  Zalejte rastlinu.  Sledujte, ako rastie.   

Zbierajte ju, keď dozrie. 



Fredova odysea 
  

Časť 5 

Ešte horší čudáci 

  

Väčšina z nás, obyčajných smrteľníkov, nikdy neprišla do styku s týmito moc-

nými, ale zlými polobohmi známymi ako riadiaci pracovníci. 

   

Vodiči limuzín nemajú také šťastie! 

  

Brandon bol jednou z týchto úbohých duší.  Jeho vlasy predčasne zbeleli len preto, 

že bol v jednom vozidle s manažérmi. 

  

Povedal mi o rozhovore, ktorý vypočul medzi nimi. 

   

Každý vedúci pracovník opísal svoj vlastný myšlienkový postup. 

    

Švéd vizualizoval 

tanečné čísla... vo farbe. 

   

Pruský vizualizoval 

nebeské telesá... dráhy... gravitačné polia.   

    

Tento tím niekedy spolupracoval na špeciálnych projektoch.  Dostali prezývku 

Team SOB.  Ich krstné mená sa začínali na "S" a "B".  A jeden z nich bol "SOB". 

[SOB = Son of a Bitch] 

  

Ten "SOB" sa dokonca chválil svojimi "čestnými titulmi". 

  

Jeho vlastná matka ho nazvala DIKTÁTOROM. 

Jeho prvá manželka ho nazvala DUPÍKOM. 

Jeho druhá manželka ho nazvala MANIAC. 

  



  

  

  

Jeden z jeho obľúbených takzvaných vtipov bol tento: 

  

Viem, že ma môj pes miluje. 

Myslím, že ma moja matka miluje. 

Dúfam, že ma moja žena miluje. 

  

Našťastie, tento hajzel trávil väčšinu času mimo nášho zariadenia! 

  




