
Majhna mesta v Ameriki: Resnična zgodba 
  

   Upokojeni tovariš, ki živi precej pod pragom revščine, gre na pošto.   Ko stoji v 

vrsti, sliši, da stara gospa pred njim omenja, da je njena hči delala v Avstraliji.  

Povedal ji je, da ima v Avstraliji prijatelje.  Za božič so mu celo poslali škatlo 

hrane.  

   Gospa očitno pozna starejšega moškega za njim.  Izrazi mu sožalje, ker mu je 

pred kratkim umrla mati.  Povedal je, da je bila stara 94 let in da je bila slabega 

zdravja.  Morda je bil to torej blagoslov.  Naš tovariš pred odhodom izreče nekaj 

besed tolažbe. 

   Kakšno ulico stran zasliši Beethovnovo Deveto simfonijo, peti stavek, ki jo 

predvajajo iz zvočnikov okrožnega sodišča.  Zdaj je pred trgovino, kjer dela 
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cerkveni organist.  Vstopi in mu to omeni. 

   Nekaj ulic naprej se ustavi v trgovini z mešanim blagom in prosi, naj pozdravi 

mačke.  Te spijo in on jih ne želi motiti.  Zato jim samo pomaha.  Prodajalcu pove, 

da je zelo zadovoljen z nedavnim nakupom rabljenega televizorja. 

   Naslednji postanek je trgovina s športnimi potrebščinami.  Opazi privlačno 

mlado svetlolaso žensko z lokom in puščico v roki.  Stopi do para srednjih let, ki 

je lastnik trgovine, in izrazi svojo skrb: "Veste, ko bo valentinovo, bo nevarno, da 

bo ženska držala lok in puščico!"  Smejeta se.  Skoraj opravičujoče prizna, da 

njegova žena ne more prenašati njegovih vedno istih neumnih šal iz desetletja v 

desetletje.  Zato mora nadlegovati druge ljudi. 

   Vse to se zgodi v manj kot eni uri.  To ni nič drugače od njegovega običajnega 

vsakdana.  Ljudje ga imajo radi.  Njegova politika jih ne zanima. Čeprav mnogi 

vedo, da je zagrizen nacionalsocialist! 

   Včasih v svoje pogovore vključi skrbno oblikovan politični komentar ali dva.  

Večinoma pa ne.  Je le prijeten stari gospod, ki ga ljudje vidijo v mestu in mu 

pomahajo. 

   Ko govori o politiki, svoj pristop prilagodi občinstvu.  Pogosta izhodišča so 

gospodarstvo, prodani politiki in parazitizem Wall Streeta.  Priseljevanje nebelcev, 

črnski kriminal in zunanja politika pridejo na vrsto pozneje.  Po vzpostavitvi 

določenega odnosa.  In ima boljši občutek za svoje občinstvo.   

   Odkrita nacionalsocialistična propaganda je običajno rezervirana za kasnejše 

pogovore.  Tudi takrat se začne bolj "zgodovinsko" kot "politično". 

   Sčasoma se vse več ljudi zaveda, da je v resnici zagrizen nacionalsocialist.  A zdi 

se, da jim je vseeno.  Celo ugledni državljani ga imenujejo prijatelj.  Še več, z 

mnogimi njegovimi besedami se strinjajo! 

   V njem vidijo nekoga, ki je na isti strani!  In vlado kot skupnega sovražnika. 

   Skratka: obstajajo časi in kraji, kjer se je treba soočiti z ljudmi s sveto svastiko.    

Vendar so tudi časi in kraji, ko je treba najprej pripraviti zemljo. 

   Ta izkušeni aktivist je uporabil oba pristopa.  Demonstriral je celo v uniformi 

nevihtnega vojaka.  (Še vedno ima svojo staro uniformo vojaka v nevihti!) 

   Gre preprosto za vprašanje taktike.  Ne dogme. 

  

   To lahko storite tudi vi! 

  

    Pripravite tla.  Posadite seme.  Zalijte rastlino.  Opazujte, kako raste.   Ko je čas, 

jo poberite. 



Fredova odisejada 
  

5. del 

Še hujši čudaki 

  

Večina nas, navadnih smrtnikov, nikoli ne sodeluje z mogočnimi, a zlobnimi pol-

bogovi, znanimi kot vodje. 

   

Vozniki limuzin nimajo te sreče! 

  

Brandon je bil eden od teh ubogih duš.  Njegovi lasje so postali prezgodaj beli že 

zaradi tega, ker je bil v istem vozilu z izvršnimi direktorji. 

  

Povedal mi je o pogovoru, ki ga je slišal med njima. 

   

Vsak vodja je opisal svoj miselni proces. 

    

Šved je vizualiziral 

plesne številke... v barvah. 

   

Prus je vizualiziral 

nebesna telesa... orbite... gravitacijska polja.   

    

Ta ekipa je včasih sodelovala pri posebnih projektih.  Imeli so vzdevek Team SOB.  

Njihova imena so se začela s črkama "S" in "B".  In eden od njih je bil "SOB". 

[SOB = Son of a Bitch] 

  

"SOB" se je celo hvalil s svojimi "častnimi nazivi". 

  

Njegova lastna mati ga je označila za DIKTATORJA. 

Njegova prva žena ga je označila za kretenja. 

Njegova druga žena ga je imenovala MANIAC. 

  



  

  

  

Ena njegovih najljubših tako imenovanih šal je bila: 

  

Vem, da me ima moj pes rad. 

Mislim, da me ima mama rada. 

Upam, da me ima žena rada. 

  

Na srečo je ta zlobnež večino časa preživel zunaj našega objekta! 




