
Účinná propaganda 
  

Pravdivý příběh 
  

Ve frontě stojí tucet převážně starších občanů.  Čekají na otevření potravinové 

banky.  Je to malé město.  Lidé jsou přátelští.  Snadno se dají do řeči. 

  

Někdo říká, že je velmi smutné, že mla-

dí lidé musí bojovat a umírat ve válkách 

ve vzdálených zemích. 

  

Všichni souhlasí. 

  

S tím souhlasí i americký veterán z 

druhé světové války.  Dodává však:  

  

"Není to jako druhá světová vál-

ka!" 

  

Národní socialista, který také stojí ve 

frontě, neodolá pokušení.   

Říká toto: 

  

Za druhé světové války bojovalo 
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Německo proti komunismu.  Amerika bojovala za komunismus.  Jaký byl výsledek? 

  

Komunistická expanze ve východní a střední Evropě... Studená válka... Hrozba ja-

derné války... Komunistická expanze v Asii... Korejská válka. První válka, kterou 

Amerika nevyhrála ... Válka ve Vietnamu ... První válka, kterou Amerika prohrá-

la ... 

  

Z geopolitického hlediska bude Evropě pravděpodobně dominovat Německo nebo 

Rusko.   A Asii Japonsko nebo Čína. 

  

Německo a Japonsko jsou malé země.  Mohly by být schopny ovládnout své vlastní 

kontinenty.   Ale bylo by pro ně obtížné udržet si kontrolu.   

  

Dál už expandovat nemohly.   I kdyby chtěli.  Ale oni to nechtěli udělat. 

  

Rusko a Čína jsou mnohem větší země.  Bylo by pro ně mnohem snazší pokusit se 

expandovat mimo svůj vlastní kontinent.  Komunisté navíc otevřeně propagují 

"světovou revoluci". 

  

Když národní socialista skončí, následuje minuta ticha. 

  

Americký veterán z druhé světové války stojí přímo před ním.  Dívá se na něj. 

  

Pak veterán podává ruku národnímu socialistovi. 

A děkuje mu za vysvětlení! 

  

  



Fredova odysea 
  

Část osmá 

Můj první výlet do města 
  

Dobře. Vím, že není hezké odposlouchávat.   

  

Pokud však lidé sedí blízko a mluví dostatečně hlasitě, abych je slyšel, nejedná se 

o odposlouchávání.  Je to náhoda.   

  

Šťastná náhoda! 

  

Zdravotnický personál si mých poznámek váží. 

A dostanu odměnu! 

  

Tak jsem si vysloužil povolení k prvnímu výletu do města.   

  

Načasování bylo skvělé! 

  

Helga a ten stařík Gebhardt byli ve městě ve stejnou dobu.  (Nevím, jestli je s 

Karlem příbuzný, nebo ne.) Dokonce nás seznámila s některými místními 

prodavači.   

  

Naši zaměstnanci a dokonce i hosté jsou oblíbení.  Jsme vždy zdvořilí a sousedští.  

Kupte si spoustu suvenýrů.  A nechte velké spropitné.   

  

Zdá se to být spravedlivé.  Také rozléváme vodu, používáme hodně ubrousků, 

mluvíme příliš nahlas a budíme pozornost.  (Ale žádné dopisy od právníků!)     

  

Někteří hosté si také povídají se psy a kočkami.  Naštěstí se to připisuje lásce ke 

zvířatům.  Nejedná se o psychické problémy. 

  

Řidič limuzíny Brandon je mezi místními obyvateli pravděpodobně 



nejoblíbenějším mužským členem personálu.  Často se setkáváme s nápisy, které 

mu přejí hodně štěstí! 

  

Helga mě vždycky rozptýlí.  Takže jsem si Elmera nevšiml.  Dokud mě na něj můj 

doprovod neupozornil. 

  

Elmerův klub na nás rád dohlíží.  Nikdy nás však fyzicky ani slovně nezneužili.  

Takže je ignorujeme.  Dokud se nevrátíme do zařízení.  Pak o nich vyprávíme 

vtipy. 

  

Elmerův klub si zřejmě myslí, že naše zařízení je tajná základna.  A její personál 

provádí experimenty související s psychologickou válkou.   

  

Velkou roli prý hrají hloupé vtipy.  (To je jediná část, která se zdá být věrohodná.) 

  

Elmer dokonce napsal povídku s názvem "Our Town Eccentric".  Je založena na 

"sledování" Gebhardta.   

  

Bohužel se obtížně překládá, protože je psána americkým slangem. 

  

  



 


