
Tõhus propaganda 
  

Tõsi lugu 
  

Kümme peamiselt eakat kodanikku seisavad järjekorras.  Nad ootavad toidupanga 

avamist.  See on väike linn.  Inimesed on sõbralikud.  Nad satuvad kergesti 

vestlustesse. 

  

Keegi ütleb, et on väga kurb, et noored 

inimesed peavad võitlema ja surema 

sõdades kaugetes riikides. 

  

Kõik on nõus. 

  

Sellega nõustub ka üks Ameerika Teise 

maailmasõja veteran.  Kuid lisab:  

  

"See ei ole nagu Teine 

maailmasõda!" 

  

Rahvussotsialist, kes samuti järjekorras 

seisab, ei suuda kiusatusele vastu panna.   

Ta ütleb seda: 
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Teises maailmasõjas võitles Saksamaa kommunismi vastu.  Ameerika võitles 

kommunismi eest.  Mis oli tulemus? 

  

Kommunistide laienemine Ida- ja Kesk-Euroopas ... Külm sõda ... Tuumasõja 

oht ... Kommunistide laienemine Aasias ... Korea sõda. Esimene sõda, mida 

Ameerika ei võitnud ... Vietnami sõda ... Esimene sõda, mille Ameerika kaotas ... 

  

Geopoliitilises mõttes domineerib Euroopas tõenäoliselt Saksamaa või Venemaa.   

Ja Aasias Jaapan või Hiina. 

  

Saksamaa ja Jaapan on väikesed riigid.  Nad võiksid oma kontinendid üle võtta.   

Kuid neil oleks raske kontrolli säilitada.   

  

Nad ei saanud kaugemale laieneda.   Isegi kui nad tahaksid.  Aga nad ei tahtnud 

seda teha. 

  

Venemaa ja Hiina on palju suuremad riigid.  Neil oleks palju lihtsam püüda laien-

eda oma mandritest kaugemale.  Lisaks sellele propageerivad kommunistid avali-

kult "maailmarevolutsiooni". 

  

Kui natsionaalsotsialist lõpetab, on hetk vaikust. 

  

Ameerika Teise maailmasõja veteran seisab otse tema ees.  Vaatab teda. 

  

Siis raputab veteran natsionaalsotsialistile kätt. 

Ja tänab teda selle selgitamise eest! 



Fredi Odüsseia 
  

Kaheksas osa 

Minu esimene reis linna 
  

Okei. Ma tean, et kuulata ei ole kena.   

  

Kui aga inimesed istuvad lähedal ja räägivad piisavalt valjusti, et ma saaksin neid 

kuulda, siis ei ole see salakuulamine.  See on õnnetus.   

  

Õnnelik õnnetus! 

  

Meditsiinipersonal hindab minu märkmeid. 

Ja mind premeeritakse! 

  

Nii teenisin ma loa oma esimeseks reisiks linna.   

  

Ajastus oli suurepärane! 

  

Helga ja vana mees Gebhardt olid linnas samal ajal.  (Ma ei tea, kas ta on Karliga 

sugulane või mitte.) Ta tutvustas meid isegi mõnele kohalikule poepidajale.   

  

Meie töötajad ja isegi külalised on populaarsed.  Oleme alati viisakad ja 

naaberlikud.  Osta palju suveniire.  Ja jätke suured jootraha.   

  

Tundub õiglane.  Me valame ka vett, kasutame palju salvrätikuid, räägime liiga 

valjusti ja tõmbame tähelepanu.  (Aga ei mingeid advokaadikirju!)     

  

Mõned külalised räägivad ka koerte ja kassidega.  Õnneks on see tingitud 

loomaarmastusest.  Mitte vaimsetele probleemidele. 

  

Limusiinijuht Brandon on kohalike elanike seas tõenäoliselt kõige populaarsem 

meessoost töötaja.  Me näeme sageli siltidel, kus talle õnne soovitakse! 



  

Helga häirib mind alati.  Nii et ma ei märganud Elmerit.  Kuni mu saatja osutas 

talle. 

  

Elmeri klubile meeldib meil silma peal hoida.  Kuid nad ei ole meid kunagi 

füüsiliselt ega verbaalselt väärkohelnud.  Nii et me ignoreerime neid.  Kuni me ei 

tule tagasi rajatisse.  Siis räägime nende üle nalja. 

  

Ilmselt arvab Elmeri klubi, et meie rajatis on salajane baas.  Ja personal viib läbi 

psühholoogilise sõjapidamisega seotud katseid.   

  

Rumalad naljad mängivad väidetavalt suurt rolli.  (See on ainus osa, mis tundub 

usutav.) 

  

Elmer kirjutas isegi lühijutu pealkirjaga "Meie linna ekstsentriline".  See põhineb 

Gebhardti "jälgimisel".   

  

Kahjuks on seda raske tõlkida, sest see on kirjutatud Ameerika slängis. 

  

  



 


