
Skuteczna propaganda 
  

Prawdziwa historia 
  

Kilkunastu w większości starszych mieszkańców stoi w kolejce.  Czekają na ot-

warcie banku żywności.  To jest małe miasto.  Ludzie są przyjaźni.  Łatwo wdają 

się w rozmowy. 

  

Ktoś powie, że to bardzo smutne, że 

młodzi ludzie muszą walczyć i ginąć na 

wojnach w dalekich krajach. 

  

Wszyscy się zgadzają. 

  

Zgadza się z tym również amerykański 

weteran II wojny światowej.  Dodaje 

jednak:  

  

"Nie ma to jak druga wojna świa-

towa!" 

  

Narodowy socjalista, który również stoi 

w kolejce, nie może oprzeć się pokusie.   

Mówi tak: 
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W II wojnie światowej Niemcy walczyły z komunizmem.  Ameryka walczyła o 

komunizm.  Co z tego wynikło? 

  

Ekspansja komunistyczna w Europie Wschodniej i Środkowej ... Zimna wojna ... 

Groźba wojny nuklearnej ... Ekspansja komunistyczna w Azji ... Wojna koreańska. 

Pierwsza wojna, której Ameryka nie wygrała ... Wojna wietnamska ... Pierwsza 

wojna, którą Ameryka przegrała ... 

  

Geopolitycznie rzecz biorąc, Europa zostanie prawdopodobnie zdominowana 

przez Niemcy lub Rosję.   A Azja przez Japonię lub Chiny. 

  

Niemcy i Japonia to małe kraje.  Być może byłyby w stanie przejąć swoje własne 

kontynenty.   Ale trudno byłoby im utrzymać kontrolę.   

  

Nie mogli się dalej rozwijać.   Nawet gdyby chcieli.  Ale nie chcieli tego robić. 

  

Rosja i Chiny to znacznie większe kraje.  Byłoby im znacznie łatwiej próbować ek-

spansji poza własne kontynenty.  Co więcej, komuniści otwarcie promują 

"światową rewolucję". 

  

Po zakończeniu przez narodowego socjalistę następuje chwila ciszy. 

  

Amerykański weteran II wojny światowej stoi tuż przed nim.  Patrzy na niego. 

  

Następnie weteran podaje rękę narodowemu socjaliście. 

I dziękuje mu za wyjaśnienie tej kwestii! 

  



Odyseja Freda 
  

Część ósma 

Moja pierwsza wycieczka do miasta 
  

Dobra, wiem, że nieładnie jest podsłuchiwać.   

  

Jeśli jednak ludzie siedzą blisko i rozmawiają na tyle głośno, że mogę ich 

usłyszeć, to nie jest to podsłuchiwanie.  To jest przypadek.   

  

Szczęśliwy wypadek! 

  

Personel medyczny docenia moje notatki. 

I zostaję nagrodzony! 

  

W ten sposób zdobyłem pozwolenie na pierwszą wyprawę do miasta.   

  

Czas był świetny! 

  

Helga i stary facet, Gebhardt, byli w mieście w tym samym czasie.  (Nie wiem, 

czy jest spokrewniony z Karlem, czy nie) Przedstawiła nas nawet niektórym 

miejscowym sklepikarzom.   

  

Nasz personel, a nawet goście są lubiani.  Jesteśmy zawsze uprzejmi i sąsiedzcy.  

Kupujcie dużo pamiątek.  I zostawiajcie duże napiwki.   

  

Wydaje się to sprawiedliwe.  Rozlewamy też wodę, używamy wielu serwetek, 

mówimy zbyt głośno i zwracamy na siebie uwagę.  (Ale żadnych listów od 

prawników!)     

  

Niektórzy goście rozmawiają również z psami i kotami.  Na szczęście przypisuje 

się to miłości do zwierząt.  Nie problemom psychicznym. 

  



Kierowca limuzyny Brandon jest prawdopodobnie najbardziej popularnym 

męskim członkiem personelu wśród lokalnych mieszkańców.  Często widzimy 

znaki życzące mu powodzenia! 

  

Helga zawsze mnie rozprasza.  Więc nie zauważyłem Elmera.  Dopóki moja 

eskorta nie zwróciła na niego uwagi. 

  

Klub Elmera lubi mieć na nas oko.  Ale nigdy nie znęcali się nad nami fizycznie 

ani słownie.  Więc ignorujemy ich.  Dopóki nie wrócimy do placówki.  Wtedy 

opowiadamy o nich dowcipy. 

  

Najwyraźniej klub Elmera uważa, że nasza placówka to tajna baza.  A personel 

prowadzi eksperymenty związane z wojną psychologiczną.   

  

Głupie żarty podobno odgrywają dużą rolę.  (To jedyna część, która wydaje się 

wiarygodna). 

  

Elmer napisał nawet opowiadanie pod tytułem "Our Town Eccentric".  Jest ono 

oparte na "inwigilacji" Gebhardta.   

  

Niestety, trudno ją przetłumaczyć, bo jest napisana w amerykańskim slangu. 

  



 


