
Propagandă eficientă 
  

O poveste adevărată 
  

O duzină de cetățeni, majoritatea în vârstă, stau la coadă.  Aceștia așteaptă să se 

deschidă banca de alimente.  Acesta este un oraș mic.  Oamenii sunt prietenoși.  

Intră ușor în conversații. 

  

Cineva spune că este foarte trist că tine-

rii trebuie să lupte și să moară în războ-

aie în țări îndepărtate. 

  

Toată lumea este de acord. 

  

Un veteran american din cel de-al Doi-

lea Război Mondial este și el de acord.  

Dar adaugă:  

  

"Nu este ca în al doilea război 

mondial!" 

  

Un național-socialist, aflat și el la 

coadă, nu rezistă tentației.   

El spune acest lucru: 
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În cel de-al Doilea Război Mondial, Germania a luptat împotriva comunismului.  

America a luptat pentru comunism.  Care a fost rezultatul? 

  

Expansiunea comunistă în Europa Centrală și de Est ... Războiul Rece ... Ame-

nințarea unui război nuclear ... Expansiunea comunistă în Asia ... Războiul din 

Coreea. Primul război pe care America nu l-a câștigat ... Războiul din Vietnam ... 

Primul război pierdut de America ... 

  

Din punct de vedere geopolitic, Europa va fi probabil dominată de Germania sau 

de Rusia.   Iar Asia de Japonia sau China. 

  

Germania și Japonia sunt țări mici.  Acestea ar putea fi capabile să preia contro-

lul asupra propriilor continente.   Dar le-ar fi greu să păstreze controlul.   

  

Ei nu se puteau extinde mai mult.   Chiar dacă ar fi vrut.  Dar nu au vrut să facă 

acest lucru. 

  

Rusia și China sunt țări mult mai mari.  Ar fi mult mai ușor pentru ele să încerce 

să se extindă dincolo de propriile continente.  În plus, comuniștii promovează în 

mod deschis "Revoluția mondială". 

  

Când național-socialistul termină, se păstrează un moment de tăcere. 

  

Veteranul american din al Doilea Război Mondial se află chiar în fața lui.  Se uită 

la el. 

  

Apoi, veteranul îi strânge mâna național-socialistului. 

Și îi mulțumim că ne-a explicat asta! 

  



Odiseea lui Fred 
  

Partea a opta 

Prima mea călătorie în oraș 
  

Bine. Știu că nu e frumos să tragi cu urechea.   

  

Cu toate acestea, dacă oamenii stau aproape și vorbesc suficient de tare pentru ca 

eu să pot auzi, atunci nu este vorba de a trage cu urechea.  Este un accident.   

  

Un accident norocos! 

  

Personalul medical apreciază notele mele. 

Și sunt răsplătit! 

  

Așa am obținut permisiunea pentru prima mea călătorie în oraș.   

  

Sincronizarea a fost excelentă! 

  

Helga și bătrânul, Gebhardt, erau în oraș în același timp.  (Nu știu dacă este sau nu 

rudă cu Karl.) Ne-a prezentat chiar și pe unii dintre comercianții locali.   

  

Personalul nostru și chiar și oaspeții noștri sunt populari.  Suntem întotdeauna 

politicoși și buni vecini.  Cumpărați o mulțime de suveniruri.  Și lăsați bacșișuri 

mari.   

  

Mi se pare corect.  De asemenea, vărsăm apă, folosim multe șervețele, vorbim 

prea tare și atragem atenția.  (Dar fără scrisori de avocat!)     

  

Unii oaspeți vorbesc și cu câinii și pisicile.  Din fericire, acest lucru este atribuit 

iubirii față de animale.  Nu la probleme psihice. 

  

Șoferul limuzinei, Brandon, este, probabil, cel mai popular membru masculin al 



personalului printre cetățenii locali.  Vedem adesea pancarte care îi urează noroc! 

  

Helga îmi distrage mereu atenția.  Așa că nu l-am observat pe Elmer.  Până când 

escorta mea mi-a arătat. 

  

Clubului lui Elmer îi place să fie cu ochii pe noi.  Dar nu ne-au abuzat niciodată 

fizic sau verbal.  Așa că îi ignorăm.  Până când ne întoarcem la unitate.  Apoi 

spunem glume despre ei. 

  

Aparent, clubul lui Elmer crede că sediul nostru este o bază secretă.  Iar personalul 

face experimente legate de războiul psihologic.   

  

Se presupune că glumele proaste joacă un rol important.  (Aceasta este singura 

parte care pare plauzibilă.) 

  

Elmer a scris chiar și o povestire intitulată "Orașul nostru excentric".  Aceasta se 

bazează pe "supravegherea" lui Gebhardt.   

  

Din păcate, este dificil de tradus, deoarece este scris în argou american. 

  



 


