
Účinná propaganda 
  

Skutočný príbeh 
  

V rade stojí tucet väčšinou starších občanov.  Čakajú na otvorenie potravinovej 

banky.  Toto je malé mesto.  Ľudia sú tu priateľskí.  Ľahko sa dajú do reči. 

  

Niekto povedal, že je veľmi smutné, že 

mladí ľudia musia bojovať a umierať vo 

vojnách v ďalekých krajinách. 

  

Všetci súhlasia. 

  

S tým súhlasí aj americký veterán z 

druhej svetovej vojny.  Dodáva však:  

  

"Nie je to ako druhá svetová 

vojna!" 

  

Národný socialista, ktorý tiež stojí v 

rade, neodolá pokušeniu.   

Hovorí toto: 

  

V druhej svetovej vojne Nemecko 
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bojovalo proti komunizmu.  Amerika bojovala za komunizmus.  Aký bol výsledok? 

  

Komunistická expanzia vo východnej a strednej Európe... Studená vojna... Hrozba 

jadrovej vojny... Komunistická expanzia v Ázii... Kórejská vojna. Prvá vojna, ktorú 

Amerika nevyhrala ... Vietnamská vojna ... Prvá vojna, ktorú Amerika prehrala ... 

  

Z geopolitického hľadiska bude Európe pravdepodobne dominovať Nemecko 

alebo Rusko.   A Áziu Japonsko alebo Čína. 

  

Nemecko a Japonsko sú malé krajiny.  Mohli by byť schopné ovládnuť svoje 

vlastné kontinenty.   Ale bolo by pre ne ťažké udržať si kontrolu.   

  

Nemohli expandovať ďalej.   Aj keby chceli.  Ale oni to nechceli urobiť. 

  

Rusko a Čína sú oveľa väčšie krajiny.  Bolo by pre ne oveľa jednoduchšie pokúsiť 

sa expandovať za hranice svojich kontinentov.  Okrem toho komunisti otvorene 

propagujú "svetovú revolúciu". 

  

Keď národný socialista skončí, nastane chvíľa ticha. 

  

Americký veterán z druhej svetovej vojny stojí priamo pred ním.  Pozerá sa na 

neho. 

  

Potom veterán podá ruku národnému socialistovi. 

A ďakujem mu za vysvetlenie! 

  



Fredova odysea 
  

Ôsma časť 

Môj prvý výlet do mesta 
  

Dobre. Viem, že nie je pekné odpočúvať.   

  

Ak však ľudia sedia blízko a hovoria dostatočne nahlas, aby som ich počul, nie je 

to odpočúvanie.  Je to nehoda.   

  

Šťastná náhoda! 

  

Zdravotnícky personál oceňuje moje poznámky. 

A dostanem odmenu! 

  

Takto som získal povolenie na svoj prvý výlet do mesta.   

  

Načasovanie bolo skvelé! 

  

Helga a starý pán Gebhardt boli v tom istom čase v meste.  (Neviem, či je alebo 

nie je príbuzný s Karlom.) Dokonca nás predstavila niektorým miestnym 

obchodníkom.   

  

Naši zamestnanci a dokonca aj hostia sú obľúbení.  Vždy sme zdvorilí a susedskí.  

Kúpte si veľa suvenírov.  A nechajte veľké prepitné.   

  

Zdá sa to byť spravodlivé.  Aj my rozlievame vodu, používame veľa obrúskov, 

hovoríme príliš nahlas a pútame pozornosť.  (Ale žiadne listy právnikov!)     

  

Niektorí hostia sa rozprávajú aj so psami a mačkami.  Našťastie sa to pripisuje 

láske k zvieratám.  Nie duševné problémy. 

  

Vodič limuzíny Brandon je pravdepodobne najobľúbenejším mužským 



zamestnancom medzi miestnymi obyvateľmi.  Často vidíme nápisy, ktoré mu 

prajú veľa šťastia! 

  

Helga ma vždy rozptýli.  Takže som si Elmera nevšimol.  Až kým ma naň 

neupozornil môj sprievod. 

  

Elmerov klub nás rád sleduje.  Nikdy nás však fyzicky ani slovne nezneužili.  

Takže ich ignorujeme.  Až kým sa nevrátime do zariadenia.  Potom o nich 

rozprávame vtipy. 

  

Elmerov klub si zrejme myslí, že naše zariadenie je tajná základňa.  A zamestnanci 

vykonávajú experimenty súvisiace s psychologickou vojnou.   

  

Veľkú úlohu vraj hrajú hlúpe vtipy.  (To je jediná časť, ktorá sa zdá byť 

vierohodná.) 

  

Elmer dokonca napísal poviedku s názvom "Naše mesto excentrik".  Je založená 

na "sledovaní" Gebhardta.   

  

Žiaľ, je ťažké ho preložiť, pretože je napísaný v americkom slangu. 



 


