
Učinkovita propaganda 
  

Resnična zgodba 
  

V vrsti stoji ducat večinoma starejših državljanov.  Čakajo na odprtje banke hrane.  

To je majhno mesto.  Ljudje so prijazni.  Zlahka se zapletejo v pogovor. 

  

Nekdo pravi, da je zelo žalostno, da se 

morajo mladi boriti in umirati v vojnah 

v oddaljenih državah. 

  

Vsi se strinjajo. 

  

S tem se strinja tudi ameriški veteran iz 

druge svetovne vojne.  Vendar dodaja:  

  

"To ni kot druga svetovna vojna!" 

  

Nacionalsocialist, ki prav tako stoji v 

vrsti, se ne more upreti skušnjavi.   

Pravi naslednje: 

  

V drugi svetovni vojni se je Nemčija 

borila proti komunizmu.  Amerika se je 
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borila za komunizem.  Kakšen je bil rezultat? 

  

Komunistična ekspanzija v Vzhodni in Srednji Evropi ... hladna vojna ... grožnja 

jedrske vojne ... komunistična ekspanzija v Aziji ... korejska vojna. Prva vojna, v 

kateri Amerika ni zmagala ... Vietnamska vojna ... Prva vojna, ki jo je Amerika 

izgubila ... 

  

Geopolitično gledano bosta v Evropi verjetno prevladovali Nemčija ali Rusija.   V 

Aziji pa Japonska ali Kitajska. 

  

Nemčija in Japonska sta majhni državi.  Morda bi lahko prevzeli svoje celine.   

Vendar bi težko ohranili nadzor.   

  

Niso se mogli širiti naprej.   Tudi če bi želeli.  Vendar tega niso želeli storiti. 

  

Rusija in Kitajska sta veliko večji državi.  Veliko lažje bi se poskušali razširiti 

zunaj svojih celin.  Poleg tega komunisti odkrito spodbujajo "svetovno revolucijo". 

  

Ko nacionalsocialist konča, je trenutek tišine. 

  

Ameriški veteran iz druge svetovne vojne stoji tik pred njim.  gleda ga. 

  

Nato veteran stisne roko nacionalsocialistu. 

In hvala mu za pojasnilo! 



Fredova odisejada 
  

Osmi del 

Moj prvi izlet v mesto 
  

Vem, da ni lepo prisluškovati.   

  

Če pa ljudje sedijo blizu in govorijo dovolj glasno, da jih lahko slišim, to ni 

prisluškovanje.  To je nesreča.   

  

Srečna nesreča! 

  

Zdravstveno osebje ceni moje zapiske. 

In sem nagrajen! 

  

Tako sem si prislužil dovoljenje za svoj prvi izlet v mesto.   

  

Čas je bil odličen! 

  

Helga in starec Gebhardt sta bila istočasno v mestu.  (Ne vem, ali je v sorodu s 

Karlom ali ne.) Predstavila nam je celo nekaj lokalnih trgovcev.   

  

Naše osebje in celo gostje so priljubljeni.  Vedno smo vljudni in sosedski.  Kupite 

veliko spominkov.  In pustite velike napitnine.   

  

Zdi se pošteno.  Prav tako razlijemo vodo, uporabljamo veliko prtičkov, preglasno 

govorimo in vzbujamo pozornost.  (Toda brez odvetniških pisem!)     

  

Nekateri gostje se pogovarjajo tudi s psi in mačkami.  Na srečo je to posledica 

ljubezni do živali.  Ne pa duševne težave. 

  

Voznik limuzine Brandon je verjetno najbolj priljubljen moški član osebja med 

lokalnimi prebivalci.  Pogosto vidimo napise, ki mu želijo veliko sreče! 



  

Helga me vedno odvrne.  Zato Elmerja nisem opazil.  Dokler me nanj ni opozorilo 

moje spremstvo. 

  

Elmerjev klub nas rad opazuje.  Nikoli pa nas niso fizično ali verbalno zlorabili.  

Zato jih ignoriramo.  Dokler se ne vrnemo v objekt.  Potem o njih pripovedujemo 

šale. 

  

Očitno Elmerjev klub misli, da je naš objekt tajna baza.  Osebje izvaja poskuse, 

povezane s psihološko vojno.   

  

Neumne šale naj bi imele veliko vlogo.  (To je edini del, ki se zdi verjeten.) 

  

Elmer je celo napisal kratko zgodbo z naslovom "Naš mestni ekscentrik".  Temelji 

na "nadzoru" Gebhardta.   

  

Žal ga je težko prevesti, saj je napisan v ameriškem slengu. 

  



 


