
Tehokas propaganda 
  

Tosi tarina 
  

Kymmenkunta enimmäkseen iäkästä kansalaista seisoo jonossa.  He odottavat ru-

okapankin avautumista.  Tämä on pieni kaupunki.  Ihmiset ovat ystävällisiä.  He 

pääsevät helposti keskusteluihin. 

  

Joku sanoo, että on hyvin surullista, että 

nuorten ihmisten on taisteltava ja 

kuoltava sodissa kaukaisissa maissa. 

  

Kaikki ovat samaa mieltä. 

  

Myös amerikkalainen toisen maail-

mansodan veteraani on samaa mieltä.  

Mutta hän lisää:  

  

"Ei se ole kuin toinen maail-

mansota!" 

  

Kansallissosialisti, joka myös seisoo 

jonossa, ei voi vastustaa kiusausta.   

Hän sanoo näin: 
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Toisessa maailmansodassa Saksa taisteli kommunismia vastaan.  Amerikka taisteli 

kommunismin puolesta.  Mikä oli lopputulos? 

  

Kommunistien laajeneminen Itä- ja Keski-Euroopassa ... Kylmä sota ... Ydinsodan 

uhka ... Kommunistien laajeneminen Aasiassa ... Korean sota. Ensimmäinen sota, 

jota Yhdysvallat ei voittanut ... Vietnamin sota ... Ensimmäinen sota, jonka 

Yhdysvallat hävisi ... 

  

Geopoliittisesti katsottuna Saksa tai Venäjä hallitsee todennäköisesti Eurooppaa.   

Ja Aasiaa Japani tai Kiina. 

  

Saksa ja Japani ovat pieniä maita.  Ne voisivat ehkä ottaa haltuunsa omat 

maanosansa.   Mutta niiden olisi vaikea pitää hallintaa yllä.   

  

Ne eivät voineet laajentua pidemmälle.   Vaikka he haluaisivat.  Mutta he eivät ha-

lunneet tehdä niin. 

  

Venäjä ja Kiina ovat paljon suurempia maita.  Niiden olisi paljon helpompi yrittää 

laajentua oman maanosansa ulkopuolelle.  Lisäksi kommunistit ajavat avoimesti 

"maailmanvallankumousta". 

  

Kun kansallissosialisti lopettaa, pidetään hiljainen hetki. 

  

Amerikkalainen toisen maailmansodan veteraani seisoo aivan hänen edessään.  

Katsoo häntä. 

  

Sitten veteraani kättelee kansallissosialistia. 

Ja kiittää häntä tämän selittämisestä! 



Fredin Odysseia 
  

Kahdeksas osa 

Ensimmäinen matkani kaupunkiin 
  

Tiedän, ettei ole mukavaa salakuunnella.   

  

Jos ihmiset kuitenkin istuvat lähellä ja puhuvat niin kovaa, että voin kuulla, se ei 

ole salakuuntelua.  Se on vahinko.   

  

Onnekas onnettomuus! 

  

Hoitohenkilökunta arvostaa muistiinpanojani. 

Ja minut palkitaan! 

  

Näin ansaitsin luvan ensimmäiselle matkalleni kaupunkiin.   

  

Ajoitus oli loistava! 

  

Helga ja Gebhardt olivat kaupungissa samaan aikaan.  (En tiedä, onko hän sukua 

Karlille vai ei.) Hän esitteli meidät jopa joillekin paikallisille kauppiaille.   

  

Henkilökuntamme ja jopa vieraamme ovat suosittuja.  Olemme aina kohteliaita ja 

ystävällisiä.  Osta paljon matkamuistoja.  Ja jättäkää suuria juomarahoja.   

  

Vaikuttaa reilulta.  Me myös läikytämme vettä, käytämme paljon lautasliinoja, 

puhumme liian kovaa ja kiinnitämme huomiota.  (Mutta ei lakimieskirjeitä!)     

  

Jotkut vieraat puhuvat myös koirille ja kissoille.  Onneksi tämä johtuu 

eläinrakkaudesta.  Ei mielenterveysongelmiin. 

  

Limusiininkuljettaja Brandon on luultavasti suosituin miespuolinen henkilökunnan 

jäsen paikallisten asukkaiden keskuudessa.  Näemme usein kylttejä, joissa hänelle 



toivotetaan onnea! 

  

Helga häiritsee minua aina.  En siis huomannut Elmeriä.  Kunnes saattajani 

huomautti hänestä. 

  

Elmerin kerho haluaa pitää meitä silmällä.  Mutta he eivät ole koskaan 

pahoinpidelleet meitä fyysisesti tai sanallisesti.  Joten emme välitä heistä.  Kunnes 

palaamme laitokseen.  Sitten kerromme vitsejä heistä. 

  

Ilmeisesti Elmer's Club pitää laitostamme salaisena tukikohtana.  Ja henkilökunta 

tekee psykologiseen sodankäyntiin liittyviä kokeita.   

  

Tyhmillä vitseillä on oletettavasti suuri merkitys.  (Tämä on ainoa osa, joka 

vaikuttaa uskottavalta.) 

  

Elmer kirjoitti jopa novellin nimeltä "Our Town Eccentric".  Se perustuu Gebhard-

tin "valvontaan".   

  

Valitettavasti sitä on vaikea kääntää, koska se on kirjoitettu amerikkalaisella 

slangilla. 

  



 


