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As minhas experiências no 

Metropolitano Nacional Socialista 

na Alemanha na década de 1970 
  

por Gerhard Lauck 
    

Continuação da Edição Anterior 

  
   Faço um breve discurso numa reunião em que participam nacionalistas de 

vários países europeus. 

   Por coincidência, encontro outros participantes posteriormente numa grande 

cervejaria.  Um deles está na Luftwaffe alemã do pós-guerra.  (Durante os próxi-

mos anos envia-nos uma doação cada vez que a sua unidade treina nos EUA). 

  Vários de nós, incluindo alguns espanhóis, caminhamos até ao Feldherrnhalle.  

Estamos no local exacto onde a placa comemorativa dos mártires de 9 de Novem-

bro de 1923 se tinha erguido.  Levantem-se os braços na saudação de Hitler.   E 

cantar o Horst Wessel Lied. 

   As pessoas que passam por aqui sorriem. 

  

   Três camaradas querem cantar uma canção.  Mas cada um conhece um texto 

diferente.  O velho Stormtrooper conhece o texto nacional-socialista.  O camarada 

que tinha fugido da zona comunista conhece o texto do Volksarmee.  Conhece o 

texto do Volksarmee.  (Eu tinha memorizado o texto no verso de um casaco de 

disco).  
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   Um camarada e eu estamos sentados à volta da sua mesa de cozinha.  A cam-

painha da porta toca.  Ele vai até à porta e regressa com um amigo.  Nós os três 

sentamo-nos à volta da mesa.  O meu camarada apresenta-nos. 

   "Gerhard, este é o meu amigo X. Ele é o chefe da polícia". 

   "X, isto de Gerhard Lauck.  Ele é o chefe do NSDAP/AO". 

    Estou surpreendido e chocado.  "X" está igualmente surpreendido.   

   "X" salta para cima.   

   E aperta-me a mão! 

  

   Estou sentado com um camarada na sua casa.  A campainha da porta toca.  O 

carteiro entrega um pacote.  Os meus colegas de trabalho tinham-no enviado por 

correio de superfície algumas semanas antes.  Contém vários dos nossos novos 

grandes "DIN-A2" - aproximadamente 17 x 22 polegadas - cartazes suásticos. 

   Mais tarde penduro um destes grandes cartazes na janela quando o comboio 

passa pela estação de comboios em Magdeburg na zona comunista.   

   Por experiência, eu sabia que o comboio tinha parado pouco antes de chegar à 

estação.  Durante esta paragem, coloquei rapidamente o cartaz fora da janela da 

casa de banho.  Apressei-me então para a carruagem seguinte.  Enfiei a minha 

cabeça pela janela.  E vi o cartaz a lisonjear ao vento enquanto passávamos pela 

estação, que estava cheia de gente.  

   Este tipo de cartaz é mais tarde utilizado para uma acção de propaganda em 

grande escala.  São colocados nas passagens superiores da Autobahn.  Uma 

secção da Autobahn no Ruhr é fechada durante várias horas enquanto as autori-

dades as retiram. 

  

   Estou sentado com um camarada na sua casa.  O telefone toca.   O seu parente 

diz que há uma notícia sobre um nacional-socialista americano em Hamburgo que 

foi deportado.  Eu tinha estado em Hamburgo uns dias antes.  Existe alguma 

ligação? 

   Decidi regressar a Hamburgo e descobrir.  Em baixo, compro um jornal e vejo 

um artigo com a minha fotografia.  A legenda afirma que eu tinha "desaparecido 

sem deixar rasto". 

   Em Hamburgo pergunto a um camarada.  Ele diz que eu fiz manchetes no Ham-

burger Morgenpost.   

   Tinha proferido um discurso numa reunião privada.  Depois da reunião ter sido 

oficialmente encerrada pelo organizador, concordei em ser fotografado com al-

guns camaradas.  Em frente de uma bandeira suástica.  Esta fotografia apareceu 

no jornal diário. 
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   Consulto um advogado.  Ele tinha sido um dos advogados de defesa no infame 

tribunal de Nuremberga. 

   De qualquer modo, tenciono deixar a Alemanha em breve.  Mas quero explorar 

esta oportunidade.  Por conseguinte, anunciamos o meu plano de fazer um discur-

so com o tema por que não reconheço a minha ordem de deportação.  Este anún-

cio inclui o local e a hora.   

   Naturalmente, sabemos que não serei capaz de fazer este discurso.  Por conse-

guinte, faço uma gravação em cassete.  Esta gravação será reproduzida na re-

união. 

   Quando chego ao local, vejo que tinha mais "mão de obra" do que a polícia.  

Não esperavam que eu aparecesse de facto.   O meu maior guarda-costas é maior 

do que o seu maior colega.  O meu rapaz sorri como que para dizer: "Posso matá-

lo agora, chefe?"  Em vez de me prenderem, a polícia pede-me que os acompan-

he.  Eu concordo.   

   Na esquadra de polícia, mostro-lhes o meu bilhete de avião.  Companhias Aére-

as da Islândia.  Do Luxemburgo para Chicago.  Partida na manhã seguinte.  Expli-

co-lhes que já verifiquei todas as opções de viagem.  A única forma de fazer esse 

voo é partir de Hamburgo de comboio em 45 minutos.  A polícia escolta-me até à 

estação de comboios de Hamburgo.  Um polícia entra no comboio comigo.   Mas 

ele sai do comboio quando este chega à última estação dentro de Hamburgo.   A 

partir daí, estou sozinho.  

   Meses depois, de volta aos EUA, li um artigo no boletim da filial de Berlim 

Ocidental do partido comunista de Berlim Oriental (!) sobre isto.  Afirma falsa-

mente que eu ainda estou na Alemanha. 

  

   A lavandaria é uma complicação, porque raramente fico tempo suficiente num 

só lugar. A minha solução é subornar as esposas dos camaradas com vinho Mosel 

ou rum Flensburg.  

   Uma vez, tento transportar demasiadas coisas.  E parto a dobradiça da minha 

mala. 

  

   Depois de passar uma noite na casa de uma camarada muito atraente, aguardo 

com grande expectativa a segunda noite.   

   Infelizmente, o nosso oficial de segurança pensa que é demasiado perigoso para 

mim passar mais do que uma noite no mesmo local.   

   Naturalmente, estou muito desapontado! 

  

   Outra vez, estou alojada com uma camarada mais velha, mas ainda assim at-

raente.  Ela sorri e assegura-me que não me molestará.  
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   Infelizmente, não consigo responder que não me importaria. 

   No dia seguinte, visitamos uma viúva SS.  Ela dá-me uma bela fotografia a 

cores de Adolf Hitler.  Tinha sido recortada de um jornal alemão do pós-guerra 

(!).  
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Excertos dos meios de co-

municação 
  

Os elogios dos nossos amigos encorajam-nos.  No entanto, o reconhecimento 

dos nossos inimigos proporciona uma verificação ainda mais persuasiva da 

nossa eficácia.  É certamente igualmente sincero, mas menos tendencioso a 

nosso favor.  E, por conseguinte, ainda mais convincente! 

  

   "Mas os investigadores federais alemães há muito tempo que acusam o Sr. 

Lauck de ser o mestre de uma operação de contrabando que trouxe brochuras, 

faixas, livros e autocolantes proibidos ao movimento neonazi na Alemanha". 

   "A condenação de quinta-feira conclui uma década de caça pelas autoridades 

alemãs ao Sr. Lauck, que vêem como uma das forças motrizes do ressurgimento 

da ideologia nazi na Alemanha após a queda do Muro de Berlim em 1989... 

   "O jornal do    Sr. Lauck, o NS Kampfruf, ou o Grito de Batalha Nacional So-

cialista, foi lido por cerca de 10.000 alemães, disseram os procuradores... 

   "No seu memorial, Fuehrer-Ex, o Sr. Hasselbach diz do Sr. Lauck, 'Ele foi a 

fonte de praticamente toda a propaganda neo-nazi colada nos muros e janelas de 

Berlim a São Paulo' - The Dallas Morning Star, 23 de Agosto de 1996 

  

   "'Lauck possuía uma máquina de propaganda bem oleada, aperfeiçoada duran-

te mais de 20 anos,` Guenther Bertram, o juiz presidente, disse ao tribunal.  Ele 

montou um canhão de propaganda e disparou-o contra a Alemanha" - The Wash-

ington Post, 23 de Agosto de 1996. 

  

   "O tribunal restringiu grandemente o material introduzido no caso.  A maior 

parte das toneladas de propaganda que Lauck tinha contrabandeado para a Ale-

manha por meios conspiratórios durante vinte anos, estava sujeita ao estatuto de 

limitações... 

   "No entanto, Lauck é classificado pelos peritos NS como o Neo-Nazi mais im-

portante a nível mundial da actualidade". - Süddeutsche Zeitung, 23 de Agosto de 

1996   

  

   "Mesmo que o americano tivesse apanhado cinco anos - considerando a sua 

agitação, a sua energia criminosa, o seu papel na rede internacional de neonazis, 

não teria sido quase tão grande como tal figura merece". - Der Tagesspiegel, 23 
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de Agosto de 1996  
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