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As minhas experiências no 

Metropolitano Nacional Socialista 

na Alemanha na década de 1970 
  

por Gerhard Lauck 
    

Continuação da Edição Anterior 

  

   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 pas-

sa 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 autoridades as 

retiram. 

  

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

camaradas.  Em frente de uma bandeira suástica.  Esta fotografia apareceu no jor-

nal diário. 

   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 reunião. 

   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 acompanhe.  

Eu concordo.   

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

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

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 es-

tação 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.  
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   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.  

   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 (!).  

  

   Quando passo pela Embaixada da União Soviética em Berlim Oriental, vejo 

imediatamente que está demasiado bem guardada.  Mas consigo colocar au-

tocolantes a alguns quarteirões de distância.   

   Na viagem de regresso, pus um autocolante suástica na lateral do comboio em 

movimento.  A apenas 25 centímetros (12 polegadas) de distância da cabeça de um 

polícia de zona comunista!  (Ele está a olhar na direcção oposta.) Tiro uma foto-

grafia com o autocolante em primeiro plano e a sua capa uniforme no fundo. 

   Infelizmente, nenhuma das fotografias que tiro na zona comunista se revela.  (Eu 

tinha usado uma máquina fotográfica muito barata). 

   Outras fotografias na zona ocidental acabam por sair bem.  Uma mostra o nosso 

autocolante suástica na entrada de um Consulado da zona comunista (DDR).    

   Outro autocolante suástica decora a entrada de uma esquadra de polícia.   

   Os autocolantes suásticos são frequentemente colocados por cima de cartazes 

comunistas. 

   Depois de colocar um autocolante suástica na entrada da estação ferroviária 

principal em Hamburgo, atravesso a rua a pé.  Sento-me no banco de uma paragem 

de autocarro.  E observar.  Em breve um homem pára.  Olha para o autocolante da 

suástica.  Tira um bloco de notas.  E anota o endereço de contacto.  Algumas 

semanas mais tarde, chega um inquérito a Lincoln.  O autor escreve que viu um 

dos nossos autocolantes de suástica neste local! 

  

   Assisto à festa de Natal do ramo provincial de um partido político nacionalista.   

   Um dos convidados pergunta-me: "Você é Gerhard Lauck?"  

   Eu respondo: "Ouvi dizer que ele foi deportado".   
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   Os camaradas sentados ao meu lado sorriem. 

   Um deles vai lá para fora fumar.  Quando regressa, tem uma história engraçada.   

   Outro camarada tinha chegado à porta do salão.  E disse que a polícia o tinha 

visitado.  Estavam à procura de Gerhard.   

   Este camarada recém-chegado perguntou ao outro: "Sabe onde está Gerhard?" 

   A resposta: "Sim, ele está lá dentro.  A beber café". 

   A propósito, o jovem filho deste camarada tem o nome de "Adolf". 

  

   É o meio da noite.  Estou a dormir profundamente.  De repente, sou despertado 

por uma forte pancada na porta.  E o grito: "Polizei!" ("Polícia!") 

   Ouço um pouco de conversa.   

   A polícia está na sala PRÓXIMO à minha.   

   Presumivelmente, a polícia quer-me.  Foram simplesmente para a sala errada. 

   Acho que tenho alguns minutos para me vestir e subir pela janela.  Sem baga-

gem.   

   Felizmente, a conversa ténue dura mais tempo.  Percebo que a polícia foi para a 

sala certa.  Eles queriam outra pessoa.  Desta vez. 

    

   Numa estação de comboios ouço alguém gritar o meu nome.  E suspeito que seja 

a polícia.  Por isso, continuo a andar. Um homem corre para cima de mim.  Ele 

está a sorrir.  Um camarada! 

  

   Estamos a seguir outro carro.  Que é o excesso de velocidade.  E, portanto, em 

risco de chamar a atenção da polícia. 

   O meu motorista comenta:  "Por vezes penso que devia mandar todos disparar 

por incompetência.  E depois mandar matar-me a mim próprio por ter matado to-

dos os nossos camaradas". 

  

   Assisto à reunião de um partido político nacionalista.  E noto uma jovem mulher 

muito bonita.   

   O camarada que está ao meu lado sugere que me apresente.  Mas tenho de partir 

no dia seguinte.  Por isso sugiro-lhe que o faça.   Muitos anos mais tarde, encontro

-o por acaso.   E aprendo que ele casou com ela! 

  

   É o primeiro dia das minhas primeiras férias pagas pelo Estado.  Um dos fun-

cionários do hotel de luxo pergunta-me se eu fumo.  Eu digo que não.  Ele sorri e 

diz: "Nem sequer haxixe?".  Eu abano a cabeça. 

  Outro membro do pessoal acompanha-me ao meu quarto privado.  Ele parece 

surpreendido e pergunta: "Porque estás aqui?"   
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   Quando eu deixo cair uma dica, ele exclama. "Oh, os 20.000 autocolantes suásti-

cos!  Li sobre isso no jornal". 

   Em breve todo o pessoal estará consciente do meu estatuto de celebridade.   

   Sou abordado como "Herr Lauck". 

   Pessoal de outras alas do hotel visitam-me no meu quarto privado.   

   Mais tarde o meu quarto é decorado com uma pequena faixa suástica enviada 

por um camarada na Argentina. 

   Durante a minha estadia escrevo um pequeno livrinho em alemão sobre o 

NSDAP/AO. 

   Após alguns meses, sou transferido para outro hotel de luxo.  O pessoal aqui é 

menos compreensivo.  Até confiscam a minha bandeira suástica argentina.  

(Recebo-a de volta quando saio). 

   Este hotel oferece uma hora comunitária.  Todos os hóspedes são convidados pa-

ra um quarto grande com televisão.   

   Quando o correio é distribuído, outro convidado pergunta ao pessoal porque 

recebi todo o correio.  O pessoal responde que eu não recebi TODO o correio.  Eu 

só recebi o meu correio.  (Recebi mais correio do que todos os outros juntos).  

  Um dia, um dos jogadores de cartas de outra mesa olha para mim e pergunta: 

"Mord?" ("Assassinato?") 

   Sorrio e abano a minha cabeça.    

   Após 4 ½ meses, as minhas férias chegam ao fim.   

   Mas primeiro, há um julgamento político.   

   A certa altura, sou deixado sozinho numa sala de segundo andar no tribunal.  

Sinto-me tentado a subir pela janela aberta, mas não o faço.  

   Durante o julgamento, o meu advogado descreve-me como "um europeu central 

civilizado, apesar de nascido na América". 

   Quando o juiz cantarola o hino da Juventude Hitleriana, imagino que a sentença 

será indulgente.   

   Alguns dias mais tarde, estou a caminhar no pátio do hotel.  Uma voz familiar 

chama o meu nome.  É um camarada!  Está a fazer trabalhos de construção.  

Agradeço-lhe pela oportunidade de fuga.  Mas explique que, de qualquer modo, 

em breve me irei embora. 

   Quando volto ao Nebraska, sinto pela primeira vez febre-dos-fenos. 

   O tratamento: whisky! 

  

   Quando visito celas subterrâneas, perguntam-me por vezes se conheço uma pes-

soa em particular.  Faço-me de parvo.   

   Se as pessoas em questão já se conhecem e confiam umas nas outras, então po-

dem decidir por si próprias se querem ou não trabalhar em conjunto.   
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   Seja como for, não violarei as medidas de segurança do nosso sistema celular.  

   Por vezes, sou "avisado" contra a outra pessoa. 

   Às vezes as pessoas avisam-me contra o outro! 

   Imagino que isto seja apenas um conflito de personalidade. 

   Às vezes brinco: se todos se juntassem, provavelmente matavam-se uns aos out-

ros! 
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Diversão sob a suástica 
  

O activismo nacional-socialista também tem os seus momentos mais leves! 

Aqui está um excerto da brochura de Gerhard Lauck "Diversão sob a Suásti-

ca". 
  

   Um amigo disse-me que estava bastante aborrecido quando o FBI começou a in-

terrogar a família, amigos, vizinhos e empregadores sobre a sua política. 

   Então, vestiu o seu uniforme completo de Stormtrooper, entrou no escritório do 

agente, colocou os pés na secretária do colega, e disse: "Ouvi dizer que estás a 

perguntar por mim, (suprimido). O que é que quer saber"? 

  

*   *   *   *   * 

  

   Há muito que os camaradas tinham aprendido que não era sensato estacionar os 

seus veículos em frente da sede do partido durante a noite. Mas nem todos os for-

asteiros sabiam disto. E a oposição aparentemente subestimou a nossa inteligência. 

   Uma noite, o grito demasiado comum ecoou através da sede: "Fogo!" 

   Na verdade, o incêndio foi no exterior do edifício. Chamas de 30 pés foram ac-

cionadas a partir de uma carrinha estacionada imediatamente em frente da nossa 

sede. 

   No entanto, NÃO era o nosso veículo! Os vermelhos tinham presumido que ele 

nos pertencia e incendiaram-no. 

   Gostámos do espectáculo visual ao mesmo tempo que sentimos pena do 

verdadeiro proprietário. É claro que o humor da situação não se perdeu em nós. 

Alguém se esquivou: "Marsh-mellows, alguém?" 

  

*   *   *   *   * 

  

   Um amigo meu, Gunnar, estava a dar um passeio ao longo do porto de Kiel. Um 

comunista aproximou-se dele e tentou vender-lhe um jornal comunista. 

   Não gostou de ser interrompido durante a sua caminhada - muito menos por um 

vermelho. Então ele simplesmente atirou o comuna - jornais e tudo - para o porto! 

   Os espectadores aplaudiram...e ele continuou o seu passeio. 
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