
Ефективна пропаганда 
  

Истинска история 
  

На опашката стоят десетина граждани, предимно в напреднала възраст.  Те 

чакат банката за храна да отвори.  Това е малък град.  Хората са дружелюбни.  

Лесно се впускат в разговори. 

  

Някой казва, че е много тъжно, че 

младите хора трябва да се бият и да 

умират във войни в далечни страни. 

  

Всички са съгласни. 

  

Американски ветеран от Втората 

световна война също е съгласен.  Но 

добавя:  

  

"Това не е като Втората 

световна война!" 

  

Един националсоциалист, който също 

стои на опашката, не може да устои 

на изкушението.   
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Той казва следното: 

  

През Втората световна война Германия се бори срещу комунизма.  Америка 

се бореше за комунизма.  Какъв беше резултатът? 

  

Комунистическа експанзия в Източна и Централна Европа ... Студена 

война ... Заплаха от ядрена война ... Комунистическа експанзия в Азия ... 

Корейска война. Първата война, която Америка не печели ... Виетнамската 

война ... Първата война, която Америка губи ... 

  

От геополитическа гледна точка Европа вероятно ще бъде доминирана от 

Германия или Русия.   А Азия - Япония или Китай. 

  

Германия и Япония са малки държави.  Те биха могли да завладеят 

собствените си континенти.   Но ще им е трудно да запазят контрола.   

  

Те не могат да се разширят повече.   Дори и да искаха.  Но те не искаха да 

го направят. 

  

Русия и Китай са много по-големи държави.  За тях би било много по-лесно 

да се опитат да разширят дейността си извън собствените си 

континенти.  Освен това комунистите открито насърчават "световната 

революция". 

  

Когато националсоциалистът свършва, има минута мълчание. 

  

Американският ветеран от Втората световна война стои точно пред него.  

Гледа го. 

  

След това ветеранът подава ръка на националсоциалиста. 

И му благодаря за обяснението! 

  



Одисеята на Фред 
  

Част осма 

Първото ми пътуване до града 
  

Добре. Знам, че не е хубаво да подслушваме.   

  

Ако обаче хората седят близо и говорят достатъчно силно, за да ги чуя, това 

не е подслушване.  Това е инцидент.   

  

Щастлива случайност! 

  

Медицинският персонал оценява бележките ми. 

И получавам награда! 

  

Така получих разрешение за първото си пътуване до града.   

  

Времето беше чудесно! 

  

Хелга и старецът Гебхардт бяха в града по едно и също време.  (Не знам дали 

е роднина на Карл.) Тя дори ни запозна с някои от местните собственици на 

магазини.   

  

Нашият персонал и дори гостите ни са популярни.  Винаги сме учтиви и 

добросъседски настроени.  Купете много сувенири.  И оставяйте големи 

бакшиши.   

  

Изглежда справедливо.  Ние също така разливаме вода, използваме много 

салфетки, говорим твърде силно и привличаме вниманието.  (Но не и 

адвокатски писма!)     

  

Някои гости разговарят и с кучетата и котките.  За щастие, това се дължи на 

любовта към животните.  А не на психични проблеми. 



  

Шофьорът на лимузината Брандън е вероятно най-популярният мъж сред 

местните жители.  Често виждаме надписи, които му пожелават късмет! 

  

Хелга винаги ме разсейва.  Затова не забелязах Елмър.  Докато моят 

придружител не ми го посочи. 

  

Клубът на Елмър обича да ни държи под око.  Но те никога не са ни 

насилвали физически или словесно.  Затова ги игнорираме.  Докато не се 

върнем в обекта.  Тогава разказваме вицове за тях. 

  

Очевидно клубът на Елмър смята, че нашето съоръжение е тайна база.  А 

персоналът провежда експерименти, свързани с психологическата война.   

  

Предполага се, че глупавите шеги играят голяма роля.  (Това е единствената 

част, която изглежда правдоподобна.) 

  

Елмър дори написва разказ, озаглавен "Нашият град ексцентрик".  Той се 

основава на "наблюдението" на Гебхард.   

  

За съжаление е трудно да се преведе, тъй като е написана на американски 

жаргон. 

  

  



 


