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Моите преживявания в 

Националсоциалистически 

ъндърграунд 

в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

от Герхард Лаук 
    

Продължение от предишния брой 

  

   Седя с един другар в дома му.  На вратата се звъни.  Пощальонът донася 

пакет.  Няколко седмици по-рано колегите ми го бяха изпратили по наземната 

поща.  Той съдържа няколко от нашите нови големи плакати със свастика 

"DIN-A2" - приблизително 17 x 22 инча. 

   По-късно окачвам един от тези големи плакати на прозореца, докато влакът 

минава през гарата в Магдебург, в комунистическата зона.   

   От опит знаех, че влакът спира малко преди да стигне до гарата.  По време 

на това спиране бързо поставих плаката пред прозореца на банята.  След това 

побързах да се кача в следващия вагон.  Изкарах главата си през прозореца.  

И видях как плакатът се полюшва на вятъра, докато минавахме през гарата, 

която беше пълна с хора.  

   Този вид плакат по-късно се използва за мащабна пропагандна акция.  Те се 
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поставят на надлезите на аутобана.  Участък от аутобана в Рур е затворен за 

няколко часа, докато властите ги премахнат. 

  

   Седя с един другар в дома му.  Телефонът звъни.   Негов роднина казва, че в 

новините има съобщение за американски националсоциалист в Хамбург, 

който е бил депортиран.  Няколко дни по-рано бях в Хамбург.  Има ли 

връзка? 

   Решавам да се върна в Хамбург и да разбера.  По пътя си купувам вестник 

и виждам статия с моята снимка.  В заглавието се твърди, че съм "изчезнал 

безследно". 

   В Хамбург питам един другар.  Той казва, че съм се появил на първите 

страници на "Хамбургер Моргенпост".   

   Бях произнесъл реч на частно събрание.  След като събранието беше 

официално закрито от организатора, аз се съгласих да се снимам с няколко 

другари.  Пред знамето със свастика.  Тази снимка се появи в ежедневния 

вестник. 

   Консултирам се с адвокат.  Той е бил един от адвокатите на защитата по 

време на печално известния Нюрнбергски трибунал. 

   Така или иначе планирам скоро да напусна Германия.  Но искам да се 

възползвам от тази възможност.  Затова обявяваме плана ми да изнеса реч на 

тема защо не признавам заповедта си за депортиране.  Това обявление 

включва мястото и часа.   

   Естествено, знаем, че няма да мога да произнеса тази реч.  Затова правя 

запис на касета.  Този запис ще бъде пуснат на срещата. 

   Когато пристигам на мястото, виждам, че разполагам с повече хора, 

отколкото полицията.  Те не очакваха, че действително ще се появя.   Най-

големият ми бодигард е по-голям от най-големия им колега.  Моето момче се 

усмихва, сякаш иска да каже: "Мога ли да го убия сега, шефе?"  Вместо да ме 

арестуват, полицаите ме ПОКАНВАТ да ги придружа.  Аз се съгласявам.   

   В полицейския участък им показвам самолетния си билет.  Исландски 

авиолинии.  От Люксембург до Чикаго.  Излитане на следващата сутрин.  

Обяснявам, че вече съм проверил всички възможности за пътуване.  

Единственият начин да осъществя този полет е да тръгна от Хамбург с влак 

след 45 минути.  Полицията ме ескортира до гарата в Хамбург.  Един 

полицай се качва с мен във влака.   Но той слиза от влака, когато той стига до 

последната гара в Хамбург.   Оттам нататък съм сам.  

   Месеци по-късно, вече в САЩ, прочетох статия за това в бюлетина на 

западноберлинския клон на Източноберлинската комунистическа партия (!).  

В нея лъжливо се твърди, че все още съм в Германия. 
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   Пералнята е усложнение, защото рядко се задържам достатъчно дълго на 

едно място. Решението ми е да подкупвам съпругите на другарите си с 

мозелско вино или фленсбургски ром.  

   Един път се опитвам да транспортирам твърде много.  И счупих пантата на 

куфара си. 

  

   След като прекарах една нощ в дома на много привлекателна другарка, с 

нетърпение очаквах втората.   

   За съжаление нашият служител по сигурността смята, че е твърде опасно 

да прекарам повече от една нощ на едно и също място.   

   Естествено, много съм разочарована! 

  

   Друг път съм настанен при една по-възрастна, но все още привлекателна 

другарка.  Тя се усмихва и ме уверява, че няма да ме насилва.  

   За съжаление, не успявам да отговоря, че не бих имал нищо против. 

   На следващия ден посещаваме една вдовица от СС.  Тя ми дава красива 

цветна снимка на Адолф Хитлер.  Тя е била изрязана от следвоенен (!) 

немски вестник.  

  

   Когато минавам покрай посолството на Съветския съюз в Източен Берлин, 

веднага виждам, че то е твърде добре охранявано.  Но все пак успявам да 

сложа стикери на няколко пресечки разстояние.   

   На връщане залепих стикер със свастика отстрани на движещия се влак.  

Само на 25 сантиметра от главата на полицай от комунистическата зона!  

(Той гледа в противоположната посока.) Правя снимка със стикера на преден 

план и с униформената му фуражка на заден. 

   За съжаление нито една от снимките, които правя в комунистическата зона, 

не се получава.  (Бях използвал много евтин фотоапарат.) 

   Другите снимки в западната зона се получават добре.  На една от тях се 

вижда нашият стикер със свастика на входа на консулството на 

комунистическата зона (ДДР).    

   Друг стикер със свастика украсява входа на полицейски участък.   

   Върху комунистическите плакати често се поставят стикери със свастики. 

   След като поставям стикер със свастика на входа на главната гара в 

Хамбург, минавам през улицата.  Сядам на пейката на автобусната спирка.  И 

гледам.  Скоро един мъж спира.  Поглежда към стикера със свастика.  

Изважда бележник.  И записва адреса за връзка.  Няколко седмици по-късно 

в Линкълн пристига запитване.  Авторът пише, че е видял един от нашите 
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стикери със свастика на това място! 

  

   Участвам в коледното парти на провинциалния клон на националистическа 

политическа партия.   

   Един от гостите ме пита: "Вие ли сте Герхард Лаук?"  

   Отговарям: "Чух, че е бил депортиран."   

   Другарите, които седят до мен, се усмихват. 

   Един от тях излиза навън да пуши.  Когато се връща, той има забавна 

история.   

   На вратата на залата беше дошъл още един другар.  И каза, че полицията го 

е посетила.  Търсели Герхард.   

   Този новопристигнал другар попита другия: "Знаеш ли къде е Герхард?" 

   Отговорът: "Да, той е вътре.  Пие кафе." 

   Между другото, малкият син на този другар се казва Адолф. 

  

   Това е посред нощ.  Заспивам непробудно.  Изведнъж се събуждам от силно 

почукване на вратата.  И вик: "Polizei!" ("Полиция!") 

   Дочувам разговор.   

   Полицията е в съседната стая.   

   Вероятно полицията ме търси.  Просто са отишли в грешната стая. 

   Помислих си, че имам няколко минути, за да се облека и да изляза през 

прозореца.  Без багаж.   

   За щастие слабият разговор продължава по-дълго.  Разбирам, че полицията 

е отишла в правилната стая.  Търсили са някой друг.  Този път. 

    

   На гарата чувам някой да крещи името ми.  Подозирам, че е от полицията.  

Затова продължавам да вървя. Един мъж тича към мен.  Усмихва се.  Другар! 

  

   Следваме друг автомобил.  Която кара с превишена скорост.  И 

следователно рискуваме да привлечем вниманието на полицията. 

   Коментарите на моя шофьор:  "Понякога си мисля, че трябваше да 

разстрелям всички за некомпетентност.  А след това да застрелям себе си за 

това, че съм застрелял всичките ни другари." 

  

   Присъствам на събрание на националистическа политическа партия.  И 

забелязвам една много красива млада жена.   

   Другарят, който стои до мен, ми предлага да се представя.  Но аз трябва да 

замина на следващия ден.  Затова му предлагам да го направи.   Много 

години по-късно го срещам случайно.   И научавам, че той се е оженил за 
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нея! 

  

   Това е първият ден от първата ми платена от държавата отпуска.  Един от 

служителите на луксозния хотел ме пита дали пуша.  Отговарям, че не.  Той 

се усмихва и казва: "Дори хашиш?"  Поклащам глава. 

  Друг член на персонала ме придружава до личната ми стая.  Той изглежда 

изненадан и пита: "Защо сте тук?"   

   Когато му намеквам, той възкликва. "О, 20 000 стикера със свастика!  Четох 

за това във вестника." 

   Скоро целият персонал е наясно със статута ми на знаменитост.   

   Обръщат се към мен с "господин Лаук". 

   Персоналът от другите крила на хотела ме посещава в личната ми стая.   

   По-късно стаята ми е украсена с малко знаме със свастика, изпратено от 

другар в Аржентина. 

   По време на престоя си пиша кратка брошура на немски език за НСДАП/

АО. 

   След няколко месеца ме преместват в друг луксозен хотел.  Персоналът тук 

не е толкова благосклонен.  Дори конфискуват аржентинското ми знаме със 

свастика.  (Връщат ми го, когато си тръгвам.) 

   Този хотел предлага общ час.  Всички гости са поканени в голяма стая с 

телевизор.   

   Когато пощата е разпределена, друг гост пита персонала защо съм получил 

цялата поща.  Персоналът отговаря, че не съм получил ВСИЧКАТА поща.  

Получих само моята поща.  (Аз получих повече поща от всички останали 

заедно.)  

  Един ден един от играчите на карти на друга маса ме погледна и ме попита: 

"Mord?" ("Убийство?") 

   Усмихвам се и поклащам глава.    

   След 4 месеца и половина ваканцията ми приключва.   

   Но първо има политически процес.   

   В един момент оставам сама в стая на втория етаж в сградата на съда.  

Изкушавам се да изляза през отворения прозорец, но не го правя.  

   По време на процеса адвокатът ми ме определя като "цивилизован 

централноевропеец, макар и роден в Америка". 

   Когато съдията изсвири химна на Хитлерюгенд, смятам, че присъдата ще 

бъде снизходителна.   

   Няколко дни по-късно се разхождам в двора на хотела.  Познат глас извиква 

името ми.  Това е другар!  Той работи на строежа.  Благодаря му за 

възможността за бягство.  Но обяснявам, че така или иначе скоро ще си 
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тръгна. 

   Когато се завръщам в Небраска, за първи път получавам сенна хрема. 

   Лечението: уиски! 

  

   Когато посещавам подземни килии, понякога ме питат дали познавам 

определен човек.  Аз се правя на глупак.   

   Ако хората, за които става дума, вече се познават и си имат доверие, те 

могат сами да решат дали искат да работят заедно или не.   

   Така или иначе, няма да наруша мерките за сигурност на нашата клетъчна 

система.  

   Понякога ме "предупреждават" срещу другия човек. 

   Понякога и двамата ме предупреждават за другия! 

   Смятам, че това е просто личностен конфликт. 

   Понякога се шегувам: ако всички се съберат заедно, сигурно ще се избият! 
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Забавление под свастиката 
  

Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 

Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  

   Един приятел ми каза, че е бил доста раздразнен, когато ФБР е започнало 

да разпитва семейството, приятелите, съседите и работодателите му за 

неговата политика. 

   Така че той облече пълната си униформа на щурмовак, влезе в кабинета на 

агента, сложи краката си на бюрото му и каза: "Чух, че питате за мен, 

(заличен). Какво искаш да знаеш?" 

  

* * * * * 

  

   Другарите отдавна бяха научили, че не е разумно да паркират автомобилите 

си пред партийната централа през нощта. Но не всички външни лица знаеха 

това. А опозицията очевидно подценяваше нашата интелигентност. 

   Една нощ в централата се разнесе твърде често срещаният вик: "Пожар!" 

   Всъщност пожарът е бил извън сградата. Тридесетметрови пламъци се 

издигаха от един микробус, паркиран непосредствено пред централата ни. 

   Това обаче НЕ беше нашият автомобил! Червените са предположили, че 

принадлежи на нас, и са го подпалили. 

   Наслаждавахме се на визуалния спектакъл и същевременно съжалявахме 

истинския собственик. Разбира се, хуморът в ситуацията не беше изгубен за 

нас. Някой се пошегува: "Някой за марш-мелоу?" 

  

* * * * * 

  

   Един мой приятел, Гунар, се разхождаше покрай пристанището на Кил. 

Един комунист се приближи до него и се опита да му продаде 

комунистически вестник. 

   Не обичаше да го прекъсват по време на разходката му - най-малко от 

червено. Затова просто хвърли комуниста - с вестниците и всичко останало - 

в пристанището! 

   Зрителите го аплодираха... и той продължи разходката си. 
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