
John nauraa kun nukkuu

Tuo esille suuruutta
We can do it.    Kuva.
Tagi

300 miljoonalle ihmiselle laadukkaampaa 
elämää.

Vale  hautajaiset  pitää saada onnistumaan

Miksi salataan?

Koska   salainen poliisi etsii Vakoilija Henryä, hänen   
salaaminen  ja kadottaminen  tuli tärkeäksi. 
Suojelussa työmäärä on lisääntynyt.  
Avustajien henkinen  mieli joutui  tekemään töitä:  
Vale   hautajaiset ovat  aivan uusi työtehtävä.  
Avustajilla  Ei ole   minkäänlaista kokemusta, 
miten hautajaiset tehdään.

300 miljoonalle ihmiselle laadukkaampaa 
elämää

Erityisesti Saksasta ja Yhdysvalloista on tullut 
vaatimuksia,  että vakoilijan toiminta on turvattava.  
Vakoilu tuotti paljon apua eurooppalaisille päättäjille:  
sosialistinen   talous ei pysty nostamaan kansan elintasoa 
eikä  elämisen laatua.   Sosialistisessa taloudessa asuu
(1960-luvulla) noin 300 miljoonaa ihmistä;  laskelmissa  ei
ole  Neuvostoliiton väkilukua).

Nykyrahassa laskettuna tappiot olisivat olleet tuhansissa 
miljardeissa  euroa, kun  kansan  elintaso on sosialistisessa 
taloudessa laskenut.

Tärkeintä on, että vakoilu jatkuu ja Henryn   vakoilu
turvataan.   Siksi vakoilija tehdään näkymättömäksi.    
Ei ole enää elossa.  Mies On kuollut ja  haudattu.   
Poissa etsijöiden  silmistä ja mielestä.  Salainen
poliisi on onnellinen, kun paha ihminen on poissa.



Vale   hautajaisten suunnittelu on ihanaa

John naureskelee  yöllä, kun nukkuu

Vaikka  hautajaiset ovat vaikeat hetki ihmiselle, John
on  naureskellut  hautajaisten valmistelua.  
Hän näyttää  nauttivan, kun saa tehtyä  kujeita, kepposia
ihmiselle.   Lapsuudessa  opitut elämäntavat jatkuvat,
vaikka mies on jo aikuinen.

Naapurit kuulevat ja kokevat jotain ihmeellistä,
mitä he eivät ole koskaan aikaisemmin kuulleet.
John  naureskelee yöllä ja samassa rautasänky ja
sängyn rautaiset vieterit  pitävät ääntä.

Naureskelu yöllä kerrostalossa on jotain 
ihmeellistä, kun  naapurit eivät tiedä, miksi
John naureskelee.  Kaikkien pitäisi nukkua.

Vanhempi pariskunta  alakerrassa on eniten 
ihmetellyt yöllisiä nauruja, koska heillä on 
aikaa  pohtia, miksi   naurua syntyy.

Naapureitten mielipiteitä 

 -  Hullu, John on muuttunut mielipuoleksi ja hänet
olisi saatava  mielisairaalaan tai psykiatrisen
lääkärin hoitoon ja lääkitykseen.   Jos hän ei saa 
lääkitystä tarpeeksi varhain,  Johnin  mielipuolisuus 
ja hulluus lisääntyvät.

Naapurit ovat eläkkeellä ja niillä on aikaa pohtia 
ja tehdä johtopäätöksiä.   Aamulla  naapurit ovat
kerrostalon penkillä istumassa  ja odottamassa,
jotta voi kysyä nauruja.

 - Huomenta.  Naureskelet yöllä,  jotain hauskaa 
sinulla on.  kysyy naapuri.    John  ei pystynyt 
vastaamaan kysymykseen, koska asia ja kysymys  
tulivat  hänelle   yllättävästi. Vastaus  oli hiljaisella 
äänellä:   kyllä.



Työmatkalla John  alkoi pohtia, voiko hän  
naureskella yöllä  unissaan, kun nukkuu.  

John:  Syy naureskeluun:  

kun koko päivän ajattelee ja ratkoo hautajaisia, 
suunnitelmat pyörivät  vielä  yöllä ajattelussa.

John naureskelee sen vuoksi, kun pystytään
harhauttamaan 100 %:n varmasti hautajaisväkeä
ja  3000 ihmistä.   Me pystymme tekemään sen – on
vale  hautajaisten  salainen tunnuslause.  Kun itse on
suunnittelemassa ja tuomassa ideoita vale
hautajaisiin,   työ on hauskaa -  ja jopa ihanaa.
Jokin selitys on annettava kerrostalon
asukkaalle, miksi naurua syntyy?   Voisinko
selittää:  Olen pelastunut – ja iso käärme
ei hyökännyt eikä purrut.

Tulivuoren purkaus ja 1000 asteen laava ei
tullut meidän kerrostaloa kohti.   Keksin tarinaa 
lisää, kun tapaan naapuria.


