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Vittu ei oo helppoo olla salkunhoitaja. Taas alkaa
shaisse realisoitua, kun on pinottu paskaa paskanpäälle. Ku on tarkoitus myydä, niin sit vittu myydään. Ja jos myytävä loppuu, niin sit sitä kehitetään lisää. Ja ku ei oo enää mistä kehittää, niin sit
myydään paskaa. Sit jonain päivänä kauniina, aika
saa sut kiinni ja koko lasti lentää tuulettimeen. Ja
skeida myydään vielä kerran, veronmaksajille. Yksi
markkinointi slogan riittää, ollaan liian isoja kaatumaan. Niin siitä taas selvitään.
Maailman talous on kuin taikina. Siitä paisuu
sen luontoinen kuin juuri sanelee. Ja äärimmäisen
piiskattu ja lobattu talouden juuri sanelee että taloudesta muodostuu romahdukselle altis korttitalo.
Juuren laatijat ovat aina tajunneet oman etunsa ja
turboahdettu talouden äkkiväärä vaihtelu on oikeammin omaisuuden uusjakoa. Ei oo helppoo.
Päivä paketissa. Paniikki tuntuu vatsassa. Vois
yrjötä mutta pitää yrittää olla välittämättä. Minä eli
Markku Alatensiö, Jörgen Makkonen ja Nooa Eskelinen kelataan mennä kollegiona bisselle, vaikka
ahdistus on käsin kosketeltavissa. Painellaan oluthuoneeseen ja tilataan kolpakolliset huurteista.
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Istuudutaan nurkkapöytään. Paniikinomaisen hiljaisuuden vapauttaa Markun toteamus.
Minä: Ei saatana mikä päivä. Hei kertokaa jäbät
mitä just tapahtu? Tuntuu ku WTC:t ois just romahtanu kertaa kymmenen. Tästä romahduksesta generoituu härskimpi bodycount ku WTC:stä konsanaan, jahka ehtii itsaritilastoihin. Saatana toi johtuu
siitä jenkki pankkiirien sairaalloisesta ahneudesta,
yhdistettynä tsäänssiin paketoida paskaa ja myydä
priimana. Härskeimmät pelimannit oli ilmeisesti
vielä shortannu myymiään paskalainoja vastaan,
vittu ei saatana!
Nooa: Nyt sit ihmetellään, kun pankkien kurssit on
vapaassa pudotuksessa, kuka selviää ja kuka ei ja
ketä pelastetaan ja miksi?
Jörgen: Tää onniin tätä, mutta turha surkutella.
Tää voi olla myös tilaisuus tehdä tiliä. Nyt pitää saada meidän pelimerkit tukevalle maalle. Ku meillä
ei nyt ilmeisesti salkut pullota jenkkipankkeja niin
puhalletaan hetki. Pörssit putoo nyt kautta linjan,
niin massii turvaan ainakin kiikkerimmästä päästä.
Turvasatamista kulta on saletissa. Kenties jotkut
valuutat ja korkopaprut. Toisaalta romahtanut osake on hyvä kohde jos pystyy varmentaa ettei konkka uhkaa ja tuotteella on tulevaisuuden näkymiä.
Katotaan jäbät, katotaan.
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Katastroﬁpörssipäivästä huolimatta koittaa huomen. Kukin on taloutta seurannut yön etänä, minkä väsymykseltään on kyennyt. Riekaleinen tanner
on romahduksen jäljiltä kaoottinen ja epäluottamus
kalvaa kaikessa. Konttori alkaa täyttyä henkilökunnasta tutkimaan vaurioita globaalissa taloudessa.
On kiire kartoittaa pahimmat riskit ja luoda strategiaa luovia rahastot seesteisimpiin aikoihin. Valtavien jenkkipankkien romahdukset ja jopa konkurssit
on isku talouteen jonka trauma säteilee koko maailman talouteen. Kriisikokous kutsutaan koolle koskien kaikkia. Tj. Jake Järvinen hiukan huteran oloisena aloittaa epämääräisen jorinan tapahtuneesta.
Jake: Kuva on toistaiseksi vielä hiukan utuinen.
Pörssi-indeksit ropisee, eikä pohjista tietoa. Mut
minkäs tekee. Antaa kurssien pudota. Tota, dumpatkaa riskeimmät kohteet eli huterat pankkipaperit ja vaihtakaa kultaan. Vittu mä muuta osaa tähän
sanoo. Toi tilanne vaatii valtion väliintuloo ja jos
näin ei käy, veri perkele tulee lentämään ku sirkkelillä vetelis. Kannattanee aluks ensisijaisesti irtautua Nykin pankeista. Lyödään massii turvasatamiin
ja ku bailout alkaa orastaan, lyödään mällit takas
Nykkiin ja toivotaan parasta, että pohjilla ostettu
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paska kestää, että elvytys myöhemmin vaikuttaa ja
tehdään vitunmoiset voitot. Jotenki näin saatana.
Muistakaa että kolmen a:n reittauksiin ei kande
luottaa. Saattaa olla korruptoitunutta hevonpaskaa.
Pohjilla ei mieluummin myydä ellei ole liian riskin
takia välttämätöntä. Kyllä kova kama vielä ylös hilautuu, jahka vuodet kuluu. Eli ei hätiköidä. Kiitos
huomiostanne. Sit hommiin.
Mä eli Markku, Nooa ja Jörgen muodostetaan
tiimi. Jörgen sakemannin täsmällisyydellä hoitaa
bondipaskaa, Nooa kullat, valuutat ja sun muut kaketsu, kuten raaka-aineet, mä osakkeet. Vivutellaan
sen minkä ahneuspuuskissa uskaltaa mutta melko
tylsästi varmanpäälle. Enemmän pitkänaikavälin
unetushommia, mikä juuri tässä ajankohdassa on
osoittautunut varsin järkeväksi taktiikaksi. No, eiku
sorvin ääreen numeroita kyttäämään ja uutisvirtaa
seuraamaan.
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Minä: Ai saatana sillä goldmansucksin epelillä ei
pokeri lopu kesken. Myyvät hamaan tappiin roskalainoja priimana. Kulissin pitää kestää että kauppa käy. Ja pelataan vitun AIG:n kautta papereita
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vastaan ja kun heillä velvoitteet laukee, joutuu valtio
pumppaamaan lisää paaluu, jolla ensimmäisenä pelastetaan sucksin saatavat. – iso hörppäys stobesta
–. Ei saatana. Joku tossa jenkki tsydeemissä kusee,
ku ei siinä mitään että pelastetaan, mutta missä järjestyksessä priorisoidaan. Keskuspankki tsydeemi
on alueellisten keskuspankkien omistuksessa jotka
ovat yksityisessä omistuksessa ja repii korkotuottoo, että käteistä ylipäätään saadaan pumpattua järjestelmään. Mut se ketkä ne alueelliset keskuspankit omistaa ei ole edes julkista tietoa. Ulkoapäin ku
kattelee, niin ei voi välttyä vaikutelmalta, että jotkut
alan toimijat lobbareista professoreihin on lähempänä vallan ydintä kuin toiset. Se missä kaikkialla
ydin sijaitsee ja kuinka laaja se on, on mysteeri.
Nooa: Onks toi sun jotain salaliitto hölynpölyä?
Kasva aikuiseks.
Minä: Nooa perkele, se lärvi umpeen. Sulla taas
on salakavala taipumus saattaa maailman joka kolkka ison d:een alistettavaks globalisaation varjolla.
Varmin tapa saada jenkit levittämään demokratiaa
omaan niskaan on olla varteen otettava haastaja
muuttaa öljykauppa käytäväks muutenkin kuin dollareilla. Dollari tarvitsee maailman pyörivän öljyllä.
Nooa: Mitä sä tarkotat tolla salakavalalla taipumuksella?
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Minä: No ihan vaan sitä että sä koet sen sun oman
kulttuurin kulttuuri imperialismiks.
Jörgen: Tossa mä oon markun kaa samaa mieltä.
Nooa: Oossä vitun natsi hiljaa.
Jörgen: Tää on niin tätä.
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Toimitusjohtaja Jake Järvinen aloittaa.
Jake: Tänä vuonna jauhetaan nämä tilinpäätösjuhlallisuuspaskat täällä byroolla, täsä ku maailman
talous lipuu monin paikoin niin sanotussa likvidikapeikossa, joten vietetään mekin hitusen matalanpaa
proﬁilia tässä kohtaa. Ookke eli mennyt vuosi oli
kaikille paska. Siinä kuitenkin sitkeästi sinniteltiin
ja voin todeta olevani tyytyväinen tähän puolustus
taistoon jota voisi torjuntavoitoksikin kutsua, jotta
saadaan kaikki saatanan kliseet käytettyä. Mutta
männä vuoden kuravellissä lilluskelee suoranaisia valonpilkahduksiakin ja täten haluasin palkita
kurimuksesta parhaiten selvinneet. Eli ykkösiä
kiistatta olivat yksikkö, joka koostuu kolmikosta Markku Alatensiö, Nooa Eskelinen ja Jörgen
Makkonen. Onneks olkoon poikkarna. Saatte
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