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Ian Fleming loi Jussi Puntin, ja Jussi sai tappaa. Tappaa saa tietysti 
jokainen, mutta tavallinen saappaankuluttaja joutuu kiven sisään taposta, 
vaikka menisi pahimman vihamiehen henki. Näin sen on yhteiskunta 
säätänyt.  
 
Jos veronmaksaja tappaa toisen, jää yhteiskunnan kannettavaksi perilliset, 
lesket, anopit ja muut osingoille pääsevät. Tästä seuraa rangaistus, koska 
kustannus jää yhteiskunnan kannettavaksi. Tappamisen oikeus määritellään 
rahassa. Tässä pelissä yksilö on arvoton. 
 
Yhteiskunta antaa kuitenkin muutaman erivapauden. 
 
Voit vaikkapa tappaa orjasi. Saat tappaa omistamasi ihmisen, edellyttäen 
ettei se ole syntynyt. Syyksi riittää, että sen hoito kaatuu yhteiskunnan 
kannettavaksi vajaamielisyyden, varattomuuden tms takia. 
 
Tappa saat myös autolla. Ajat naapurin kumoon, kadut hetken ja menet 
kotiin. Saat rangaistuksen, koska olet käyttänyt autoa väärään tarkoi-
tukseen, mutta auto on yhteiskunnalle paljon parempi veronmaksaja, kun se 
raukka jonka juuri pakastit. Auto ei valita eikä pyydä sosiaalitukea. Auto 
maksaa aina kiltisti veronsa ja maksunsa. Auto jää henkiin. 
 
Jos ei ole autoa, pyydä tarpeeksi kavereita apuun. Pitäkää sitten kaikki 
aseen kahvasta kun laukaisette. Kas kummaa? Ei voida syyttää kun lait-
tomasta aseen hallussapidosta ellei kaikilla ole lupaa samaan aseeseen. Ja 
miksi syytettäisi? Siinä joutuisi monta veronmaksajaa valtion ruokittavaksi 
kun vain yksi meni. 
 
Rambo tappaa kasoittain. Jos haluat joukkomurhaajaksi, perusta vaikka 
IPVL (Itä Puturan Vapaus Liike). Väitä, että Savo kuuluu Puturan kansalle ja 
hetkessä sinulle virtaa aseita ja ammuksia eri puolilta maailmaa. Ensin saat 
niskaasi lehtimiehiä. Lehtimiehet tuovat sympatiaa, sympatia kannattajia, 
kannattajat kehitysapua ja kehitysapu aseita. Sitten kasvaa vaikutusvalta ja 
vaikutusvalta tuo rahaa. Kun kymmenessä vuodessa olet onnistunut 
tappamaan 3041 lasta, 977 vanhusta 12 poliisia ja 14210 muuta 
veronmaksajaa, saat diplomaatin koskemattomuuden. Sinua ruokitaan pres-
san kutsuilla, pääset YK:n viralliseksi vieraaksi, ja suurvaltojen päämiehet 
juoksevat kilvan sinua kättelemässä. Silloin olet kaiken veron arvoinen. Pidä 
vain huoli, ettet koskaan tapa enemmän ihmisiä, kun mikä on sinun kan-
nattajien (tulevien veronmaksajien) määrä. 
 
Sinut voidaan tappaa. Helpoimmalla pääset menemällä Pietariin setelitukku 
toisessa kädessä ja ase toisessa. Silloin setelit viedään tappamalla. Jos kui-
tenkin kuvittelet, että kohtalo määrää elämäsi keston, mene byrokratian lei-
piin. Siellä olet tappajien eikä tapettavien puolella. 
 
Pitkälle jalostettuna, byrokratia tappaa nopeasti ilman virkavirhettä. 
 



Miltä tuntuisi esimerkiksi seuraavanlainen kuolema. Sinut tuodaan häkämyr-
kytyksen saaneena tajuttomana sairaalan ensiapuun. Kuolet, koska hoitoa ei 
voida antaa, kun et ole antanut henkilötietoja. 
 
Vähän hitaammin kuolet, jos olet rehellinen. Byrokratia on tehty sillä olet-
tamuksella että ihmiset ovat epärehellisiä. Rehellisyys tuhoaisi byrokratian 
perusolemuksen, ja siksi rehellisyys on tuhottava. Se on tuhottava myös 
siksi, että byrokratiaa pyörittävät pelkurit, ihmiset jotka pelkäävät rehel-
lisyyttä ja piilotuvat epärehellisyydessään järjestelmän taakse. 
 
Sinut tuhotaan kun byrokratia havaitsee voivansa ansaita kuolemallasi 
enemmän, kun jättämällä sinut henkiin. 
 


