Wanted Dead or Alive
TV 2:n peloton
toimittaja paljasti Richard Wagnerin natsiksi!
Ajankohtaisen
Kakkosen syväluotaavan anaTeksti: Loge
lyysin ja Tohlopin täsmävinkkien perusteella KRP ja Interpol kävivät toimeen, tekivät nopean iskun ja pidättivät vaarallisen natsiringin johtohenkilöt!
Ohessa otteita kuulustelupöytäkirjoista:

ti sua harhaan. Se käytti sua. Sähän tässä
uhri oot.
HITLER: Siis . . .
KRP: Ja se oli Wagneri kanssa joka sano että
hei vähänkö ois makeeta siis alottaa maailmansota ja niinku tuhota kaikki alemmat
silleen rodut? Eikö ollutkin? Se oli kaikki
sen ideaa? Eikö ollutkin?
HITLER: Tuota –
KRP: Tunnusta jätkä suosiolla tai me hakataan susta se tunnustus!

KRP: Miksi olet natsi?
WAGNER: Kuinka?
KRP: Miksi aloitit maailmansodan?
WAGNER: Minkä?
KRP: Älä jätkä venkoile! Vielä me susta totuus puristetaan!
WAGNER: Anteeksi?
KRP: Turha enää pyydellä anteeksi kun on
jo jätökset housussa!
WAGNER: Siis –
KRP: Suu poikki natsi! Tuu piilosta sut
on nähty! Sä oot Aatun lempparisäveltäjä! Tunnusta!
WAGNER: Aatun?
KRP: Miksi yrität valloittaa maailman? Vastaa!

KRP: Okei jätkä. Me tiedetään että sun kahdeksas sinfonia on natsiskeidaa.
SIBELIUS: Mutta –
KRP: Vai yritit sä jätkä polttaa todisteet! Et
sä kuule niin helpolla pääse!
SIBELIUS: Mutta –
KRP: Tästä tulee sulle kuule kakkua niin
että heilahtaa!

***

KRP: Tähän loppu teidän leikit!
SUOMEN WAGNER-SEURAN JOHTOHENKILÖ: Kirottu TV Zwei! Ajankohtainen Zwein Schweinhund hen paljasti meidän grosser suunnitelma falloitta koko Welt
ja alistaa muut rodut meidän tyrannian alle
kuuntelemalla Wagner-Oper ja käymällä katsomassa esitys ympäri Finnland ja joskus en
bisschen Europa ja samalla lefittä faarallinen
tietoisuus Wagnerista ja henen Musik! Gut.
Tällä kerta TV Zwei hen foitta pelin – aber
me kosta fielä ja ein Tag me nousta ja kuunnella taas Wagner! Hojotohoo!
KRP: Niinhän te konnat aina uhoatte.
***
Seuraavaksi Ajankohtainen Zwei – anteeksi
Kakkonen – tutkii onko Elias Lönnrotin Kalevala syyllinen ilmastonmuutokseen. On.

***

***
KRP: Kumman idea se oli?
HITLER: Mikä?
KRP: Kumpi keksi sen?
HITLER: Niin minkä?
KRP: No natsismin! Sää vai Wagneri?
HITLER: Tuota . . .
KRP: Jos se oli Wagneri niin sano ihmeessä. Eihän se sillon sun vika ollut. Jätkä joh-
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