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eljä vuotta sitten olin sitä mieltä, että Donald
Trump voittaa Yhdysvaltain presidentinvaa-
lit, vaikka gallupit ja asiantuntijat ennustivat
voittoa Hillary Clintonille. Vetoa en asiasta
lyön1t, mutta vaalien aattona lähetin itselle-
ni sähköpostia, jossa ennustin voittajan.
Tämä lapsellinen meili oli siltä varalta, että

joku eri mieltä ollut väittäisi minun "ennustaneen" voittajan vas-
ta tuloksen selvittyä. Pari kertaa olen pääss1t esittelemään meiliä
todisteena siitä, että oikein ennustin.

En edes tiedä, miksi arvelin Trumpin voittavan. En laskenut
vaa'ankieliosavaltioiden valitsijamiehiä, enkä tehny muitakaan
syväanalyyseja. Se oli lähes puhdasta "mutua".

Sittemmin voitin mutulla vedon siitä, etteivät Venäjä-tutkinta
ja virkarikossyl,te johda Trumpin eroon, vaikka hänen valintansa
järkyltämät demokaatit ja vihamielinen media parhaansa tekivåt.
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Viikon päästä USA:ssa on jälleen vaalit. Tällä kertaa löin vetoa
Trumpin valinnan puolestahyvissä ajoin, kun loppuvuonna seu-
rasin vastaehdokkaiden esivaalia. Sakki oli luvalla sanoen onne-
tonta.

Veto näytri oikein hyvältä vielä silloin, kun demokraattipuolue

iunaili Trumpin haastajaksi väsähtäneen ja sekavan Joe Bidenin.
Sitten tulivat koronavirus, talouden romahdus ja BLM. Demo-
kraattien ja median neljä vuotta väsymättä ruokkima Trump-vi-
ha leimahti liekkeihin.

Nyt mielipidekysely kertovat, että häviän vetoni. "Sleepy Joe"
on suuri suosikki - niin suuri, että harkitsen pikkuvetoa hänen
puolestaan, jotta varsinaisen vedon tappio tulisi edes osin kui-
tatuksi.

Jokin päässäni potkii kuitenkin gallupeja vastaan. Ehkä se on
Trumpin vaalitilaisuuksien hurmos, ehkä kalkkiviivoilla tulleet po-
liittiset voitot tai Bidenista esitetyt koiruptiosyytökset. Tiedä hän-
tä, mutta mutu sanoo, että "Paha Oranssimies" jatkaa neljävuotta.

Biden ei innosta edes kannattajiaan. Hänen suurin ar,unsa on
se, ettei hän ole Trump. Bidenin poliittinen ohjelma on epäselvä.
Hän puhuu paljon "suunnitelmista", muttei koskaan avaa niitä.
Hän on monessa asiassa sekä puolesta että vastaan.

Kun amerikkalaisten äänet on annettu ja toivon mukaan las-
kettukin ennen tammikuuta, tiedän, toimiko Trump-mutunikol-
mannen kerran vai tarjoanko neljälle hengelle illallisen Helsingin
hienostoravintoloihin lukeutuvassa Savoyssa.
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