Butalske zgodbe
Piše: Dušan Čegovnik, iz Essna

Zajček, ki je na volitvah prejel le 13% glasov, se je uspel
povzpeti na premierski položaj v Butalah. Okrog sebe je zbral
predstavnike sorodnih strank in celo ježek se mu je pridružil.

Vendar so jež in njegovi venomer izsiljevali s svojimi
zahtevami, ki jih zajček ni mogel uresničiti. Po dobrem letu
so jež in njegovi poslanci dali zajčku košarico in postali
opozicija. Zajčkovi vladi pa še vedno ni uspelo izpolniti
odločbe ustavnega sodišča glede financiranja državnih
programov v tako imenovanih zasebnih šolah. Pravzaprav
marsikomu ni jasno, da to niso tiste klasične privatne šole
kot jih imajo Angleži.

To so v bistvu šole, kjer je le izvajalec in organizator
šolanja nekdo drug kot država. Te šole prav tako kot državne
šole izobražujejo učenke in učence po veljavnih državnih
programih. Imajo še nekaj dodatnih predmetov, ki jih plačujejo
starši šolajoče mladine. Le zgradbe niso državne, so zasebne.
Očitno se butalski minister za šolstvo dela tako pametnega, da
bo še muho podkoval. Ko gre za to, da bi moral uresničiti

odločbo ustavnega sodišča, pa si iz meseca v mesec izmišlja
drugačne zapreke in težave, da te odločbe ne uresniči.

Potem se zaradi tega šopiri še lisička, predsednica manjše
stranke, ki pravi, da naj starši sami plačajo šolanje v
»zasebnih šolah«. Celo referendum bi organizirala glede tega.

Čudno, da se ni potrudila za izvedbo referenduma za porabo
denarja butalskih davkoplačevalcev v času, ko je bila še na
višjem položaju v Butalah.

Namesto, da bi se butalski policisti ukvarjali z ustavljanjem
prebežnikov, ki prihajajo v Butale iz sosednje države brez
potnih listov, se ukvarjajo z lovljenjem skupine
prostovoljcev, ki želi ubraniti Butalce pred tujci. Pa imajo
takšne vaške straže tudi po drugih državah v Evropi, le da te
sodelujejo s policijo skupaj z ramo ob rami.

Tudi to, da je lepotica iz Butal poročena s predsednikom ene
izmed velesil, v Butalah nismo znali unovčiti. Za nameček se
tega predsednika blati, kjer se ga le more in zamolči bistvena
dejstva, da je v državi zmanjšal brezposelnost in da je
njihovo gospodarstvo uspešno.

Žal med evropskimi državami nimamo veliko zaveznikov. Kajti
večinoma se zgodi, da Evropska zveza potegne z našo sosedo, s
katero imamo že ves čas odkar smo se osamosvojili probleme.
Mogoče se bo sedaj, ko je vajeti v EU prevzela Ursula von der
Leyen, ki je precej nevtralna, kaj spremenilo v butalsko
korist.

Slab odziv butalskih vladnih institucij je bil na provokativno
voščilo butalskega sekretarja z ministrstva za šolstvo, ki je
slovenskim katolikom voščil božič zelo neolikano tako: »Vesel
božič, umazane živali.« Opravičevanje, da je ta stavek iz
filma “Sam doma”, ni na mestu. Kar je bilo izrečeno, je šlo v
eter in med ljudi. Tega še takšno opravičilo ne zbriše.
Opravičiti se da, oprostiti ne.

Zakorakali smo v prestopno leto 2020 z zelo milo zimo.

Upajmo, da se bo v Butalah za Butalce kaj spremenilo. Na
boljše in lepše.

Komentar izraža stališče avtorja Dušana Čegovnika in ne
stališč Spletnega časopisa. Avtor iz Nemčije za Spletni
časopis občasno piše.

