Nič ni sveto, niti življenja
Butalcev ne

Piše: Dušan Čegovnik
Predpraznično dogajanje v Butalah
Medtem, ko so po Evropi različne stranke stopile skupaj za
zajezitev pandemije korona virusa, so se Butalci zopet še bolj
razdvojili.
Zajček, jež, lisička in muca z vsemi močmi ob podpori
mainstream medijev tolčejo po panterju in njegovi vladi in jo
kritizirajo, da je v drugem valu pandemije prepozno začela
ukrepati. Vprašanje bi bilo, kako bi ukrepali oni, če bi bili
zopet na prestolu v Butalah.

Bodo pa podkupiti nekaj poslancev
Očitki so že absurdni. A očitno je vse podrejeno samo enemu
cilju, vreči panterja s prestola in ponovno zavladati. Nič jim
ni sveto, niti življenja Butalcev ne. Saj Butalci so izkusili
njihovo ravnanje v začetku pandemije pozimi, ko je zajček
nenadoma odstopil. Je pa zanemaril nasvete tistih, ki so ga
svarili pred čudnim virusom iz Kitajske.
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Njegovo neresnost je popravil njegov naslednik panter, ki je
vse moči usmeril v zajezitev zdravstvene krize, kar mu je v
prvem valu s pogumnim zdravstvenim osebjem in drugimi uspelo.
A vse kar panter in njegovi naredijo, prav vse opozicija z
mediji vred skritizira in daje v nič. Je pa žal res, da
pandemija ne prizanaša večini evropskih držav in da se kljub
vsem ukrepom neprestano širi. V Butalah je najbolj žalostno,
da umirajo številni ljudje. Virus Sars Covid 19 je smrtonosna
kosa, ki ne prizanaša.
A Butalce to ne moti, da ne bi pripravljali nove vlade z novim
mandatarjem. Pojavlja se le problem, da v parlamentu nimajo
dovolj glasov, da bi vrgli panterja in postavili svojo vlado.
Malo je čudno, ker njihov bodoči mandatar ni bil izvoljen od
ljudstva v parlament. Če ne drugače bodo poizkušali podkupiti
nekaj poslancev, da prestopijo na njihovo stran. To počnejo že
od spomladi in dva poslanca sta zamenjala stranki. To je možno
zgleda samo v Butalah, da izvoljen poslanec ene stranke
prestopi v drugo stranko in ostane v parlamentu. To je neke

vrste izdaja volivcev, ki so tega poslanca izvolili.
Panter je znova razburil butalske duhove, ko je poslal v
Bruselj pismo v katerem brani dve evropski državi, ki po
mnenju Evropske Unije ne spoštujeta vladavine prava. Butalski
mediji so panterja napadli z vsemi topovi. Šele potem, ko je
predstavnica trenutno predsedujoče države EU za medije
izjavila, da se je panter zavzel, da bi dosegli s tema dvema
evropskima državama kompromis, se je neurje v butalskih
medijih malo pomirilo.
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A korona divja naprej tako po Butalah, kot po drugih evropskih
državah in po svetu. Obstaja kar nekaj farmacevtskih firm, ki
so proizvedle cepivo poti COVIDU 19. Registracija cepiva je
najprej uspela v Združenem Kraljestvu, kjer so že začeli ljudi
cepiti proti temu virusu. Britanci kmalu zapuščajo Evropsko
Unijo in so zato pohiteli. Tudi v ZDA so cepivo že
registrirali in začeli cepiti prebivalstvo. Registracija bo
tako v Evropi kmalu na dnevnem redu odgovornih institucij.
Evropska Unija je sklenila s farmacevtskimi firmami pogodbe za

nakup cepiva za državljane EU. Po novem letu 2021 se bo začelo
po Evropi cepiti rizično prebivalstvo in zdravstveno osebje
proti virusu. Pojavljajo se zapleti, ker zgleda firmi Pfizer
in Biontech zaradi slabe dobavne verige materialov ne bodo
mogli zadovoljiti zahteve in želje Evrope po številu cepilnih
doz.

Pa še podjetni raper
Tudi Butalci bodo dobili to cepivo. Upajmo, da se ne bodo dali
pretentati raznim šarlatanom, ki svarijo pred cepljenjem proti
COVIDU 19 četudi za to nimajo dokazov. Zima se še prav začela
ni četudi je Butale pobelil sneg. Izgleda, da bo dolga in
huda. Sicer Butalcem ni dolgčas, saj imajo vsak teden kakšno
afero, da se z njo ukvarjajo. Zabelil jo je tudi glasbenik
raper. Ta ga pa lomi že kar precej časa. Ob dnevu praznovanja
butalske države je zmotil državno proslavo z megafonom. Potem
je nek petek vzel kamero iz rok snemalca televizije. Nazadnje
si je privoščil še neumnost, da je sledil direktorju
butalskega instituta za javno zdravje ter ga želel
intervjuvati čeprav ni novinar. Direktor ga je prosil naj ga
pusti na miru in naj ga ne nadleguje. Dobro, da v Butalah
obstajajo tudi drugi mediji in ne samo mainstream mediji.
Raper se je direktorju za nadlegovanje opravičil, a le-ta
njegovega opravičila ni sprejel in je glasbenika ovadil.
Butalsko Ministrstvo za kulturo je ugotovilo, da ima ta
glasbenik-raper samostojno podjetje in še drug transakcijski
račun, na katerega prejema denar. To ne bi bilo nič spornega,
če ta glasbenik ne bi bil na plačilnem seznamu Ministrstva za
kulturo. Ministrstvo je glasbenika izbrisalo iz seznama
umetnikov, ki jih podpira. Raper je sedaj trdil, da je to
politična odločitev zato, ker kritizira vlado. Ministrstvo
pravi, da je glasbenik varal državo in butalske
davkoplačevalce.
Po Butalah je završalo, da se bodo v Butalah začeli sproščati

ukrepi zaradi virusa Korone. A žal je epidemiološka slika
taka, da bo treba na to še počakati. Ko se bo slika izboljšala
bo možno začeti sproščati nekatere ukrepe.Kljub vsemu so
določene ukrepe sprostili pred prazniki.
Za popestritev dogajanja je poskrbel zviti maček, ki so ga na
začetku leta vrgli s prestola butalske stranke upokojencev.
Potem ko so konec poletja v tej stranki odstranili predsednico
stranke, so pred kratkim na novih volitvah mačka znova
ustoličili na prestolu stranke. Kmalu je pokazal svoje prave
namere in želel vso poslansko skupino stranke odpeljati iz
panterjeve vlade v skupino strank opozicije, ki želijo
panterja vreči iz prestola v Butalah in narediti novo vlado.
Mačku so ponudili celo mandatarstvo, kar ga je zamikalo. Le,
da poslanci njegove stranke niso neumni in so dejali, da se te
igre ne gredo in da želijo v tem primeru izstopiti iz stranke
in ustanoviti samostojno poslansko skupino zvesto sedanjemu
predsedniku vlade.
Žalostno pa je, da sedaj, ko je pandemija v Sloveniji in
Evropi na vrhuncu in šteje vsako življenje se gre opozicija
igrice za prevzem vlade namesto, da bi stopili skupaj z vlado
v dobro državljanov Butal in pomagali zajeziti pandemijo.
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