Korruptiosyytöksiä!
Rakennusmaailman toimittajat
suorittavat paraikaa tutkimuksia Walhallissa.
Onko pääministeri Wotan (aasaTeksti: Loge
puolue) vastaanottanut rakennuttajalta ilmaista tuppeen sahattua lankkua? Mitä vastapalveluksia rakennuttaja odottaa? Mitä kaavoitusetuisuuksia
pääministeri Wotan (ap) on luvannut rakennusliike Fasolt & Fafnerille? Liittykö Kehittyvien maakuntien Walhalla millään tavalla pääministeri Wotanin (ap) korruptiovyyhteen? Millä tavoin hämärä liikemies Alberich (alvipuolue) pyrkii vaikuttamaan koko
Walhallan demokratiaan? Pääministeri Wotan vetoaa aukkoihin muistissaan ja lehdistön väärin ja puutteellisesti esittämiin kysymyksiin eikä aio erota.
Onko Nuorisosäätiön toimitusjohtaja
Siegfried (ap) kanavoinut säätiön nuoraasoille tarkoitettuja varoja omiin taskuihinsa? Eroaako kansanedustaja Siegfried säätiön johdosta? Taustavaikuttaja Mimen (alvip.) salattuja yhteyksiä suurliikemies Alberichiin (alvip.) tutkitaan. Suurliikemies Alberichin (alvip.) väitetään pääministeri Wotanille (ap) ja kansanedustaja Siegfriedille
(ap) toimittaneen kyseenalaisia naishenkilöitä, ns. reinintyttäriä ja valkyyrioita, jotta nämä edellä mainitut suopeasti hänen
suurisuuntaisille Nibelheimparkia koskeville suunnitelmille suhtautuisivat. Myös vauraan rakennusmoguli Fafnerin (jättiläispuolue) huhutaan yrittäneen luikerrella walhallilaisen demokratian sydämeen.
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Mitkä ovat terveys- ja pitkäikäisyysministeri Freian (ap) omenajakoperusteet? Favoritismista huhutaan. Ketkä Walhallan hallituksen jäsenistä saavat suurimmat ja mehukkaimmat omenat ja ketkä saavat tyytyä
pelkkiin karoihin? Liittyykö, kuten pahat kielet kertovat, puoluepolitiikka terveys- ja pitkäikäisyysministeri Freian (ap) salaisiin omenanjakoperusteisiin? Mikä on terveys- ja pitkäikäisyysministeri Freian (ap) ja rakennusmoguli Fafnerin (jp) salattu yhteys?
Säveltäjä Richard Wagneria (wagnerpuolue) vastaan on esitetty vakavia syytöksiä. Hänen väitetään vastaanottaneen suuria rahasummia lahjuksina eräältä nimeltä mainitsemattomalta Baijerilaiselta kuninkaalta
(hullupuolue). Lahjuksilla nimeltä mainitsemattoman kuninkaan (hp) käyttämä bulvaani, muudan säätiö nimeltään Kehittyvien
kuningaskuntien Baijeri, on syytösten mukaan pyrkinyt vaikuttamaan säveltäjä Wagnerin (wp) musiikilliseen oopperatuotantoon
ja varmistamaan että säveltäjä Wagner (wp)

tuotannossaan edistäisi joutsenpurjehduksen ja mielenvikaisuuden asiaa.
Wagneriaanin pakinoitsija Logea (sit.
vaanipuolue) vastaan ei ole esitetty syytöksiä. Pakinoitsija Loge (sit. vaanipuolue) on
puolestaan itse esittänyt erittäin vakavia syytöksiä. Kukaan ei ole yrittänyt lahjoa häntä
taikka tarjonnut hänelle rahaa. Kukaan ei
ole yrittänyt ostaa häntä. Kukaan ei ole yrittänyt kullalla valjastaa hänen erittäin vaikutusvaltaista kolumniaan omien katalien intressiensä puhetorveksi.
Pakinoitsija Loge tahtoo täten tehdä seuraavan selväksi ja kaikille tiettäväksi: Jos joku
ylimielinen houkka, joku kansainvälisen plutokratian selkärangaton lakeija erehtyy hänelle rahaa tarjoamaan, pieniä seteleitä ruskeassa kirjekuoressa, niin tietäköön (mieluiten käytettyjä seteleitä) että Logen mielipiteisiin ei raha vaikuta (kaksikymppisiä mieluiten) eikä hän (kirjekuori oopperan miestenvessan kolmannen kopin vessapaperirullan taakse) ole ostettavissa!
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