
Predsednik Dalmatin 

     Ko je Dalmatin napisal Biblijo, je postal zelo priljubljen med ljudmi.  

     Tako se je nekega dne odločil, da bo kandidiral za predsednika. Adam Bohorič je njegovo 

odločitev zelo podpiral, ampak se je spomnil, da če želi, da dobi Dalmatin čim več glasov, 

mora narediti nekaj plakatov in odlično volilno kampanjo, da prepriča ljudi na volitvah. Ker 

volilna kampanja tudi precej stane, sta se Trubar in Bohorič ponudila, da mu finančno 

pomagata. Vsi trije so se lotili dela. Dalmatin si je izmislil tudi svoj volilni slogan. Dal ga je 

na plakate, ki jih je razobesil po celem Krškem, Posavju in še dlje. Vedel je, da na Krčane in 

njihove glasove lahko računa, saj jih je prevzel s prevodom Biblije. Ker pa je želel omrežiti 

tudi vse ostale Slovence, je posnel videoposnetek, na katerem je razložil, da bi on lahko 

odlično vladal državi zaradi prevoda Biblije. Posnetki so zaokrožili po vseh družbenih 

omrežjih in njegova podpora se je iz dneva v dan bolj večala.  

    Na dan volitev je dosegel 73% glasov in prepričljivo zmagal. Bil je zelo vesel, saj se je zelo 

trudil za ta dosežek že od  samega začetka, najbolj ponosen pa je bil ravno zaradi svojega  

uspešnega prevajanja Biblije. Takoj, ko je zasedel predsedniško mesto, je uvedel razne reforme, 

na  katerih je pisalo, da morajo vsi državljani brati Biblijo pogosteje, spoštovati slovenski jezik 

in se redno držati pravil slovenskega knjižnega jezika. Slednjega je zahteval tudi na vseh 

družbenih omrežjih, pisanju elektronskih sporočil in pisanju SMS-ov – tako odrasli kot 

najstniki.  

    Po enem mesecu so se državljani uprli in Dalmatin je odstopil in se lotil dela, ki ga je 

najbolje znal - prevajanje knjig iz latinščine. In upal, da bodo nekoč Slovenci tako zrel narod, 

da se bodo brez reform zavedali pomembnosti svojega lastnega maternega jezika.  
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