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Shia, Sunni, Hindu, Kristen, Jude eller Katolik…
hemsk och skrämmande relik
fastnat i urtida seder
våld och krig de leder
talar varmt om en himmel
förblindade i sitt vimmel
bosättningar för mer folk
och fel folk med mer smolk
än varmare och mer himlande
och andra snubblar nu vimlande
Indien med hinduer i mängder
sina kastmärken av olika längder
men badar glatt i ett vatten
där badar knappast katten
heligt är saker som ko
men hur ska en människa bo
med djur och barn och vård
och fattigdom är hård
enkla är kläder och skor
där de flesta av dessa bor
religion på sin spets
här frodas hat och hets
korruption och sekterism
kan knappast bättra islamism
när ska människor i världen vakna
och inte för en dag sin tro sakna
vi behöver alla mat
men skadar nu klimat
låt flera fokusera mera
fria demokrater ska regera
befolkningsutveckling utan mått och sans
här kan frodas terror som ändlös svans
hövding, kung eller klan
bör sättas på ett sluttande plan
fria val och domstol i demokrati
död åt korruption och framväxande anarki
och mera pengar till sängar och kläder
till mat och naturen och ett mycket bättre väder
och ett mycket bättre ordnat klimat
renderar mera mat som spenat för primat
inte kungar, klaner och pampar
ska växa starka som skogens svampar
korruption med våld och krig
är en omänskligt slingrande stig
utför, alltmer på ett sluttande plan
som måste hanteras som vatten i kran
kan öppnas och stängas
korrupta från stolpar kan hängas.
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-The Holy Ghost is finally over and done with.
Refreshing, right?
Today we know better. We are informed, well equipped and smart.
The Story of God, Allah, Buddha and other gods
were never anything but man-made stories
by very early pre-historic people
in good faith and with the very best of intentions
to give comfort, strength and support,
consolation and consolidation to weak humans,
here called Man.
We find all the similar stories and beliefs in the old books,
often referred to as the Bible (Bibeln), the Quran (Koranen)
or Veda, the basic scripts (4) of Hinduism.
It was really just pure and simple baloney from the very start.
Now it's about time to start to get rid of all kinds of religion,
basically to remove armed conflicts from the maps.
Religion of any kind fits like a glove,
thick as thieves, stick like glue…
to armed conflicts, war and terror.
Religion of any kind, shape, size and sort,
anywhere in the "more or less civilized" world,
is the most common reason, explanation and excuse
for armed conflict, war, massacre and terror.

These characters all play in the same division, Main Character in a Story Told:
Batman, Santa Claus, God, Allah, Pippi Långstrump, Buddha, Harry Potter, Sherlock
Holmes, The Hulk, Biggles, Don Quixote, James Bond-007, Lisbeth Salander, Terminator,
Shiva, Vishnu, Peter Pan, Scarlett O’Hara, Mahadevi and Brahma.
They are all main characters, simply in plots and stories made by Man, on Earth.
... and Gulliver's Travels is just as good reading as any kind of a book called Bible.

PS! Lesson One; Start to read Arternas Uppkomst, in English called
On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured
Races in the Struggle for Life by Charles Darwin.
Without the contents of this book you are really in the dark.
Shape up, or you may end up Shit Creek without a paddle.
Debatt, och tankar i tiden

