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Brief aan mijn moeder
vrijdag, 22:26
In Kaatsheuvel groeit een berg naar Zweden
Terwijl ik eigenlijk de ark van Noach moet schrijven
voor alle mensen die over zullen blijven
Gelden oude normen en wetten
zoals vrouwen en kinderen eerst
en wie braaf is die heerst
Ik weet nog niet genoeg van de natuur
om alles en iedereen te kunnen redden
Ik heb vragen die geen antwoorden hebben
Dus ik laat het nu even gaan
Om het te laten rusten
Met tijd komt wijsheid
Met raad komt inzicht
Ik moet/wil me meer gaan verdiepen
in de diepere materie van het leven
waar we vandaan komen
en hoe het kan dat de wet
hetzelfde is gebleven
Want waarom zijn wij zo sterk!?
Terwijl evolutie voortkomt uit zwakte
omdat men zich dan moet aanpassen
om te overleven
Wat zijn de eisen van de toekomst?
Hoeveel moet ik nog geven?
Mama, waarom moet ik dit allemaal alleen doen?
Waarom is ons Line hier niet meer?
Waarom is het allemaal zo hart?
Ik hou van het leven begrijp me niet verkeerd
Maar mama, ik ben zo bang
voor de zondvloed en het hellevuur
Waarom leven schildpadden zo lang?
En waarom liet je me slapen in de schuur?
Was ik dan zo slecht dat ik zei:
Dat die foto?s van mij waren?
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Ik heb het ook nooit gewild
maar mensen hebben misbruik van jouw en mijn goedheid gemaakt
En nu moeten we leven met het beeld
dat ik psychisch niet in orde zou zijn
Misschien moet je Hollywood maar eens vragen
wat mijn levensverhaal waard is als ik vermoord of gestorven ben
maar laat me nu niet alleen
in het klare daglicht
Waar ik schijn in de ziel
van duizenden geesten
Als de vleesgeworden niemand
die voor iedereen het beste wil
Maar nogal eigenwijs kan zijn
als het gaat om oplossingen
Toch, geloof ik dat IsraelPalastina
de mensheid zal verenigen in eendracht
met mijn geloofje Adam en Eva waren god
Geloof in de liefde
En geef nooit op
Want we zijn hier om elkaar lief te hebben
als elkaars naaste of partner
In ieder geval moei je maar niet te veel om mij
Want ik ben heel erg verliefd
op een hele leuke meid
En ik zorg weer goed voor mezelf
en ik ook voor haar
We houden van elkaar
Dus, stil maar mama
Het komt allemaal goed.

Antipolitiek
zaterdag, 13:52
Kansloze kaaskoppen verteren de onbruikzaamheid als zoete koek.
Ze griffieren de onzin tot restjes stroop met wat pannenkoek toe.
Nee, Bush wist niet hoe het moest
Zelfs Blair en Balkende vielen met hun ballen in de soep
En nu Barrosso voor het karretje gespannen is
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En enkel mijn woorden kan nablaten in de context van politiek
Veranderd er als mens helemaal niets
Blijven de wapens komen en stikt het van verdriet
Zelfs over de oceanen blijft het stormen
En aan het broeikasgaseffect doen wij nagenoeg nog steeds niets
Dus, ik ben als herder van deze kudde politicologen
Een eenzame strijder tegen de wolven uit de bergen.
Laat de koeien maar loeien
en de hazen het pad van de minste weerstand kiezen
Want de politiek kan mij vandaag even niet meer boeien
zolang ik steeds weer het vertrouwen begin te verliezen
Ooit was het goed en waren wij samen
Helaas, is het metaal vermoeid
En zakken de leiders voor hun tentamen.
Neodemocratie:
Een wapen of een stem?
Staat of publiek?
Meer keuzes zijn er nu even niet.
(Het komt me de neus uit)
Toelichting:
Ik schrijf al een aantal jaartjes op de verhalensite, basicpublishing en hyves daarvoor op de sites van de
Bushes, er is de afgelopen tien jaar genoeg gebeurd om te vermoeden dat ik invloed heb op het aardse
gebeuren om ons heen, maar zelf ben ik nog nimmer in het nieuws geweest dat ik weet, wel weet ik dat er een
aantal dingen gebeurd zijn sinds ik Adam en Eva waren god heb geschreeuwd die ik als mens wellicht
veroorzaakt heb, zoals de bomaanslagen in Londen van 2005 en de mislukte aanslagen op de â yes we can
manâ en het â balkende paardâ , in beide gevallen heeft het te maken gehad met mijn retoriek van het
humantheisme en de neodemocratie, ik ben geen heilige, maar heb wel de wereld een beetje veranderd daar
bij heb ik een jaar of tien geleden ook een formule bedacht voor de totale energie van een willekeurig
systeem: H=1/2m*v^2+1/2alpha*d^2+1/2I*f^2 wat mij aanleiding heeft gegeven tot het staken van mijn
studie en verder te gaan met het geschreven en getekende woord. Ik ben dus een dichtend kunstenaar
geworden, daarbij heb ik altijd een sterk gevoel van vechten tegen onrecht in me gehad en neem ik het altijd
op voor de underdog, dit te samen met mijn geloof dat de mens als god is en dat wij het beste af zijn met een
politiek systeem waar de wapendragers niet mogen stemmen en de burgerij 50% belasting betaald om voor
iedereen vrije toegang tot alle basisbehoeftes te geven, heeft bij mij het idee opgebracht een modelstaat te
stichten in de vorm van IsraelPalastina met Jeruzalem als hoofdstad waar de internationale wetten gelden die
ik in mijn magnus opus 'de waarheid regeert' heb beschreven. Deze modelstaat moet als een olievlek het
humantheisme en de neodemocratie over de wereld verspreiden en de gehele wereld onder de controle van 1
internationaal wereldleger plaatsen dat bij machte van het internationale gerechtshof gemachtigd is acties uit
te voeren op plekken waar de schade aan mens, dier en milieu zo ernstig is dat ingrijpen van buitenaf
noodzakelijk wordt geacht.

Humanisme vs. Humantheisme
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Humanisme
Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Humanisten geloven niet in een god,
maar in het zorgvuldig en gewetensvol omgaan met anderen, de wereld en jezelf. De term `humanisme` is nog
niet zo oud. Sinds de 19e eeuw wordt â humanismeâ gehanteerd als algemene term voor de levensvisie
die de mens in plaats van God centraal stelt.
Daarom ben ik een humantheist
Ik erken dat Adam en Eva god waren, ik kom god dagelijks in de spiegel tegen en in de ogen van mijn vrouw,
daarbij leg ik aan mezelf en mijn partner elke dag weer dezelfde verantwoordelijkheid af door mijn rechten te
gebruiken en mijn plichten na te komen zoals dat man en vrouw betaamt.
De mens is als god.
De mensheid is God.
God is een piek van de evolutie.
De natuur is de bron.
Man en vrouw zijn gescheiden maar gelijk.
Er is maar een menselijke soort of ras.
Geloof in jezelf.
Respecteer vrijheid.
Luister naar je hart
en hou van je eega als geen ander.

De medaille
donderdag, 18:39
We moeten het zelf doen, lieverd
We kunnen niet wachten tot iemand ons komt brengen
Dus, kom op voor jezelf en laat me zien dat je het meent
Jouw vrienden weten wel van wanten, maar het is jij
waar ik echt om geef
Vertrouw me mijn leger toe
Ik zal laten zien hoe het moet
Ik verf de horizon rood
en drink zuiver bronwater
uit de handen van moeders schoot
Het leven is ons gegeven
en ik wil je trouw zijn vandaag
Laat me alsjeblieft jouw vrouw zijn
en stel me nu eens de juiste vraag
Want ik ben zo bang alleen in het donker
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Terwijl ik jouw vertrouwde hartje voel
Maak ik mezelf dronken met kletskoek
Je begrijpt wel wat ik bedoel
Daarom lief vertrouw ik je als geen ander
Heb je lief tot in het einde van de tijd
Ik besterf duizend rozen
terwijl jij ongezien in mijn ogen
voor miljoenen mensen
de dans leidt
Want als mijn geliefde
Vervul jij de rol van mijn god
en bepaal je de dromen in mijn ogen
die ik voel
ondanks de gestilde passie
en de stomende machine van die landrot
Want ik ben verder dan het lichamelijke
Leef in jouw dromen en nachtmerries voort
Hoor van de weesjes en de kindertjes die luisteren
naar pappa gestoord
Want de mens als god, gaat wel heel ver
Als een pseudowaarheid die ik niet kan plaatsen
in de geschiedenis van ons zo her en der
Maar toch is het waar
Ook al klinkt het raar
Wij mensen hebben de macht
Goddelijke en satanistische daden te verrichten
De mens is de medaille
God is de voorkant
en satan de achterkant van de medaille
Neemt allen U eigenverantwoordelijkheid
Vertaalt deze tekst(en) in uw moederstaal
zoals het Spaans, Engels, Frans, Duits, Chinees, Russisch en Arabisch
Zodat iedereen zal weten
dat Adam en Eva god waren
En wij mensen allemaal
zonen en dochters van god
die de macht hebben zowel een god als een duivel te zijn
en dat jij als mens zelf de keuze hebt
het goede dan wel het slechte te doen
en dus,
in staat bent jouw eigen belevingswereld te creÃ«ren
waar hoop en liefde op jouw manier hoogtij vieren
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In jouw overtuiging dat toekomst hoop en god liefde is
en toekomst en liefde overal te vinden zijn
als je maar op de juiste manier naar het leven kijkt
Door de ogen van een leerling in het rijk Gods
Gezegend met de hemel, de hel en de aarde
en voorgoed van het lijden verlost.
Ame Ame

Changing history
gisteren, 09:31
Liefste taal
spreek tot mij
Jouw hart voor altijd
in
en bij mij
De afscheidskus
achter het masker
en ons in den beginne
met een schone lei
Verlaat me niet
verjaag me niet
verlaag je niet
Zie je dan niet!?
dat ik ben
jouw man
kind
en vriend
Want ik lief je zo
tot op de bodem
van mijn kunnen
Haal alles uit de kast
om jou het hart
te vervullen
Maar soms
ben je weg
en dan ga ik
mijn eigen weg
Dan weet ik niet
wat ik zeg
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â Je habite
dans un pays
de dÃ©sespoir sanglant â
Dan huilt het bier
en branden mijn ogen
Dan is er niemand
hier, hier, hier..
Dan is er niemand
hier
â I live
in a land
of bloody dispair â
Ik weet
dat ik een leegte ben
Voel me gebroken
ondanks
dat ik compleet ben
En als ik dan
in het glas kijk
en nogmaals huil
om mijn falen
om mijn balen
om mijn zijn
Dan droom ik
een laatste wens
en hoop jouw lichaam
bij mij
Gelukzalig
word ik dan beloond
met jouw vrijende geest
die mij laat komen
die mij laat zien
die mij laat geloven
In elk klein woordje
tekentje
of signaal
Dan wil ik je
de hemel beloven
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De aarde
en de hel
voor je kopen
En je nimmer
uit mijn hart
laten doven
Maar je was al met iemand
en bleef die trouw
Je geloofde niet zomaar iemand
en toont nu berouw
Dus, mijn geest zeilt verder
over de duinen van de kust
het kanaal over
langs de oceanen
van het onmogelijke
Voorbij de horizon van de tijd
langs de zon en de maan
Zelfs voorbij Neptunes en Pluto
naar de kern van het universum
om daar eens een hartig woordje
te spreken met onze Samaritaan
Want zij is van mij
en de liefde is rechtvaardig
Ik heb alles opgegeven
om bij haar te kunnen zijn
Is dat dan niet aardig!?
Genoeg
Maar goed, ik blijf positief
Ooit zal ik
wel eens antwoord krijgen
Ooit zal ik de liefde begrijpen
Ik hoop alleen
dat onze druiven
rijp zullen blijven
Zodat ik
nochtans kan genieten
Van het zoete bloed
van het leven
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dat mij door U
gegeven is.
Ame Ame

De Samaritaan
gisteren, 15:19

"Face of unity"
Zoveel geloven
Zoveel profeten
Onze Samaritaan heeft vele gezichten
Misschien ben ik nu wel de vertegenwoordiger
van zijn of haar geest
Schrijf ik als een Anne Frank
het dagboek van het leven
in een foute wereld
waar de mannen alle macht
is gegeven
Waar de vrouw moet lijden
onder de wil van de man
en zij hem nimmer kan scheiden
want ze kent hem al
zo lang
Ik wil rechtvaardigheid
Man en vrouw zijn gescheiden maar gelijk
Ze verdienen loon naar werken
en voor hun bestaan beiden
een bewijs
In de vorm van het kind van de toekomst
Die hen zal begeleiden
naar het einde van hun reis
Die de liefde door zal geven
en het verhaal van Sonfa Fason
door zal vertellen
aan een ieder
die bij hem of haar
aan zal bellen
Want god is het leven
rechtvaardig zoals de liefde
om ons allen dankbaar
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en door ons
tot in de hemel verheven
Hou van je god of godin
met volle overgave
aan jouw eigen leven
en gezin
Want jij bent de toekomst
de eenheid die ik smeed
Lief mijn woorden tot praktijken
Geef om elkaar
met een gezonde geest
Ame Ame

De appel en de rib van Adam
vandaag, 12:48
>> Of geloof je echt dat god / Adam en Eva ooit omstreeks 4000 vC samen in de tuin van Eden zijn
begonnen? En is Eva dan nog wel een rib uit zijn lijf?
> God bestaat zolang mensen bestaan en ik geloof NIET dat Adam een rib uit zijn lijf haalde en er Eva van
maakte. Ik geloof dat Adam zoveel van Eva hield dat hij een rib uit zijn eigen lijf haalde om te kunnen
overleven en aangezien Eva al zwanger was was het ethisch onverantwoord (kans op overleven kleiner) haar
een rib uit het lijf te halen of te doden en op te eten. Mensen waren vroeger kannibalen.
>> Eerst je eigen rib opeten en dan pas op het idee komen om die appel van de boom te halen. Ben blij dat
met het verdunnen van God de intelligentie in ieder geval wel groter is geworden. Hoezo waren we vroeger
trouwens kannibalen? Weet dat het af en toe voorkwam en nog steeds voorkomt, maar waar haal jij vandaan
dat we dat allemaal waren en tot wanneer zijn we dat dan ongeveer geweest?
> Volgens mij is god niet verdund. Ik stel me zo voor dat Adam en Eva tijdens de winter zonder voedsel
kwamen te zitten en bijna stierven van de honger, de rib van Adam gedeeld hebben om te overleven, door
gereisd zijn en bij een oase terecht kwamen waar zij appels op de grond zagen liggen waar door gisting
alcohol in zat, eerst genoten ze van de vruchten en was het feest, maar door de alcohol ging er iets mis in hun
brein en werd het paradijs in hun hoofd een hel. Het kannibalisme zit nog steeds in de mens. Sluit jij maar
eens twee mensen zonder eten met een mes op en kijk wat er gebeurd. De drang om te overleven is zo groot
dat je zelfs je eigen soort op zou eten. Of kijk naar een neergestort vliegtuig in onbereikbaar gebied zonder
iets te eten, eten mensen elkaar ook op om te overleven. ik zeg niet dat het normaal is, maar dat het in het
uiterste geval van overleven gebeurd het wel.

God is liefde
vandaag, 12:35
Zonder liefde was er niet eens leven mogelijk geweest, god was voor de mens misschien nog niet bedacht,
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maar ik ben ervan overtuigt dat het al bestond gelijktijdig met de eerste dieren die elkaar liefhadden en op
basis daarvan het leven voort konden zetten en na zoveel miljoenen jaren zichzelf uiteindelijk konden door
evolueren tot de mens, de piek van de evolutie, als de belichaming van god zelve waar de mens de macht
kreeg zelf over leven en dood te beslissen en in staat was orde uit chaos te scheppen met behulp van
werktuigen en logische redeneringen die hen hielp voor elk probleem een oplossing te vinden. Zo is mijn
sleutel van de wereld of oplossing van het theologische vraagstuk: Wie, wat en waar is god? een heel simpel
antwoord: Adam en Eva waren god, god is liefde en god is overal te vinden als je maar kijkt in jouw hart.
Ame Ame
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