Salomos dom: To kvinder gjorde krav på samme barn,
så Salomo ville kløve det i to!
Skån det! råbte Ungeren.
Nej! hug til! råbte
Faderhuset.
Hvem fik
det
?

Minister over loven – for et kys!

Først Pia, så Frank, så Lene..
på 13ende år holder justitsvæsenet folketingets kronprinsesser som ministre! et ægteskab
så forkvaklet som det kan blive; for hvilke MF'ere står op imod en grøn justitsminister der
en dag bliver landets statsmi-

KVIK, KVAK & KVUK

Euklids forudsætninger
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Her er den udgivelses-kronologiske liste over artiklerne:
Templet i Ny testamente, 1
Templet i tidens tegn

29-/1 til 14/2, s1
5-14/2, s1

Resten udkommer efterhånden som de bliver skrevet:

TEMPLET I TIDENS TEGN
Hvordan det end gik til ... så skabte kommunevalgene en tradition for indvandrerpolitisk overbud, og pludselig en dag - 25/9-05 opfordrede det konservative landsråd landets
kunstnere til - i regeringens, demokratiets og
frihedens navn - at pisse på koranen!
Så hadefuld en chauvinisme fra landets justitsminister, vicestatsminister, udenrigsminister.. må enhver der fører sig frem med løgn
og forførelse, tage som et godt varsel – og
snart meldte politiet om stigende politisk vold!
Selv opfatter ministrene næppe deres koranpisseri som ansporing til had og vold. Til gengæld giver dronningens nytårstale håb om en
begyndende indsigt og formuleringsevne:
"Vi begynder at indse, at vi selv må forstå
og gøre os umage for at forklare, hvad det er
for nogle værdier, vort samfund bygger på.."
Men hvem kan opfylde dronningens håb?
Kan de konservative bibel-pissere det?
Nu har den konservative kolbøtte efterhånden
rullet i 14 år, og dronningens besindige ord,
dem havde jég hoppet på endnu i sommeren
2002; men to år senere var der, hvordan det
end gik til ... pludselig skabt dénne tradition:
1 De er kronvidner i spektakulære retssager,
2 retssagerne berører regeringen,
3 justitsministeren er konservativ, og
4 dengang var de fire, og alle fire var de døde!
Det drejede sig da om Christian Bendtsens
pusher-kompagnon, Brixtoftes privatchauffør,
det retslige kronvidne i tamil-sagen og offentlighedens kronvidne i samme: Nils Ufer.
Nu, 2 år senere er der sandsynligvis 2 flere,
og tilvæksten kaster lys over begreberne, for:
For hvert dødt kronvidne i spektakulære retssager der går tæt på regeringen, vil regeringsmagten rykke sammen om domstolene:

domstole - ministre -

nister – med en åh så
bedårende-blank ministerliste i lommen?
Ingen! De lukker øjnene, tænker på taburetten og kysser frøen.
Og derfor har politistaten frit spil!

folketing

Det ligner effektiv regeringsførelse der nærmest sætter ministre og folketing til pynt & pr.
Måske det kan forklare dronningens langmodighed med sine ministres formuleringsevner,
værdipolitiske indsigt og forhold til loven? 5/2

Euklids forudsætninger
1979 (ikke 1989) & kolbøttens kanon-kultur, 1
Knaldet i kanon-maven
Kuglen i kanon-sigtet
Wie es eigentlich gewesen
Det himmelske lys
Kragens guru
Klods Hans, 2
Det gyldne visitkort, 4: ♣2 & skue-politikeren
Efterlysning og et par artikler mere – samt
Two down..

TEMPLET I NY TESTAMENTE, 1
Bevisførelsen begyndte med Johannes. Han fordømte slægtshovmod, og
folk strømmede til og angrede og omvendte sig. Omvendelsen var en dukkert i floden – så alle kunne være med!
for de omvendte sig til lighed!
Dåb forpligter jo ingen; omvendelsen
måtte følges op; og da dukkede Jesus
op med folkets næste krav, lov:
Ikke lov som overdådig buffet-lovgivning som myndighederne forsyner
sig fra efter forgodtbefindende, men
lov som lovens overholdelse. For i
kraft af anger, dåb og folkets omvendelse til lighed - måtte man vel tro? at
1 'lighed for loven' og som følge heraf
2 'loven som retfærdighed' og derfor
3 'lovens overholdelse' nu var mulig.
Men ligesom Johannes var Jesus klar
over at ord intet betyder; til syvende
og sidst vil myndighedernes beskaffenhed tilkende lovens sine egenskaber. Så det måtte de logisk set bevise!
JOHANNES' & LIGHEDENS BEVIS:
Johannes anklager kong Herodes for
at leve i utugt med hans svigerinde.
Herodes lægger Johannes i lænker,
og en dag hugger han hovedet af ham
som tak for niecens dans for hoffet.

Det bevis genkalder soldaten
Urias som kong David sendte
i døden for at få hans kone.
Déngang fik kongen kritik fra
præsterne – men straks David
angrede, brugte de skyldfølelsen til at tilrane sig et fedt liv:
Kongen skulle leve ved sværdet og de selv ved et tempel!
Så nu øvede præsterne ingen kritik af kongens brynde.
De nød det fede liv i templet,
overlod den lovlydige kritik af
hoffets magtbrynde til folk som
Johannes, og sådan blev lystmordet en kongelig beføjelse.
JESUS' & LOVENS BEVIS:
"Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste.. hos
ypperstepræsten.. Kajfas, og
de enedes om at gribe Jesus
.. og slå ham ihjel." Matt 26,3
Ypperstepræsterne får Jesus
dømt til døden vha falske vidneudsagn ved 3 domstole! og
beviste ialt 3 gange at justitsmord var en gejstlig beføjelse.
I Matt 27,51 peges templet ud
som myrderiets årsag: Det adskiller lov og folk! 21,12-32 29/1

