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Object 1

Poniżej w oryginale pełna treść tego wystąpienia...

Object 2

Polityk tej rangi, który z tak dużą rezerwą odnosi się nie tylko do wierzeń religijnych, ale i
do Biblii, z której — jak rasowy ateista — wydobywa największe absurdy, jest wielką nadzieją
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ateistów na to, że wreszcie przestaną być ledwo tolerowaną
mniejszością, i staną się pełnoprawnymi obywatelami. Być może
dzięki Obamie na dobre rozpoczną się procesy laicyzacyjne w USA…
Nic przeto dziwnego, iż całe zastępy wolnomyślicieli organizowali się
w
grupy
„Atheists
for
Obama"
(http://www.irregulartimes.com/atheistsforobama.html)… [MA]
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