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9. Klinika ciemności

Ciemność przemawia do ciebie przez zmysły
Opowiada noc

Z nieprzytomności umysłu wydobywa nieprzyzwoite koszmary
Stawia ci przed oczy bezwstydne realia 
Tajemnicy człowieczeństwa nie do odrzucenia
Wciska się strumieniami czerni w twoje wnętrze
Sekretnie opanowuje duchowość czarną smugą urojeń
Mroczną wstęgą omamów opasujących cię jak tunika
Dyskretnie wślizguje się w sam środek duszy
Owija się wokół jaźni jak łańcuch niekończącego się filmu
Ciemność mówi do ciebie — szepcze mrok
Podpowiada historie niestworzone
Realne jak twardy kamień rzucony w wodę
Podsuwa niezbite dowody na nierzeczywistość
Trwalszą od rzeczywistości Stworzenia
Oznajmia ci prawdy oczywiste jak sen
Konieczne do przyjęcia na jawie — niezbędne do życia jak śmierć
W mroczności niemożliwe do zaprzeczenia
Mroczność hipnotyzuje cię i powala na ziemię tajemnicą 
W klinice ciemności panują prawa nocy i zasady mroku
Jasne reguły logiki nie obowiązują wcale
Szpitalny korytarz jest aleją spacerową w parku
Lampa — słońcem w południe
Własny ojciec — Hitlerem 
A matka — ladacznicą
A Ty jesteś wróżką jasnowidzącą
Napełnioną geniuszem wszechmocy
I sterujesz całym światem 
Z wysokości szpitalnego łoża —
Z tronu królewskiego w pałacu z tysiąca i jednej nocy
A ciemność przemawia do ciebie
Ustami powietrza — językiem symboli
Iluzjami tłumów poddanych wiwatujących na twoją cześć
Zofio Pierwsza — stopko Hitlera
Władczyni niczego o zmiennej tożsamości magicznej ery New Age
Zamroczona królowo pozbawiona chwilowo królestwa światła
Duszo zbuntowana jak Nietzsche — niepoczytalna i nieopisywalna
Brnąca w brednie postmodernistów i kręte niedorzeczności wizji
Zanurzona w nicość człowieczeństwa i marność demonizmu
Zapadająca się chorą psychiką ludzkości w ciemność



Coraz głębiej i głębiej w absurd bez końca 
Gorejące ognisko niespełnionej miłości które gaśnie na popiół
W domu obłąkanych jak antyikona Ecce Homo
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