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10. Purgatorium szaleństwa

Poprzestawiało ci się w głowie
Świat cały odwrócił się w tobie
Odwyrdnął na drugą stronę
Teraz twoją prawdą stały się urojenia 
A rzeczywistość wszelka jest dla ciebie iluzją 
Twoją wolę czynisz prawem dla świata
Każde pragnienie ziszcza się od razu naocznie tu i teraz w tobie
W rojeniach na jawie
Marzenia przekształcają się w ludzi rzeczy i sytuacje
Zachcianki spełniają się natychmiast i w całości
W poczuciu nieograniczonej mocy i władzy nad światem 
Dla ciebie człowiek jest Bogiem a Bóg tylko człowiekiem
Najdziksze kaprysy wprowadzasz w życie poprzez czarną magię
W chorej psyche życzenia stają się życiem białej (go)rączki
Dusza niepanująca nad sobą — opanowana przez kuku-na-muniu
Przez szajbę zwidzeń karuzelę fantazji i korbę ułudy
Kręcącą tobą jak wrzecionem
W kołowrotku urojeń i halucynacji
W nieskończonych korowodach tańczących w tobie kołem
W głosach tłumów które weszły do twojego wnętrza
I krzyczą aż po nie-do-WyTrzyManie — rozrywając ci czaszkę —
Maszerują w tobie złudzenia i zwidy
Cały świat przechodzi przez twoją głowę
Depcząc twoje własne ja w schizofrenicznym tańcu
W paranoicznym kadrylu
W polonezie melancholii
W obłędzie błędnego koła
W psychotycznym walcu 
Który zgniata cię na nicość
Zatracasz się w niepamięci — 
Pogrążasz w nietożsamości i nieciągłości osoby
Wytwory twojej nieświadomości wyszły z ciebie na zewnątrz
Pobiły cię do nieprzytomności twoje własne wizje
Krwawisz jak Chrystus ubiczowany u pręgierza w Jerusalem
Wszystko ukryte w mrocznej jaźni wywaliło się na wierzch 
Ryczące potwory ciemności pokonały jasność twojego myślenia
Uciekasz przed nimi w sen ocalenia  — w katharsis zbawień 
W somnambuliczny czyściec obrazów i marzeń
Z rozpaczy hebefreniczny śmiech pusty jak kosmos
Wydobywa się z twoich ust nie dla komedii
Lecz niby modlitwa obłąkanego skierowana ku Temu



Który czy stworzył karykaturę człowieka —
W Miłosierdziu swoim Niezgłębiony
W wyrokach swoich Nieobliczalny
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