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Este é o segredo do Santo Graal, que é o vaso sagrado de Nossa Senhora, a Mulher Escarlate,
Babalon, a Mãe das Abominações, a noiva do Caos, que cavalga sobre Nosso Senhor, a Besta.
Tu escoarás o teu sangue, que é a tua vida, para dentro da taça sagrada da fornicação dela.
Tu misturarás tua vida com a vida universal. Tu não reterás uma só gota.
Então, o teu cérebro será mudo, e teu coração não mais baterá, e toda a tua vida se irá de ti; e tu
serás banido sobre a estrumeira, e os pássaros do ar festejarão sobre a tua carne, e teus ossos
branquearão no sol.
Então, os ventos reunir-se-ão e carregar-te-ão como a um amontoado de pó numa folha que tem
quatro cantos, e eles darão isto aos guardiões do abismo.
E, porque não há vida ali, os guardiões do abismo ordenarão aos anjos do vento que passem. E os
anjos deitarão teu pó na Cidade das Pirâmides, e o nome disso não mais haverá.
Agora, portanto, para que tu possas realizar este ritual do Santo Graal, livra-te de todos os teus
bens.
Tu tens riqueza; dá-la àqueles que têm necessidade dela, porém não a desejam.
Tu tens saúde; sacrifica-te no fervor do teu abandono a Nossa Senhora. Que a tua carne penda
frouxa sobre os teus ossos, e que os teus olhos penetrem com tua volúpia inapagável no Infinito,
com tua paixão pelo Desconhecido, por Ela, que está além do Conhecimento, o maldito.
Tu tens amor; arranca tua mãe do teu coração e cospe na face de teu pai. Que teu pé pisoteie a
barriga de tua mulher, e que o bebê no seio dela seja a presa de cachorros e abutres.
Pois se tu não fizeres isto com tua vontade, então Nós o faremos, a despeito da tua vontade.
Assim, que tu consigas o Sacramento do Graal na Capela das Abominações.
E vê! Se em segredo tu guardas para ti mesmo um pensamento de ti, então tu serás banido para
dentro do abismo para sempre; e tu serás o solitário, o comedor de estrume, o aflito no dia do SêConosco.
Sim, realmente, esta é a Verdade, esta é a Verdade, esta é a Verdade. A ti será garantida alegria,
e saúde, e riqueza, e sabedoria, quando tu não fores mais tu.
Então cada ganho será um novo sacramento, e não te corromperá; tu festejarás com o libertino na
praça de mercado, e virgens atirarão rosas sobre ti, e mercadores curvarão seus joelhos e te
trarão ouro e especiarias. Também jovens meninos derramarão vinhos maravilhosos para ti, e os
cantores e dançarinos cantarão e dançarão para ti.
Porém, não deves tu estar ali, pois tu deves ser esquecido, pó perdido no pó.
Nem o próprio aeon te será proveitoso nisto; pois, do pó, uma cinza branca será preparada por
Hermes, o Invisível.
E esta é a ira de Deus, que estas coisas devam ser assim.
E esta é a graça de Deus, que estas coisas devam ser assim.
Portanto, eu vos ordeno que venhais a mim no Começo, pois, se vós dais sequer um passo neste
Caminho, vós deveis inevitavelmente chegar ao final dele.
Este Caminho está além da Vida e da Morte; ele também está além do Amor; mas isso vós não
sabeis, pois vós não conheceis o Amor.
E o final dele nem mesmo é conhecido por Nossa Senhora ou pela Besta sobre a qual Ela cavalga;
nem pela Virgem, sua filha, ou por Chaos, seu Senhor legítimo; mas, pela Criança Coroada, é ele
conhecido? Ele não é conhecido se ele for conhecido.
Portanto, a Hadit e a Nuit seja a Glória no Fim e no Início; sim, no Fim e no Início.

