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Część pierwsza

Pod skrzydłami Ciemności

Czarne Pióro

 11♦  ♦

Lucyfer

 12 ♦ ♦

W imię Boga

 13 ♦ ♦

Leśna Świątynia

 16♦  ♦

Hamak

 18♦  ♦

Iluzja

 20♦  ♦

Kaplica

 21♦  ♦



Lilith

 24♦  ♦

Dzieci Chaosu

 26♦  ♦

Gałąź głogu

 28 ♦ ♦

Kroki na Ścieżce

 30♦  ♦

Nie wierzę w Ciebie

 32 ♦ ♦

Owczy pęd

 34 ♦ ♦

Człowiek

 35 ♦ ♦

Zwierciadło

 36 ♦ ♦

Bukiet demonów

 39♦  ♦



Część druga

Z Demonem za pan brat

Inkwizycja

 43♦  ♦

Z Demonem za pan brat

 45♦  ♦

Wiedźma

 47♦  ♦

Rytuał

 49♦  ♦

Hekate

 51♦  ♦

Dedykacja

 53♦  ♦

Wampir

 55♦  ♦



Część trzecia

W słodkich objęciach Śmierci

Przed Jego obliczem
 61♦  ♦

Oczy
 63♦  ♦

Rozmowa ze Śmiercią
 65♦  ♦

Gwiezdny pył
 67♦  ♦

Kawa
 69♦  ♦

Od zmierzchu do świtu
 70♦  ♦

Cisza
 71♦  ♦

Szaleństwo
 73♦  ♦

Epitafium
 74 ♦ ♦

Dziura w kieszeni
 77♦  ♦



Lucyfer

W imię Lucyfera dni moje wpisane

Obliczone diabelską liczbą

Obdarte z kłamstwa i lęku

Wiecznym Płomieniem uświęcone.

W oczach Lucyfera co dzień się przeglądam

Czytam przyszłość swoją i wszechświata

W Jego blasku kąpię umysł

Szeptem serce karmię.

Jego śladem wciąż podążam

Jego znaki kreślę

Jego słowa głoszę

On jest mną, a ja Nim jestem.



Z Demonem za pan brat

Krocząc samotnie

Pośród wichrów śpiewu

Pośród tańca gwiazd

I bezkresnych nocy

Gdzie jedynym światłem

Jest księżyca blask

W wilczym oku zatopiony

I w pajęczą sieć schwytany

W zatrzymany czas.

Gdzie z demonem

Za pan brat

Bruderschafta pijesz

Bo już tylko demon

Twoje myśli pojąć może

I zrozumieć Twoją mowę

Gdzie bezdenne echa lasu



Razem z Tobą w noc wpatrzone

Licząc bicie Twego serca

Zapewniają że wciąż żyjesz.

Tam na dróg rozstajach

W milczeniu głębszym niż morze

W miłości gorętszej niż żar

W oddaniu i w ofierze

Znajdujesz to co tajemne

Co mroczne i zakazane

Ukryty w Tobie Dar.



Albruna  (ur.  w  1975  r.)  -  poetka,  wolnomyślicielka,
mistyczka, antyhumanistka, mizantropka, buntownicz-
ka od dziecka zakochana w Mroku. Z wykształcenia
psychotroniczka, z powołania czarownica. Od wczes-
nej  młodości  związana  ze  Ścieżką  Lewej  Ręki.  Już
w liceum, jako zagorzała fanka Black Metalu, poświę-
ciła się duchowym poszukiwaniom, przez kolejne lata
rozwijała  swoją  wiedzę  oraz  Rzemiosło  studiując
tematy z zakresu ezoteryki, magii, mitologii, filozofii,
gnozy,  starożytnych  języków  oraz  historii  i  tradycji.
Autorka wierszy o tematyce gnostycznej, filozoficznej
i satanistycznej oraz tekstów utworów zespołów black-
metalowych.

W  2010  r.  w  Gloucestershire  w  Anglii  inicjowana
w Brytyjskie Wicca Tradycyjne (BTW). W 2014 r. otrzy-
mała stopień arcykapłański.  W 2015 r.  współzałożyła
pierwszy  na  Pomorzu  kowen  Wicca  Tradycyjnego.
Od 2011 r. aktywna działaczka na rzecz propagowania
pogaństwa na Pomorzu - w Trójmieście organizowała
i prowadziła regularne spotkania oraz kursy dla osób
zainteresowanych  czarostwem,  pogaństwem  i  Wicca,
dała  szereg  wykładów  o  Wicca  Tradycyjnym  na
Uniwersytecie Gdańskim. 



Od 2014 r. prowadzi stronę fb Czarostwo Tradycyjne
oraz od 2017 r. stronę fb Arcanum Diaboli.

Współzałożycielka  pierwszego  w  Polsce  kowenu
Czarostwa  Tradycyjnego  (Czarostwo.pl).  W  2019  r.
porzuciła  pracę  z  Wicca  Tradycyjnym  (zawieszenie
działalności pomorskiego kowenu) na rzecz Czarostwa
Tradycyjnego. 

Obecnie liderka grupy Arcanum Diaboli zajmującej się
mroczną odmianą Czarostwa Tradycyjnego, czcicielka
Diabła i Ciemności. 

Od 1.08.2020 jedna z trojga założycieli teistycznej sata-
nistycznej grupy rytualnej o nazwie The Black Temple.

 
Sama o sobie:

Zawsze byłam Czarownicą,  
która wyznaje pogańskich Bogów i Diabła.



W Świątyni Prawdziwej Czerni
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