
"Wiersz jest aktem indywidualnej kreacji my li autora, pot  s ów personalnej rzeczywisto ci.

Jest pismem osobistym poety, które si ga daleko poza jego w asny horyzont"

Q Piotr Kasjas

„Jak Anio  Mi ci”

Jak anio  mi ci do twojej sypialni wchodz  cichym krokiem,
przez otwarty balkon przeganiam wszechobecny smutek.

Przecieram twe oczy zami ubrane
i uwalniam twoje usta od s ów rozpaczliwych.

Wk adam w nie u miech przepleciony poca unkiem
i k ad  na tobie moje d onie,

które posiad y sens b dzenia po twym nagim ciele.
Przywo uj  nocy ciemnej gor cy p omie ,

który przyt acza nas swoj  czarn  tajemnic .
I tym ci kim osobliwym kochanków westchnieniem,

co okrywa rumie cem szcz cia ich z czone w bezruchu cia a.
W labiryncie nocy odnajdujemy pocz tek nowego dnia.

I ten wie y oddech mglistego witu,
który budzi kruche my li nie mia o sun ce w ciszy,

wi c st paj w nich lekko, drobn  stop , tanecznym rytmem
By nie sp oszy  tego, co chc  nam powiedzie .

Piotr Kasjas



„Senne Królestwo Samotno ci”

W sennym królestwie samotno ci mieszka strach,
który zamieszkuje ciemne pokoje naiwnego umys u.

I rodzi w nim niespokojne, udr czone my li,
co dr  d ugie i kr te korytarze w ludzkiej wyobra ni.

W sennym królestwie samotno ci mieszka l k,
który jest ruchomym cieniem w mrocznej ulicy naszych snów.

I odg osem mierci sun cej po cmentarnym chodniku,
co mija ludzkie z zimna skostnia e dusze.

W sennym królestwie samotno ci mieszka wiatr,
który rozdmuchuje fragmenty przygas ych wspomnie .

I skrzypi w milcz cych, i pos pnych drzewach,
co konarami zagl daj  w szklane prostok ty okien.

W sennym królestwie samotno ci mieszka deszcz,
który ma ymi kropelkami, smutkiem pada z nieba.

I budzi ze snu porzucone w k cie lepe lustro,
co nie rozpoznaje ju  odbijanych w sobie twarzy.

Tak rodz  si  d oni  poety kre lone s owa,
które s  be kotem samotnej duszy

i obrazem wiata wtopionego w ksi ycowy blask cienia,
co istnieje tylko pod powiekami zamkni tych w ciemno ci oczu.

Piotr Kasjas



„Europejczyk”

Kim jestem ja i kim jeste  ty?
Kimkolwiek jeste my – umieramy.
Widzia em dzisiaj dusz wiata,

Zajrza em do jej wn trza jak do wyschni tej studni
i zobaczy em Europejczyka - tak smutnego i s abego cz owieka.

Siedzia  na dnie, tej morderczej studni rozpaczy.
Pi kna jest sztuka w asnego samobójstwa
w teatrze bezimiennych ludzkich masek.

Umilk y ju  s owa, ciep o kiedy  szeptane
i przemin y krzykiem ranione chwile,

które zamarz y w arktycznym ch odzie serc.
W powodzi k amstw wali si wiat,

tak misternie zbudowany na marzeniach.
Nigdy ju  nie wyschn zami znaczone wspomnienia,

topi si  imperium wspólnej Europy.
Idzie na dno pos g rze biony w g upocie.

A ja, w blasku wiec rozpoznaj  znajom  twarz.
W lustrzanych oczach dostrzegam ar g odu,

wi c ciep o otulam si  kaszmirowym szalem ciszy
i id  nakarmi ar oczn  mi ,

która ka dej nocy po era mnie w twym ku.

Piotr Kasjas



„Przez Morze Snów”

Ka da droga jest daleka, w ciemno ci pod p acht  nocy
i ka da noc potrafi by  d uga i senna w swym istnieniu.

Lecz nie dzi , nie tu i nie teraz…….
Bo znów czuj  zapach twoich w osów, jak wie o mielonego bursztynu.

Odnajduj  pod nimi twoj  twarz, ukryt  za bezradno ci  d oni
i ez s onych per owe krople.

Porzu my teraz nasz  t sknot  i pustk  minionych dni,
odkryjmy kontynent mi ci z prywatnym archipelagiem uczu

i ma  samotn  wysp  spe nionych marze .
Zostawmy wizerunki dawnych miejsc

i strz py ycia zszargane przez wiatr przeznaczenia .
Przep my przez morze snów na drugi brzeg ycia,

pod b kitny horyzont naszych my li.
Rozbijmy si  o falochron nabrze a zmys ów

i us yszmy raz jeszcze ten przy pieszony oddech upragnionego l du.
I polegnijmy w ko cu, um czeni i wyczerpani

na z ocistej pla y naszego nowego wiata.

Piotr Kasjas



„Wiersz Martwego Poety”

Zastyg e usta w grymasie u miechu,
w których oddech zgas  na zawsze.

Powa nie blada twarz -
obraz martwego zamy lenia.

onie w symbolicznym splocie
i czarny ró aniec, jako znak wiary i ufno ci.

Owini ty w ca un snu wiecznego,
le  na wznak dumnie patrz c w niebo.

Widz  tych wszystkich zadumanych ludzi,
którzy w ge cie pami ci przynosz  mi konwalie

i ró e w kolorze krwi,
Czytaj  i recytuj  moje wiersze.

I kto powiedzia , e nie b  wiecznie?

Piotr Kasjas

„ on ce My li”

Na rozpalonej granicy w asnej t sknoty,
Ulegam autorytetowi twojej mi ci.

Zapatrzony w twoje pi kno,
Ledwo api  p on ce my li za ich roz arzone ko ce.

W d oniach pozostaje jedynie tych kilka gor cych s ów,
Którymi opisz  histori  naszej nami tno ci.

Piotr Kasjas



„Wy cig”

ycie - ci a gonitwa i pogo  za niewiadom .
Pod amy wci  bez celu na granicy wytchnienia,

nabieraj c rozp du gubimy samych siebie.
Tworzymy nowe prawa i nowe wojny,

obalamy stare twierdzenia ustanawiaj c nowoczesne mity.
yjemy wed ug nowych niezrozumia ych zasad,
yjemy yciem wype nionym smutkiem i lito ci .

W wirtualnym wiecie dialogów,
wymieniamy si  tymi samymi wirtualnymi fantazjami.

Szukamy czego , lub kogo , lub tajemnicy istnienia
i wracamy cho  tego nie chcemy, a pó niej ujemy.
Sztucznym u miechem maskujemy utracone chwile,

bezlito nie uduszone w klepsydrze czasu.
W paj czynie zmys ów próbujemy odnale  mi

- ród o wiecznego szcz cia.
Lecz pewnego dnia nadchodzi kres naszego wy cigu,

porzucamy nasze aspiracje i unosimy zatroskane twarze,
By w zwierciadle prawdy ujrze mierci tajemniczy u miech.

Piotr Kasjas

„Przeciw Obcemu Bogu”

Siedz  przy stole pochylony nad miejskim brukowcem,
Znudzonymi oczami pow ócz  po kolorowych sloganach reklam.

Lecz wiadomo ci krzykliwy ton rozlewa gorycz smutku
i uwalnia ca  rzesz  k liwie z ych my li,

które szepcz  mi do ucha historie o nierzach fortuny.
O tych wszystkich chciwych mia kach,

którzy bohaterami nazywani s  - przez lepych i g upich.
Walcz  przeciw obcemu Bogu – Allah mu na imi .

Piotr Kasjas



„Kiedy ”

Kiedy  rz dzi em swoim w asnym wiatem,
rzadko wstawa em przed dwunast .
Nie p aka em zbyt cz sto w obawie,

e wykorzystam limit w asnego smutku.
Kiedy  s dzi em, e wiat to tylko horyzont

i nigdy nie si ga em po za jego granice,
by nie wpa  w przepa  w asnych z udze .

Kiedy  patrzy em na ptaki szybuj ce blisko s ca
i ba em si , e tak atwo mog  sp on .

Chowa em wi c g ow  w piasek by nie ulec samospaleniu.
Lecz nadszed  dzie  mojego o wiecenia,

gdy najdzikszy z wiatrów wyszepta  twoje imi
i obdarowa  poca unkiem, skradzionym z twoich ust.

I podnios em moje wszystkie upad e marzenia,
by mog y lecie  w stron  w asnego spe nienia.

Piotr Kasjas



„Pi kno”

Pi kno ,jest kobiecym Anio em m skiej zguby,
który szepcze do nas – Tak,
A w my lach my li – Nie.

Dlaczego co  tak pi knego, mo e by  a  tak z e ?
Bo chciwo  , to kobieta której nie da si  oczarowa ,

a aden Anio  nie jest na tyle zgubny, jak ch  posiadania go.

Piotr Kasjas

„Pami tam”

My  o tobie cz ciej ni  bym chcia .
wspominam wszystko to, co by o mi dzy nami,

to co , co inni mi ci  zw .
Pami tam jeszcze, naszych wiosennych uniesie  czar.

Te s oneczne dni, gdzie ja i gdzie ty…………
Pami tam wiar  we wspóln  mi  i plany niedosz ych dni.

Te bukiety kwiatów i szampana w g owie szum.
Nocnych spotka  ryzykowny trud.

Pami tam te ciche szepty w chwilach naszych nami tno ci,
które do dzi , echem b dz  w mojej g owie.

Poca unków twoich ar i zapach krótkich poranków.
Pami tam jeszcze, oczu twoich blask - w ich ciszy wo a dziko .

Pami tam ust twoich soczyst  czerwie  i ich nienasycon  zach anno .
oni Twoich ciep y dotyk, pami tam jeszcze,

pami tam jeszcze, cho  tego nie chc .

Piotr Kasjas



„  Dla Prze ”

W yciu warto  dla prze , by móc je kiedy  twórczo opisa ,
Móc kiedy  komu  je opowiedzie .

W yciu trzeba , by móc tworzy ,
By móc obudzi  w ludziach wiadomo  braku i t sknoty.

Tworzenie jest publicznym rozliczaniem si  ze samym sob .
Jest ekshibicjonistycznym rodzajem my li,

Które dotykaj  ludzkich dusz.
Tworzenie jest poetyck  zdolno ci  nadawania yciu odrobiny moralno ci,

Moralno ci ukrytej za parawanem brudnych uczu .
Moralno ci ,któr  kryje ludzka absurdalno  bycia sob ,

Absurdalno  wizji tego wiata.
Czasami chcia bym móc zmieni  ten wiat,
Jako poeta mam ku temu swoje powody.

Chcia bym móc wy czy  sobie sumienie i zanurzy  si  w potoki w asnych fantazji,
Urzeczywistni  kolorowe sny i nada  im prawdziwy wymiar.

Odnale  t  naiwn  wiar  w pi kn  i czyst  mi  i ….po prostu kocha .
Bo mi  czasami jest na wyci gni cie r ki,
Tylko trzeba wiedzie  jak t  r  wyci gn .

Piotr Kasjas

„Moja Mi ”

Moja mi  ma ma o czasu.
Moja mi , tak szlachetna w my lach

i tak osna w czynach.
Moja mi  jest jak burza, przynosi niepokój

i sieje zniszczenie.
Budzi niespokojny wiatr ze snu,

który b dzi w zakamarkach mojej duszy
i porusza obrazy przesz ci zawieszone w czasie.

Moja mi , zakl ta w s owach,
które s  cz ci  ka dego poety.

Mi osnych s owach zamkni tych w k ciku mych ust,
które czekaj  na swój klucz zrozumienia



Piotr Kasjas

„Mi  Jak Biblia”

Mi  jest jak biblia, która mówi nam,
e kobiety nie mo na uszcz liwi  w sposób w jaki zostali my pocz ci.
Trzeba umie  mówi  do jej duszy i rozumie  ka de uderzenie serca.

Trzeba umie  by  kochankiem, przyjacielem a czasami poet .
Umie  pomin  szmink  i makija  ,i dostrzec prawd ,

która znajduje si  pod spodem.
I ka dego dnia dzi kowa  Bogu za pi kno,

na które mo emy patrze .
Piotr Kasjas

„Wiara”

wiat umiera bez wyra nego powodu,
a my jeste my tylko li mi na wietrze – lecimy tam ,gdzie wieje wiatr.

Mierzymy nasze pod e ycie,
chwiejn  percepcj  szarej rzeczywisto ci.

Szukamy wsparcia w chmurach, lecz to za daleko.
Modlimy si  do tylko sobie znanych Bogów,

o kolejny promie  wschodz cego s ca.
I nie wa ne ,kim jeste my i dok d zmierzamy,

bo wszyscy d wigamy pi tno bytu - ci ar tajemnicy ycia.
Z pietyzmem przechowujemy wspomnienia,

które owini te w ca un mierci, czekaj  na swoje zmartwychwstanie.
Tworzymy symbole nadaj c im znaczenia, których sami do ko ca nie pojmujemy

Wierzymy w dobro nadrz dne ,
Wierzymy w lepszy wiat.

Lecz tak naprawd  nie wa ne, w co wierzymy
Ale musimy mie  wiar .

Piotr Kasjas



„Pytania Wpisane W yciorys”

By em wczoraj wiadkiem zachodu s ca,
wiadkiem upadku dnia i triumfu tajemnicy nocy.

Niczym poca unek mierci, przenikliwy wiatru ch ód,
Zrodzi  pytania w zak tkach mego umys u.

I przyniós  obawy wpisane w ludzki yciorys.
Kiedy zga nie wiat o na zawsze,

Czy b  sam w tej zimnej krainie nico ci?
Czy b dzie tam kto , kto przytrzyma mnie za r ?

Kto , kto tak samo jak ty, b dzie martwi  si  o mnie?
Kto , kto wyzwoli mnie od zapomnienia,

I poprowadzi ku z onej obietnicy.
Czy b  móg  wtedy polega  na swojej wierze,

I by  wystarczaj co silny by móc powsta  od nowa?
By móc narodzi  si  ponownie i przekroczy  bramy nowego wiata?

wiata stworzonego tylko dla nas, gdzie przesz  stanie si  przysz ci ,
A s oneczne dni nie b  mia y swego ko ca.

A wtedy ty, b dziesz moj  religi  a ja b  twoim niebem.

Piotr Kasjas

„ Jeste  Moim Grzechem”

Czy pami tasz jeszcze to uczucie, tamtej deszczowej nocy,
gdy szukali my najkrótszej z dróg do wspólnej nami tno ci ?
I te wszystkie chwile szale stwa w szeptach naszych s ów?

Patrzeli my na siebie zagl daj c mi ci prosto w oczy,
nie czuli my samotno ci a niewinno  by a tak bardzo odleg a.

W ciszy spadaj cych kropel deszczu, gasili my ogie  naszych gor cych ust,
po to tylko aby znów wznieci  go na nowo.

Dzisiaj jest inna deszczowa noc i samotno  smakuje inaczej.
Lecz ty wci  jeste  moim grzechem,

moim ma ym anio em o smutnych oczach.
Odesz  wraz z wiatrem zmian, zabra  wszystkie moje marzenia,

a ja nigdy nie pyta em o przyczyn .
Nie mog  cofn  czasu, tak jak nie mog  powstrzyma  smutku,

który delikatnie krwawi z mojej duszy.



Piotr Kasjas

„Oboj tno ”

Widzia em wczoraj cie  cz owieka.
aka  patrz c w niebo, jakby szuka  w nim odpowiedzi.

Tak bardzo chcia  by  wolny, tak bardzo chcia  by  sob .
Powiedzia  mi, e zgubi  si  w labiryncie yciowych pragnie ,

e zaszed  za daleko i nie wie, któr  wybra  z dróg.
Mówi , e kogo  kocha , kogo  mi owa ,

Lecz los zabra  go zbyt szybko.
Zbyt szybko, zosta a odebrana ch  czyjego ycia.

On sam wie, e yje ale jest niczym kamie  spadaj cy w dó .
Spojrza  na swoje zm czone d onie ale nie dostrzega  na nich linii,

Widzia  kszta ty lecz nie zna  ich imienia.
Rozejrza  si  dooko a jakby szuka  sam siebie,

Jakby chcia  odnale  swoj  twarz na wyblak ej fotografii ycia.
Czu em jego ból w dotyku wiatru,

W lustrzanej g bi oczu widzia em zakamarki jego zbola ej duszy.
ysza em szybki oddech, w którym czai  si  strach.

Noc by a ci ka ale powietrze by o ywe.
Gwiazdy by y tak lekkie i niebo tak spokojne.

I tylko bezlistne drzewa, szepta y co  w ciemno ci.
Chcia em zosta  i porozmawia ,

Ale nie wiedzia em -  jak zacz , jak pomóc?
Nie wiedzia em jak sobie z tym poradzi .

Miliony my li eksplodowa y w mej g owie,
Lecz adna z nich nie by a ta w ciwa.

adna z nich nie by a na tyle silna,
By prze ama  mej oboj tno ci wysoki mur.

Piotr Kasjas



„Dzisiaj”

Na obrazku ycia ujrza em dzisiaj zmarszczki.
Zobaczy em bruzdy, które wyry  czas.

Dokona em retrospekcji poszczególnych zdarze  i poczyna ,
które jeszcze wczoraj mia y jaki  sens.
I dostrzeg em pozory naszej blisko ci,

pozory tego, co kiedy  nazywa o si  – My.
Dzisiaj jest inaczej, teraz gdy jestem sam,

Mog  wydzier awi  ka dy kawa ek mojej mi ci,
ka dy kawa ek mojej osobliwej samotno ci.

Dzisiaj jestem silniejszy i m drzejszy o tych kilka lat,
o tych kilka z amanych przyrzecze .

Dzisiaj kupuj , konsumuj  i zapominam,
bo nie bior  ju  tego, co mi ka .

Osi gn em wi cej ni  bym chcia ,
osi gn em swobod  w asnego umys u.

Kupi em mask  ob udy i b  j  nosi  na znak twego odej cia.
Nie pytaj c nikogo o zgod ,

Nada em yciu sarkastyczny wygl d z odrobin  szale stwa w tle.
To, co teraz widzisz jest tym, co straci ,

czym  czego nigdy nie mia .
Ju  nikt nigdy nie pokocha ci  tak jak ja,

Wi c zatrzymaj te wszystkie ró e na znak mojej pokory.
Wsta  i id  powiedz wiatu, e by em tylko szeptem w twoim sercu,

e by em tylko wierszem napisanym na skrawku papieru,
którego czas rozerwa  na strz py.

Dzisiaj noce nie s  ju  tak kolorowe,
Przemin y chwile, w których ka dy sen by  odleg  podró .

Wiatr wieje s abiej ni  kiedy ,
I dziko  serca nie jest ju  tak porywcza jak dawniej.
Dzisiaj nie podwa am kwestii, nie obalam zarzutów.

Przecie  da  mi wszystko, co mog em mie  - a mo e i jeszcze mniej?
Dzisiaj ty jeste  wolna a ja jestem sam,

wiec skonsumujmy to ycie inaczej.

Piotr Kasjas



„Retrospekcja”

ymi my lami w krainie zapomnienia,
podró uj  w czasie i przestrzeni.

Ksi yc swym blaskiem o wietla mojej drogi szlak.
Czarnej nocy wykrad em wszystkie gwiazdy,

i pomalowa em nimi, ca ego nieba bezkresne pejza e.
Po przez dzie  zrozumia em noc,

zrozumia em samotno  d ugich dni.
Zobaczy em wszystkie g bokie sny,

i ten ospale za amuj cy si , horyzontu ycia blady wit.
By em z wiatrem na ko cu wiata,

kropl zy w rz sistym deszczu,
i zdradliwym wiat em w ciemno ci mroku, by em.

Widzia em mi  o poranku i mier  wieku podesz ego,
pozna em prawdziwych kobiet smak,

które imieniem swym pisa y ycia mego tre .
Pozna em wielki wiat, jak e ma ych ludzi,

których s owa wskazywa y podró y mojej cel.
Wyrze bi em swoj  mi  w skalistej cianie p aczu,
której zy strumieniami dr  s abego umys u szlak.

Próbowa em biec, próbowa em przebi  si  na drug  stron .
Na drug  stron  infantylnych my li,
na drug  stron  banalnych marze .

Chcia em zobaczy  miejsca, których nie widzia  nikt
i obali  wszystkie mity tego wiata.

Lecz zbyt szybko em chwil .
Chwil  na granicy grzechu, na granicy mo liwo ci,

bez czasu do stracenia.
I zgubi em si  w tysi cu kr tych dróg,

w tysi cu pomylonych cie ek zawi ego ycia.
Dzisiaj nie wiem ju  kim jestem

i czy jutro ujrz , kolejnego witu kolejny blask?

Piotr Kasjas



„Namiastka Mi ci”

W jednym z hotelowych pokoi,
spotka em kiedy  namiastk  mi ci.

Mia a du e czarne oczy i kszta tne piersi.
We w osach ,czerwone wst ki ,

a na d ugich smuk ych nogach ,nosi a czarne podwi zki.
Mia a te  ,czerwone lekko rozchylone usta,

a na imi  jej by o – Rozpusta.

Piotr Kasjas

„My li Jak Motyle”

Kocha em kiedy  mi ci  bezgraniczn ,
której ar rozgrzewa   moich zmys ów kr te korytarze.

Mi ci , której wspomnienia
iskrami nami tno ci miej  jeszcze si  dzi  do mnie.

Z pasj  numizmatyka zebra em ca  kolekcj  twoich zdj ,
ca  kolekcj  niepozornie b ahych fotek.

Tych wszystkich chwil zatrzymanych w kadrze czasu.
Z masochistycznym szacunkiem patrz  na nie ka dego dnia

I nic wtedy nie jest proste, nic nie wydaje si atwe,
Wszystko staje si  tak beznadziejnie skomplikowane.
Nie dzieje si  wtedy nic, tylko my li wiruj  dooko a.

Wiruj  w mojej g owie, zataczaj c coraz to szersze kr gi
Unosz  si  w powietrze, niczym barwne motyle,

Unosz  si  na swoich delikatnie dr cych skrzyd ach.
Coraz wy ej i wy ej, by zgin  w szponach jak e bezlitosnej rzeczywisto ci.

Piotr Kasjas


