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Poder expressar tot el que he vist en
 un poema Josep Antoni Aznar i Pérez

PROJECTE DILLUNS POÈTICS ©  http://dillunspoetics.org/

Simfonia de milers de notes.
La vida que passa,
              records que s’esborren
              el passat...
Poder expressar tot el que he vist en un poema.

Ni puc fer veure tot el que veig
Ni puc fer sentir tot el que sent.
Flueix la vida,
       corre sang, s’escola,
       cada instant, cada batec.
Al silenci una paraula,
  una llàgrima d’un poema
  esbarrant-se fins arribar al paper.
Deixem lletres que fem
     cap altres ments
     altres somnis...
Poder expressar tot el que he vist en un poema.

Llegir els versos d’un llibre blanc,
l’art i la sensualitat,
l’amor i la vida...,
                 el futur.

(de El patiment de les formes)
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