
A 345832

JOSÉ JORGE LETRIA

O livro branco da melancolia

QUETZAL EDITORES
LISBOA/2001



ÍNDICE

Um livro só para não morrer 9
Quando eu for pequeno 11
Como um tornado 13
Foi como se um punhal 15
Onde o outono se agacha para dormir 17
O que eu pedia à noite 19
A transparência que revela a chaga 21
O essencial está na música 23
O poeta descasca uma laranja 25
A quem contarei o que esqueci? 27
Como um manto de saudade 29
Malditos cadernos 31
Quem me fez sem fé 33
Onde a escrita não ousa chegar 35
Os heróis nesse instante 37
Abrir as asas e voar 39
A 49.a vela 41
A tentadora voz 45
O dilema de Nerval 47
Uma breve trégua .....49
Apenas sob a forma de poema 51
O fragmento do céu 53
Quem me chore nesse dia 55
Eis a idade impura 57



Estrangeiro é o que 59
Onde se escreverá a palavra «fim»? 61
Porque é assim a vida 63
Tudo vêem e nada contam 65
1944: As fotografias não mentem 67
Contacto 69
Os olhos vêem o que a alma sente 71
Um tempo, uma idade 73
O verso alcançando o infinito ..75
Que mais posso eu dizer ; 77
Só o que escrevo !....79
Avignon: Uma data, um lugar 81
A terra está a arder 83
Os retratos absolutos 85
Os namoros de Verão 87
O valor que tinha para nós ..89
Livros inclementes e graves 91
Maiores que a percepção das coisas 93
Para que se possa salvar a literatura 94
A grande devoradora 96
Tudo sobre o mistério da escrita ...„ 98
Uma morte dentro da morte 100
Enquanto a luz o visitou ...102
O segredo de Alice 104
A contas com a tfeva 106
O som que o silêncio tem '. 108
A barca e as margens 110
índice 113
Obra poética do autor 115


