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Francisco José Viegas

A noite, o que é?



9 Ouço essa voz escrita

10 A última cinza do dia

11 Saudade do cinema

12 Uma voz

13 Muitas vezes penso nisso

14 Um estranho mundo de coincidências e de esperas

15 A meio da espera

16 Dizem-se mais coisas

17 Oiço o ruído dos canaviais não muito longe

18 Sentar-se um homem diante das coisas e parar

19 Somos ligeiramente escravos da insónia

20 A maior parte das vezes

21 Uma voz

22 Os nómadas estão sempre noutro lugar

23 Agora, que regressou o frio

24 Fico perdido

25 A voz que apazigua

26 Vejo essa imagem por instantes

27 A gripe, por exemplo

28 Muitas vezes não durmo para poder continuar a ver isto

29 Mesmo sem olhar à volta

30 A meio da noite pergunto se posso dizer esse nome

31 Quase nada

32 Os primeiros dias são tristes

33 Muitas vezes, esperar que o frio passe



34 Entre dois mares

35 Não conseguir dormir longe dessa sombra'

36 Revelações de quase todos os dias

37 Esperar

38 Há um momento qualquer em que fico mais comovido

39 Sim, eu gostava de regressar ao San Angel Inn

40 A meio da noite

41 As noites duram meses

42 Canções que se ouvem

43 Com o fim do dia há mais coisas

44 A saudade é uma sabedoria

45 Abrir um caderno

46 Acordar cedo, muito cedo

47 Quando eu chegar

48 Não há nenhum nome em nenhum lado do céu

49 Encho a vida inteira de recados

50 As manhãs mais perfeitas estão

51 Enquanto escrevo, reescrevo quase tudo

52 A voz que apazigua

53 Nessa altura falamos de comida

54 Por vezes, mais uma memória da chuva

55 Nunca mais dormi

56 Por mais que eu desvie os olhos

57 Tudo o que esqueço

58 De noite, a esta hora

59 "Creio no entanto..." [W. Shakespeare]
60 Há um fio no meio do céu

61 Eu espero, sim, que essas árvores cresçam

62 A insónia vai e vem



63 Há um código conhecido

64 Uma casa onde os amigos chegavam

65 As cidades têm hotéis

66 Quando voltar a escrever sobre a noite

67 É de noite que as coisas vêm

68 As pessoas ficam tristes por uma imagem

69 Havia poeira

71 A noite demora a chegar

72 Havia um pátio

73 Sim, escrever sobre a vida que passa

74 Ficamos com pouco


