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MARTINEZ E O AMOR 

Estão a matar o amor
Na lascívia de um tempo sem fontes luminosas
E sem o orvalho mágico que caía sobre as rosas

Só se ouvem sons de silêncio e palavras magoadas
De flores prematuramente desabrochadas
Perdidas nas labaredas 
Que já não se reflectem nas estrelas

Tempo de pilhagem de flores sem pétalas
De ressentimentos salgados nos olhos dos poetas
De mulheres insaciáveis por falta de saciedade

Martinez cai
Frustrado 
Mataram o lirismo com o pseudo-lirismo das palavras vãs
Com as palavras cruzadas repetidas pela tarde
Estendidas pela noite 
E ainda a ecoar pela manhã

Estão a matar o amor
As flores perderam-se nas labaredas
E já não se reflectem nas estrelas

A ROMÃ

Depois de ter ouvido
Um nocturno de Chopin
Martinez adormeceu
Num feitiço de romã

Foi na noite em que um anjo
Lhe apareceu e lhe disse
Tu ainda não morreste
Não é tarde para viveres
Nem para te arrependeres

Martinez
Só então compreendeu
Que a escada
Que tão alta lhe parecia
Era bem mais pequena
Apesar de infinita
Na finitude do Céu

E que todo o infinito
Cabia bem no finito
E que o extenso labirinto
Onde se perdia e vagueava
Era afinal facilmente
Deslabirintizável
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Martinez acordou sobressaltado
Como se de repente flutuasse
Sem tempo nem espaço

Olhou em volta e reviu
O enorme quarto branco
E ali bem perto Perséfone
Contemplava o seu espanto

E pela janela do quarto
Lá ia entrando a manhã
Enquanto a mão de Perséfone
Exibia uma romã

E Martinez levantou-se
E viu que estava mais alto
E que as manchas do corpo
Já tinham desaparecido

Martinez interrogava-se
Mas será que já estou morto
Ou ainda estarei vivo

Na pintura imensa 
Que lhe decorava o quarto
Perséfone olhava-o

E seguia-o com os olhos
Para onde quer que ele fosse

E então Martinez lembrou-se
De olhar bem para ela
Que olhava para ele
Como se estivesse à espera

Martinez aproximou-se
E ela deu-lhe a romã

E ofereceu-lhe a Primavera
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MARTINEZ NO LABIRINTO

O Minotauro é cruel e está com fome
Já se passeia pela Grécia pela Espanha e pela Itália
E aponta os cornos em direcção a Portugal
Martinez procura o fio de Ariadne
E o médico proíbe-lhe comida com sal

Martinez procura sair do labirinto
E procura coragem num copo de absinto
Com água mineral  

O Minotauro é cruel e está com fome 
E precisa de se alimentar com corpos fragilizados
Enquanto Martinez corre a coxear
Para sair enfim daquele lugar
Que se tornou num labirinto de frustrados

Martinez que não é cobarde
Está debilitado
E já não tem fantasia
Mas o mais grave

Foi ter perdido a alegria

MARTINEZ E OS REGULADORES 

Afinal esta crise de Reguladores
É a crise de todas as dores
Assim Martinez pensava
No degrau da escada

Que em vão teimava

Em subir

Frustrado e com o cabelo já ralo
Martinez desesperado controlava os pés
Num esforço enorme
Para não cair

Martinez tossia
A tosse de mil cigarros 
E mais se afligia

Duas hérnias discais embargavam-lhe os passos
E as artroses nos pés travavam-lhe o andar
A barba toda branca estava mal cuidada
E ele ali estava
E ele ali estava
No degrau da escada

E o raio da escada
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Nunca mais acabava
E Martinez sentia que ela se empinava
E não o deixava subir

Alguns Reguladores passavam por ele
E achavam que ele dava vontade de rir

Mas que inferno de crise que nunca mais acaba
Murmurava Martinez no degrau
Da escada

MARTINEZ VÊ OS RETÁBULOS 

Foi um dia triste para alguns cardeais
Que vislumbraram anjos em fuga
Saindo das catedrais

Alguns padres foram castigados
Com severas admoestações
Por não saberem proteger
Os retábulos

Preocupados
Os padres exibiam nas frontes
Sulcos de inquietação

Densas rugas

E olhavam para os retábulos
Desolados
Vendo as paisagens sem anjos
Que pareciam estar em fuga

Mas como terá sido possível
Acontecer tal dislate
Foi de certeza o demónio
Que quis intervir na arte
Transformando as belíssimas pinturas
Que tinham anjos e querubins
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Em paisagens desoladas

Quando Martinez as viu
Apenas algumas cobras

Rastejavam 

A FRUSTRAÇÃO 

Martinez sai frustrado
Com a chuva que morde o cão
Num dia de vento
Ou com o sol que aquece o corpo nu
Da menina Amélia deitada na varanda

E olha para o travesseiro ainda sem estreia
Numa noite sem luz nem estrelas
Numa casa a escurecer 

Os cavalos pacientes esperam na rua
Num nevoeiro londrino esbatido no solo
E há um grito súbito de mulher violada
E um polícia a correr
E a funcionária do registo especial
Que já não quer fazer nada
Porque só tem quatro horas para almoçar
E depois de nada resolver 
Diz que está tudo resolvido
E pede novos documentos
Que nem sequer são precisos
Martinez sai                  frustrado
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A CONSPIRAÇÃO
 

Os homens transformados em vírus
Sabotaram as máquinas
Numa estranha performance de artes marciais

Martinez assistiu à estranha aventura
Tomando um café com alguma espuma
Tirado da máquina
De George Clooney

Três belas mulheres entraram-lhe no quarto
Que com requebros sensuais se deitaram consigo

E ele ficou surpreendido

E pôs-se de pé

Até compreender e ficar convencido
Que afinal elas estavam consigo
Pelo prazer 
Do café

Muito concentrado sabotou a máquina
Numa luta titânica de vida ou de morte
E a estranha máquina 
Quase que o vencia

George Clooney num canto
Olhava espantado
E Keanu Reeves não quis intervir
A mulher menos alta que era a mais simpática
Estava a sorrir

A máquina desfez-se numa explosão de luz
Fez de Martinez um herói como Neo
O herói escolhido para todos salvar

No tapete do quarto muito combalido
Deitou-se prostrado
Contorcido de dor

Mas ainda pôde ver John Malkovich
Com um ar zangado

E reprovador
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O ENIGMA DE CATHERINE DENEUVE 

A brotar dos sulcos do solo
Um centauro se agita
Num ritmo antigo
E há muito esquecido

Enigma ressurgido
Sem carga simbólica
Afirmando-se apenas
Como existência
De um mito perdido.

Da Fonte de Hipocrene
Jorra um líquido mágico
E articulam-se versos
De forma perene
Numa Epopeia 
Em que graciosa
Nada uma Sereia

Mais tarde sublime
Nua e recostada
Descansa na areia

Martinez fotografa-a 
E depois diz-lhe assim

Mon amour my love
Você é 

Catherine Deneuve

A Sereia sensual
Com um rosto enigmático
Olha então para ele

E ele parece um Tritão 
De tridente em riste

Avança no espaço
De um frame gelado
E passa-lhe ao lado

Caminhando num tempo
Que já não existe.
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