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INTRODUÇÃO

O Regresso de Martinez, é a sequência da aventura que Martinez 
empreendeu, depois de se ter revoltado contra o seu Criador, saindo 
do Livro onde foi incubado pelo autor, Henrique Normando, num 
ato de libertação e de revolta, tomando a decisão de correr os seus 
próprios riscos, deixando de ser uma marioneta e de carregar todos 
os recalcamentos e frustrações de Henrique, tornando-se assim um 
ser livre.

Martinez empreende uma viagem, da qual ficam aqui alguns dos 
principais momentos, vividos numa experiência invulgar, só possível 
porque Martinez ao ser materializado num livro, conseguiu libertar-se 
num momento único e extraordinário, tornando-se energia mate-
rializada e transposta para o mundo dos seres vivos, com suficiente 
autonomia para viver esta extraordinária aventura que acabará por 
ter consequências inevitáveis no Autor.

Alguém me perguntou se no desenvolvimento desta saga, virei 
a publicar A Morte de Martinez. Respondi que não será fácil mas, 
seguramente, não será impossível. 
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NO EXÍLIO

Ao rumar para o exílio
Um exílio voluntário
Retirando-se do livro
Onde fora incubado
Martinez sentiu-se livre

Martinez sentiu-se livre
Mas sentiu-se solitário

Uma solidão profunda
Na condição de exilado
Ao retirar-se do livro
Onde fora incubado
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O MANTO DE ANTÍGONA

Momento estranho e fantástico
Martinez vê Antígona
Acenando-lhe com a mão

De longe Creonte espreita
Pois suspeita
De uma conspiração

Símbolo da fidelidade
Dos princípios e da honra
E do dever sacrossanto
Martinez vê em Antígona
O exemplo da lealdade
Na luta contra o poder
Que age de forma iníqua

Antígona dá-lhe o seu manto
Ele guarda-o como relíquia
No azul do mar profundo
E fica mais resguardado
Dos Creontes deste mundo

 

O MEDO

Martinez teve medo do medo
Teve medo da mudança
Teve medo do escuro e teve medo da luz
E teve medo da morte
Teve medo do azar e teve medo da sorte
E medo da solidão
E teve medo da chuva
E teve medo de tudo
Teve até medo da vida
Teve medo de si próprio
Teve medo
Da própria ausência do medo
Teve medo de descer
Teve medo de subir
Teve medo de chorar
Teve medo de sorrir
E assim
No mundo que o amedrontava
Acabou por compreender
Que apesar das incertezas
Valia a pena matar
O medo que o matava
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Com a sua capacidade
Fez magistrais retratos
E os pescadores de olhar profundo
Admiraram aquela arte
Que jamais tinham visto 
Em parte alguma do mundo
Os pescadores condoídos
E deslumbrados
Sentiram-se tão honrados
Que lhe ofereceram abrigo
Pelo tempo que precisasse 
Até que ele finalmente

Recuperasse
 

MARTINEZ NA OBSCURIDADE

Encharcado até aos ossos o senhor dos pântanos
Mal conseguia enxergar

Martinez cedo compreendeu
Que ia acabar por cegar

Recolhido por milagre
Por pescadores 
Que o abrigaram
E o alimentaram
Martinez muito a custo
Foi sendo recuperado

Sem dinheiro nem haveres
Martinez pediu um lápis
E retratou todo o grupo
Dos homens que o salvaram
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Na casa que pintara
O branco predominara
Com poemas cintilantes 

E os sentidos vibrantes
Num espaço deslocado
De uma forma necessária
A uma fonte primária

A fonte primordial

Numa profusão de flores

E foi assim que Martinez
Foi um dos raros pintores 
Que ao pintar tudo de branco
Produziu todas as cores

 

MARTINEZ SEMI-CEGO (pinta a casa dos pescadores)

Na casa que pintou o branco predominava
Nas portas oxidadas por mera exigência estética
No restolhar dos tecidos que deslizavam pela casa
Uma essência de pintor na tela branca pintada
Com árvores muito alinhadas
Contrastando com o branco
Cor dominante na casa

Fusão de todas as cores
O branco fluia pelas paredes
Deslizava pelos armários
E pelo velho violoncelo

Martinez desenhara
Todo o vazio da cidade
Em que as estátuas estavam
Pintadas de negro e vermelho

E as sombras em contra-luz
Com o sorriso seráfico
Das bailarinas em pose
Apareciam refletidas
Num espelho

Num imenso palco grego 
Numa magia poética
Numa oscilação suave
A obra de Martinez
Refletia genialidade
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AS CAIXAS TENEBROSAS

Tendo ficado sozinho
Na solidão mais profunda
Martinez espera o regresso
Dos pescadores solitários

Numa assimetria feita de estrelas
Com geometrias elípticas em arcos imperfeitos
Numa insistência de vermelhos de fogo
Numa nostalgia de quadrados inventados
Martinez pinta quadros

E o pulso gira com a mão
Em contorções instintivas
E surgem as imagens do passado
Numa solitária rebelião
Através de alçapões que se vão abrindo
De forma descontrolada

Martinez sente-se em perigo
Porque aos poucos

Há uma caixa que se abre em cada hora
Caixas tenebrosas semelhantes
À caixa de Pandora
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MARTINEZ DECIDE FUGIR 

Na fuga aos monstros das caixas tenebrosas
Martinez encontrou uma escada
Tendo-a subido e descido
Sem nunca chegar ao topo
Sem nunca chegar ao fundo
Sem encontrar um ser vivo
Nem almas de um outro mundo

Numa solidão completa
Num completo desespero
Subia e depois descia
Sem encontrar a entrada
Sem encontrar a saída

E em furiosa descida
Nos degraus daquela escada
Martinez sentiu-se morto
Ou mais morto do que vivo
Até que desmaiou
Exausto e entorpecido
Vindo a si numa estrada
Que ele tomou
Pela estrada do paraíso

 

AS MÚLTIPLAS CAIXAS DO MAL 

Martinez pinta febrilmente
Porque sabe
Que já não tem muito tempo

Se todas as caixas se abrissem
Todos os segredos e medos
Escapariam por fim
No encalço de Normando
Até à eternidade

E com a última caixa aberta
Seria a última dança

Dessa caixa sairia
Toda a reserva de esperança
E esvaziando-se o bem
Só restaria a maldade
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RETORNO E VIAGEM

Reunindo os seus haveres
Tendo vendido os seus quadros
Martinez empreendeu viagem
Para adquirir mais saber

Num barco de pescadores
Ele avançou com coragem
E com ânsias de conquista
Rumou sempre para sul
Esperando o alvorecer

Numa ilha magnífica
Ele viu danças de guerreiros
Numa terra rodeada por magnólias
E por flores vestidas de vermelho

Martinez o solitário
Quis sair da obscuridade
Numa conquista de sol
Ao encontro da verdade

E em estado de euforia
Ele sentiu que era invadido
Por uma nova energia
E com intensa alegria
Na ilha das bananeiras
E pereiras abacateiras 
Assistiu à dança dos guerreiros
E bebeu a poção dos feiticeiros

Este livro fecha um ciclo de livros de poemas 
que corresponderam à necessidade que o Autor sentiu 

em fazer uma abordagem da vida e da morte, 
do amor, da esperança e da justiça, sobretudo através 

da metáfora, da sátira e da crítica social.

O REGRESSO DE MARTINEZ 
é o último livro deste ciclo e é simultaneamente o 

primeiro de um novo ciclo projetado pelo 
Autor em moldes homógeneos, em linha com um 

fio condutor, que funcionará como o fio de 
Ariadne no seu percurso labiríntico. 
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