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Colheita
por Mariana Paiva

 
Pelo cheiro doce é que se sabe se a manga está madura. Mas 

é ainda com a casca um pouco verde que ela é tirada do pé. A 
manga pede espera, paciência. É ela quem decide quando. Em 
seu livro de estreia, Tempo de Manga, Henrique Romero faz o 
mesmo com a poesia: é gentil com sua hora de acontecer. Seus 
versos são feitos de expectativa e descoberta, muito mais do 
que de letras juntas.

Se o autor dedica algumas estrofes a escritores como Jorge 
Luis Borges e Mario Quintana, também o faz com a mesma 
reverência a Regina, sua mãe. Romero reinventa as palavras já 
conhecidas, brinca de separar sílabas de acordo com sua von-
tade - ou seria da própria poesia? Mistura as vozes do homem 
e do menino que, sutilmente, se fundem, texto a texto, numa 
só: a do poeta. Seu olhar se volta aos espaços vazios, às cores, 
às formas. Faz prosa com histórias de gente em versos, usa pa-
lavras para falar de silêncio. Reescreve.

Entre saudades anunciadas e letras que falam, há certas 
reticências para o leitor inventar junto um final de cada estro-
fe. “Vai morrer fulano ou vai...Viver assim?”, pergunta A Voz. 
Romero sente o cheiro. É doce sem enjoar. Está na hora de 
colher sua manga-poesia. Ele sabe.



poemas  
de  
brinquedo



VI
As coisas que não têm nome são mais 

pronunciadas por crianças.

Manoel de Barros, “Uma didática da invenção”.
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mandamento
para Regina

mandava isso
          mandava aquilo
                     assim mandava
                     minha mãe
                           e mesmo
                         apanhando

       aprendi
      que amar
      se aprende
      a  
      mando
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N/C

quando criança 
fazia hipóteses
newton?
carlos?
nunca conheci
jamais ouvira sua voz.
perguntei 
por que todos 
os pais tinham nomes
tão grandes
percebi que 
N/C
era não chores.
hoje com certidão
comida pelas traças 
percebo que
que o viver 
não consta em siglas.
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esconde-esconde

me escondi atrás de um poema
mas não era largo
o suficiente
o pior foi me esconder
displicente
atrás de uma vida tão

transparente.
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Exercícios de poesia
Complete os três pontinhos:

Vi um mendigo 
  Que de tão sujo
    Parecia   ...
Um homem
  Que de tão doente
    Parecia  ...
Uma criança
  Que de tão magra
    Parecia  ...
Uma vida 
  Que de tão  ...
    Parecia  ...
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