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1  A MAGIA DA PALAVRA  
 

                  Um conto para Mauka 

                                                                                
                                                                                José Francisco Gama e Silva            

 

                                                                                  
William Carlos Williams surpreendeu um pássaro entre os choupos e 

pensou: é o sol! E fez-se o fênix, as folhas refletidas na água tornaram-se 

pequenos peixes amarelos nadando no rio, enquanto pássaros voavam 

roçando suas asas sobre eles,  com o dia nas asas.                                                              

Da mesma forma ela, ao chegar e sentar-se, foi repousando e 

marchetando em minha memória a sua imagem, cravando em minha alma a 

completa densidade do seu corpo. O contista, naquele exato instante, sentiu-se 

compelido a realizar um conto, um texto que refletisse a sua beleza e força, 

para que ficasse gravado o seu rosto e corpo em sua lembrança.  

Cingido, tomado e enlevado pela imagem da mulher sentiu que a poesia 

voltará de novo ao seu coração, como a chuva caindo na terra queimada. 

Como o sol clareando a tristeza das cidades, das ruas, dos quintais, dos tristes 

e dos doentes. E verá fugir todas as suas amargas queixas de repente. Tudo 

lhe parecerá novo, exato, sólido, reto. E sentirá a poesia restabelecendo nele o 

equilíbrio perdido. 

O contista espera que Mauka – sim, este é o seu nome, Mauka, dotado 

de ressonâncias eslavas, ucranianas, russas, a imagem que você, leitor, pode 

criar de Mauka e lhe caberá muito bem, é a de uma mulher jovem, morena, os 

cabelos negros displicentemente arrumados e presos atrás, uma Gabrielle de 

Renoir, dir-se-ia, – pois bem, o contista espera que Mauka tome o texto em 

suas mãos e o acolha em seus olhos, meta-o em sua bolsa ou o receba entre 

os seios, para que ali, aconchegado, termine por penetrar-lhe o corpo e atingir 

a alma. E assim estará para sempre nela, em sua memória, adquirindo corpo, 

estrutura, carne, músculos. O conto respira o hálito vital de Mauka, toma-a por 

dentro e se enlaça à rijeza plena de sua carne, penetrando nas regiões 

abismais de sua flor mais íntima.  
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Flaubert dizia que à força de contemplar um seixo, um animal, um quadro, 

sentia que neles penetrava. Podemos imaginar, Mauka, neste texto que 

escrevo para você, o lento movimento dos meus olhos deslocando-se em 

direção aos teus – negros, ligeiramente amendoados, úmidos – à procura da 

região profunda do teu mistério. Neste abismo celestial, o contista sente a 

iminência de uma revelação e percebe a gestação de uma imagem que ele 

está fadado a rever, surgindo da veladura cinza da memória, esgarçando o 

nublamento do tempo, projetando-se e se revelando em teu rosto. 

A tua imagem, assim, é a concreção de algo meu que vejo em ti, 

realizando-se a fusão ficcional de nossos fantasmas e, quem sabe, de nossas 

almas no presente eterno deste conto. Eu te conheço há tantos anos, há tantos 

passados...  Conheço a tua face colorizada e perene na sua discrição faceira, 

jovem, radiante, as pérolas de um sorriso vermelho ampliando-se, fazendo 

ressaltar as maçãs e a tez acanelada do teu rosto.  

 

Mulher de orlas misteriosas  

[...] de desenhos sábios, 

contornos de olhos e lábios  

Feitos de linhas sinuosas. 

O ventre em remanso de onda 

transborda, em círculos cheios, 

         Pelas ancas se arredonda 

         E redemoinha nos seios. 

 

Este fragmento de poema, Mauka do torso de ânfora esguia, é do Dante 

Milano, que assegura que só o que amou deveras um quadro, um vaso, um 

objeto precioso, pode sentir o relevo suave do teu ventre e seios, corpo de 

mulher, forma antiga e novíssima.  

Te lembras do movimento do vaso chinês, do Eliot, eternamente em seu 

repouso? Te lembras? O vaso eternizado em poema? Pois bem, assim 

também permanecerás em mim, pegada a mim, ao meu corpo, ao meu texto, 

diáfana, e eu em ti, em um eterno beijo idílico.  

 

* 
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Nota: Foram usados dois poemas de Dante Milano, “Abraço” e “Elegia a Lígia”. Manuel 

Bandeira emprestou alguns versos do poema  “Augusto Frederico Schmidt”, que foram 

ligeiramente modificados.  O poema de William Carlos Williams chama-se “Figura 

métrica”. Eis o cristal: 

 

Figura métrica 

 

Há um pássaro entre os choupos –  

É o sol! 

As folhas são pequenos peixes amarelos 

Nadando no rio; 

O pássaro voa roçando sobre eles 

Com o dia nas asas. 

Fênix! 

É ele que está produzindo 

O intenso coruscar entre os choupos. 

E é o seu canto 

Que ofusca o rumor 

Das folhas ao vento. 

      

[Trad. de Joaquim Cardoso] 

 

 

 

                           Café Literário, SBPRJ, julho, 2013 


