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O Conto da Ilha Desconhecida
Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, Dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas portas, mas
aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios (entenda-se, os
obséquios que lhe faziam a ele), de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições fingia-se
desentendido, e só quando o ressoar contínuo da aldabra de bronze se tornava, mas do que notório,
escandaloso, […] é que dava ordem ao primeiro-secretário para ir saber o que queria o impetrante, […].
Então, o primeiro-secretário chamava o segundo-secretário, este chamava o terceiro, que mandava o
primeiro-ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora até chegar à mulher da limpeza,
a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha,
Que é que tu queres. O suplicante dizia ao que vinha, isto é, pedia o que tinha de pedir, depois instalava-se
a um canto da porta, à espera de que o requerimento fizesse, de um em um, o caminho contrário, até chegar
ao rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta, […].
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Contudo, no caso do homem que queria um barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher
da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta, Que é que tu queres, o homem, em lugar de pedir, como era
o costume de todos, um título, uma condecoração, ou simplesmente dinheiro, respondeu, Quero falar ao
rei, Já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos obséquios, respondeu a mulher, Pois então vai lá dizerlhe que não saio daqui até que ele venha, pessoalmente, saber o que quero, rematou o homem, e deitouse ao comprido no limiar, tapando-se com a manta por causa do frio. Entrar e sair, só por cima dele. […]
Abre a porta, disse o rei à mulher da limpeza, […] O inopinado aparecimento do rei (nunca uma tal coisa
havia sucedido desde que ele andava de coroa na cabeça) causou uma surpresa desmedida, […]. A única
pessoa que não se surpreendeu por aí além foi o homem que tinha vindo pedir um barco. Calculara ele, e
acertara na previsão, que o rei, mesmo que demorasse três dias, haveria de sentir-se curioso de ver a cara
de quem, sem mais nem menos, com notável atrevimento, o mandar chamar. […] Que é que queres, Por
que foi que não disseste logo o que querias, Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer, mas o
homem só respondeu à primeira pergunta, Dá-me um barco, disse. […] O assombro deixou o rei a tal ponto
desconcertado, que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha, […] E tu para
que queres um barco, pode-se saber, foi o que o rei de facto perguntou quando finalmente se deu por
instalado, com sofrível comodidade, na cadeirada mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida,
respondeu o homem, Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o riso, como se tivesse na sua
frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de
entrada, A ilha desconhecida, repetiu o homem, Disparate, já não há ilhas desconhecidas, Quem foi que te
disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas, estão todas nos mapas, Nos mapas só estão as ilhas conhecidas,
[…] E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura, Se eu to pudesse dizer, então não seria
desconhecida, A quem ouviste falar dela, perguntou o rei, agora mais sério, A ninguém, Nesse caso, por que
teimas em dizer que ela existe, Simplesmente por que é impossível que não exista uma ilha desconhecida,
E vieste aqui para me pedires um barco, Sim, vim aqui para pedir-lhe um barco, E tu quem és, para que eu
to dê, E tu quem és, para que não mo dês, Sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me todos,
Mais lhes pertencerás tu a eles do que eles a ti, Que queres dizer, perguntou o rei inquieto, Que tu, sem
eles, és nada, e que eles, sem ti, poderão sempre navegar. às minhas ordens, com os meus pilotos e os meus
marinheiros, Não te peço marinheiros nem pilotos, só te peço um barco, E essa ilha desconhecida, se a
encontrares, será para mim, A ti, rei, só te interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as
desconhecidas quando deixam de o ser, Talvez esta não se deixe conhecer, Então não te dou o barco, Darás.
Ao ouvirem esta palavra, pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes à porta das petições, […]
resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar, Dá-lhe o barco, dá-lhe o
barco. […] nesse momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo,
gritando como os outros, Dá-lhe o barco, dá-lhe o barco. Perante uma tão iniludível manifestação da
vontade popular e preocupado com o que, neste meio tempo, já haveria perdido na porta dos obséquios, o
rei levantou a mão direita a impor silêncio e disse, Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjála tu, […]. Os gritos de aplauso do público não deixaram que se percebesse o agradecimento do homem que
viera pedir um barco, aliás o movimento dos lábios tanto teria podido ser Obrigado, meu senhor, como Eu
cá me arranjarei, mas o que distintamente se ouviu foi o dito seguinte do rei, Vais à doca, perguntas lá pelo
capitão do porto, dizes-lhe que te mandei eu, e ele que te dê o barco, levas o meu cartão […] Quando o
homem levantou a cabeça, […] já o rei se tinha retirado, só estava a mulher da limpeza a olhar para ele com
cara de caso. […]. Agora sim, agora pode-se compreender o porquê da cara de caso com que a mulher da
limpeza havia estado a olhar, foi esse o preciso momento em que ela resolveu ir atrás do homem quando
ele se dirigisse ao porto a tomar conta do barco. Pensou ela que já bastava de uma vida a limpar e a lavar
palácios, que tinha chegado a hora de mudar de ofício, que lavar a limpar barcos é que era a sua vocação
verdadeira, no mar, ao menos, a água nunca lhe faltaria. […]
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Andando, andando, o homem chegou ao porto, foi à doca, perguntou pelo capitão, e enquanto ele não
chegava deitou-se a adivinhar qual seria, de quantos barcos ali estavam, o que iria ser o seu, grande já se
sabia que não, o cartão de visita do rei era muito claro neste ponto, […] Um pouco afastada dali, escondida
por trás de uns bidões, a mulher da limpeza correu os olhos pelos barcos atracados, Para o meu gosto,
aquele, pensou, porém a sua opinião não contava, […]. O capitão veio, leu o cartão, mirou o homem de alto
a baixo, e fez a pergunta que o rei se tinha esquecido de fazer, Sabes navegar, tens carta de navegação, ao
que o homem respondeu, Aprenderei no mar. O capitão disse, Não to aconselharia, capitão sou eu, e não
me atrevo com qualquer barco, Dá-me então um com que possa atrever-me eu, não, um desses não, dá-me
antes um barco que eu respeite e que possa respeitar-me a mim, Essa linguagem é de marinheiro, mas tu
não és marinheiro, Se tenho a linguagem, é como se o fosse. O capitão tornou a ler o cartão do rei, depois
perguntou, Poderás dizer-me para que queres o barco, Para ir à procura da ilha desconhecida, Já não há
ilhas desconhecidas, O mesmo me disse o rei, O que ele sabe de ilhas, aprendeu-o comigo, É estranho que
tu, sendo homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas, homem da terra sou eu, e não
ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcarmos nelas,
Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde nunca ninguém tenha desembarcado, Sabê-lo-ei
quando lá chegar, Se chegares, Sim, às vezes naufraga-se pelo caminho, […]. O capitão do porto disse, Vou
dar-te a embarcação que te convém, Qual é ela, É um barco com muita experiência, ainda do tempo em que
toda a gente andava à procura de ilhas desconhecidas, Qual é ele, Julgo até que encontrou algumas, Qual,
Aquele. Assim que a mulher da limpeza percebeu para onde o capitão apontava, saiu a correr de detrás dos
bidões e gritou, é o meu barco, é o meu barco, há que perdoar-lhe a insólita reivindicação de propriedade,
a todos os títulos abusiva, o barco era aquele de que ela tinha gostado, simplesmente. Parece uma caravela,
disse o homem, […] Sim, no conjunto conserva o antigo ar, E tem mastros e velas, Quando se vai procurar
ilhas desconhecidas, é o mais recomendável. A mulher da limpeza não se conteve, Para mim não quero
outro, Quem és tu, perguntou o homem, Não te lembras de mim, Não tenho ideia, Sou a mulher da limpeza,
Qual limpeza, A do palácio do rei, A que abria a porta das petições, Não havia outra, E por que não estás tu
no palácio do rei a limpar e a abrir portas, Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas e
porque de hoje em diante só limparei barcos, Então estás decidida a ir comigo procurar a ilha desconhecida,
Saí do palácio pela porta das decisões, Sendo assim, vai para a caravela, vê como está aquilo, […]. O capitão
do porto interrompeu a conversa, Tenho de entregar as chaves ao dono do barco, a um ou a outro, Ela que
se encarregue de tudo, eu vou recrutar a tripulação, disse o homem, e afastou-se. […]
O sol havia acabado de sumir-se no oceano quando o homem que tinha um barco surgiu no extremo do cais.
Trazia um embrulho na mão, porém vinha sozinho e cabisbaixo. A mulher da limpeza foi esperá-lo à prancha,
mas antes que ela abrisse a boca para se inteirar de como lhe tinha corrido o resto do dia, ele disse, Está
descansada, trago aqui comida para os dois, E os marinheiros, perguntou ela, Não veio nenhum, como podes
ver, Mas deixaste-os apalavrados, ao menos, tornou ela a perguntar, Disseram-me que já não há ilhas
desconhecidas, e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego dos seus lares e da boa
vida dos barcos de carreira para se meterem em aventuras oceânicas, à procura de um impossível, como se
ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso, E não lhes falaste da ilha desconhecida, Como poderia
falar-lhes eu duma ilha desconhecida, se não a conheço, […] Que pensas fazer, se te falta a tripulação, Ainda
não sei, Podíamos ficar a viver aqui, eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à doca, e tu, E eu, Tens
com certeza um mester, um ofício, uma profissão, como agora se diz, Tenho, tive, terei se for preciso, mas
quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou eu quando nela estiver, Não o sabes, Se não
sais de ti, não chegas a saber quem és, O filósofo do rei, […], dizia que todo o homem é uma ilha, […]tu que
achas, Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se não nos saímos de nós, Se não
saímos de nós próprios, queres tu dizer, Não é a mesma coisa. […] Sempre tive a ideia de que para a
navegação só há dois mestres verdadeiros, um que é o mar, o outro que é o barco, E o céu, estás a esquecerte do céu, Sim, claro, o céu, Os ventos, As nuvens, O céu, Sim, o céu.
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[…] Se não encontrares marinheiros que queiram vir, cá nos arranjaremos os dois, Estás doida, duas pessoas
sozinhas não seriam capazes de governar um barco destes, eu teria de estar sempre ao leme, e tu, nem vale
a pena estar a explicar-te, é uma loucura, Depois veremos, agora vamos mas é comer. […] A lua já estava
meio palmo sobre o mar, as sombras da verga e do mastro grande vieram deita-se-lhes aos pés. É realmente
bonita a nossa caravela, disse a mulher, e emendou logo, A tua, a tua caravela, Desconfio que não o será
por muito tempo, Navegues ou não navegues com ela, é tua, deu-ta o rei, Pedi-lha para ir procurar uma ilha
desconhecida, […] depois ficaram calados, passado um bocado um deles opinou que o melhor seria irem
dormir, Não é que eu tenha muito sono, e o outro concordou, Ela entregou-lhe uma vela, disse, Até amanhã,
dorme bem, ele quis dizer o mesmo doutra maneira, […] Que tenhas sonhos felizes, foi a frase que lhe saiu,
[…]
Tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem levou toda a noite a sonhar. Sonhou que a sua caravela
ia no mar alto, com as três velas triangulares gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas,
enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. […] O homem do leme pergunta
aos marinheiros que descansam na cobertura se avistam alguma ilha desabitada, e eles respondem que não
vêem nem de umas nem das outras, mas que estão a pensar em desembarcar na primeira terra povoada
que lhes apareça, desde que haja lá um porto onde fundear, […]. E a ilha desconhecida, perguntou o homem
do leme, A ilha desconhecida é coisa que não existe, não passa duma ideia da tua cabeça, Devíeis ter ficado
na cidade, em lugar de vir atrapalhar-me a navegação, Andávamos à procura de um sítio melhor para viver
e resolvemos aproveitar a tua viagem, Não sois marinheiros, Nunca o fomos, Sozinho, não serei capaz de
governar o barco, Pensasses nisso antes de ir pedi-lo ao rei, o mar não ensina a navegar. Então o homem do
leme viu uma terra ao longe e quis passar adiante, […] Esta é uma ilha do mapa, gritaram, matar-te-emos
se não nos levares lá. Então, por si mesma, a caravela virou a proa em direção à terra, entrou no porto e foi
encostar à muralha da doca, Podeis ir-vos, disse o homem do leme, ato contínuo saíram em correnteza, […]
Acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que
não se sabe se este é o de bombordo ou o de estibordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a
mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava
dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de
si mesma.
(Texto com supressões)
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