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O falsário William Gould passa seus dias entre os 
peixes que invadem sua cela alagada pelas marés 
e os tipos malucos que administram a colônia 
penal de Sarah Island, na Tasmânia. Um deles, 
o médico-cirurgião Lempriere, na pretensão 
de assegurar um lugar de destaque na história 
da ciência, obriga o prisioneiro a utilizar seus 
talentos na criação de um livro com as pinturas 
das exóticas criaturas dos mares do sul. 

Apesar de acreditar “que se algo era digno de 
ser feito, era digno de ser feito porcamente”, é 
com as criações de sua imaginação delirante que 
Gould consegue resistir aos horrores da prisão 
na colônia inglesa. Esse narrador pouco confiável 
relata num diário – escrito com tinta de ouriço, 
de lula, sangue ou o que mais estiver à mão na 
cela – suas fantásticas aventuras pelo mundo 
na companhia de pintores, cientistas, ladrões e 
impostores.

Inspirado na história real de um até então 
pouco conhecido personagem do século xix, 
Richard Flanagan cria um pícaro inesquecível e 
convida o leitor a viver com ele suas enrascadas, 
da juventude à colônia penal na isolada Tasmânia, 
passando por uma temporada de pequenos 
golpes num barco a vapor nos Estados Unidos 
e uma viagem num baleeiro pelo hemisfério Sul. 
Tour de force que vai discutir a confiabilidade da 
arte, da ciência e da história, O livro de peixes de 
Gould alçou Flanagan à condição de grande autor 
na literatura contemporânea.

richard flanagan nasceu na Tasmânia, 
Austrália, em 1961. Autor de seis livros 
publicados em 26 países, é também roteirista e 
diretor de cinema. O romance O livro de peixes 
de Gould venceu em 2002 o Commonwealth 
Writers’ Prize, e O caminho estreito para os 
confins do norte foi agraciado em 2014 com o 
prestigioso Man Booker Prize. 

O falsário William Gould, “homicida condenado, pintor & 
numerosas outras coisas desimportantes”, cumpre  
pena numa cela que é invadida diariamente pelas marés 
da ilha da Tasmânia. Na prisão, é obrigado a executar uma 
insólita tarefa: pintar um livro de peixes. A partir desse 
personagem real do século xix, Richard Flanagan cria uma 
hilária galeria de colonizadores, ladrões e cientistas, num 
épico tragicômico e picaresco que mistura alta literatura com 
o tom dos livros de aventura. Neste premiado romance, arte, 
ciência e história se confundem na imaginação delirante de 
Gould, seu único meio para sobreviver ao período mais cruel 
do colonialismo inglês. 

“É uma obra-prima – não porque seu mundo ambíguo e 
de cores berrantes é tão convincente, mas porque força 
o leitor a questionar os dúbios e desbotados lugares que 
nos acostumamos a habitar.”
The Times

“O que torna O livro de peixes notável é a reconciliação 
da metaficcionalidade com a humanidade.”
The Observer 
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Para Rosie, Jean e Eliza, nadando em 
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Minha mãe é um peixe.

William Faulkner
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13O livro dE peiXes De GOUld

I

Meu assombro ao descobrir que o Livro de peixes ainda permane-
ce comigo, luminoso como o mármore fosforescente que arrebatou 
meus olhos naquela estranha manhã; cintilante como aqueles lúgu-
bres torvelinhos que coloriram minha mente e encantaram minha 
alma — que lá e então iniciaram o processo de desfiar o meu cora-
ção e, pior ainda, a minha vida na pobre e descarnada embrulhada 
que é esta história que você está prestes a ler.

De que se tratava aquela branda radiância que me faria pensar 
ter vivido a mesma vida de novo e de novo, como um místico hindu 
para sempre preso na Grande Roda? viria a ser meu destino? algo 
que roubaria meu caráter? que tornaria meu passado e meu futuro 
unos e indivisíveis?

Seria acaso aquele mesmerizante tremeluzir que subia em 
espiral do indisciplinado manuscrito para longe do qual cavalos-
-marinhos e dragões-marinhos e mira-céus já nadavam, levando 
deslumbrante luz a um melancólico dia ainda não nascido? Acaso 
aquela desolada vaidade de pensamento que me fez achar que eu 
continha dentro de mim todos os homens e todos os peixes e todas 
as coisas? Ou seria acaso algo mais prosaico — má companhia e 
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14 RichaRd Flanagan

bebida ainda pior — o que me conduziu à monstruosa situação em 
que agora me encontro?

Caráter e destino são duas palavras, escreve William Buelow 
Gould, para a mesma coisa — mais uma questão sobre a qual ele 
estava, como sempre, incisivamente errado.

Querido, doce, bobo Billy Gould e suas tolas histórias de amor, 
tamanho amor que não é possível agora, e não era possível então, 
para ele continuar. Mas receio já estar divagando.

Nós — nossas histórias, nossas almas — estamos, vim a acre-
ditar desde então em consequência de seus fedorentos peixes, num 
processo de constante decomposição e reinvenção, e este livro, eu 
estava prestes a descobrir, era a história da pilha de compostagem 
do meu coração.

Até mesmo minha caneta febril não consegue se aproximar 
de meu êxtase, um maravilhamento tão intenso que foi como se 
no momento em que abri o Livro de peixes o restante do meu mun-
do — o mundo! — tivesse sido lançado às trevas e a única luz que 
existisse no universo inteiro fosse a que emanava daquelas envelhe-
cidas páginas até meus olhos atônitos.

Eu estava sem trabalho, dele havendo então muito pouco 
na Tasmânia, e menos ainda agora. Talvez minha mente estivesse 
mais suscetível a milagres do que em outra ocasião. Talvez, as-
sim como uma pobre e jovem aldeã portuguesa vê Nossa Senhora 
porque não deseja ver outra coisa, eu também ansiasse por estar 
cego ao meu próprio mundo. Talvez, se a Tasmânia fosse um lugar 
normal onde pudéssemos ter um emprego adequado, onde se gas-
tasse horas no trânsito a fim de gastar mais horas num amontoado 
de aflições normal, esperando retornar a uma reclusão normal, e 
onde ninguém jamais tivesse sonhado em saber como é ser um 
cavalo-marinho, coisas anormais como tornar-se um peixe não 
acontecessem a você.

Eu digo talvez, mas francamente não estou certo.
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15O livro dE peiXes De GOUld

Quem sabe esse tipo de coisa aconteça todo o tempo em Ber-
lim e Buenos Aires, e as pessoas apenas estejam muito constrangi-
das para confessar. Quem sabe Nossa Senhora vá o tempo todo às 
moradias de Nova York e aos horrorosos arranha-céus de Berlim e 
aos subúrbios ocidentais de Sydney, e todo mundo finja que ela não 
está lá e torça para que ela simplesmente vá embora logo e não os 
constranja ainda mais. Quem sabe a nova Fátima esteja em algum 
lugar nos vastos terrenos baldios do Revesby Workers’ Club, um 
halo sobre a tela de uma máquina de pôquer que pisca “febrede-
blackjack”.

Será que, quando todas as costas estão viradas, quando todos 
os rostos estão focados nos monitores de pôquer, não sobra nin-
guém para testemunhar o momento em que uma velha levita ao 
preencher seu cartão de Keno?* Quem sabe tenhamos perdido a 
habilidade, aquele sexto sentido que nos permite ver milagres e ter 
visões e entender que somos algo diferente e maior do que aquilo 
que disseram que éramos. Quem sabe a evolução tenha ocorrido 
reversamente durante mais tempo do que suspeitei, e sejamos já 
tristes e estúpidos peixes. Como eu disse, não tenho certeza, e as 
únicas pessoas em quem confio, como o senhor Hung e a Conga, 
também não têm.

Para ser sincero, eu cheguei à conclusão de que não há muita 
coisa nesta vida de que se pode ter certeza. A despeito do que a 
você possa vir a parecer evidência cabal do contrário, eu valorizo 
a verdade, mas, assim como William Buelow Gould continuou a 
perguntar de seus peixes muito tempo depois de mortos por suas 
infinitas e fúteis indagações, onde se pode encontrar a verdade?

Quanto a mim, me levaram o livro e tudo o mais embora, e 
afinal o que são os livros senão contos de fadas não confiáveis?

* Jogo semelhante ao bingo, muito popular nos cassinos modernos. (n. t.)
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16 RichaRd Flanagan

Era uma vez um homem chamado Sid Hammet e ele desco-
briu não ser quem ele pensava que era.

Era uma vez um tempo de milagres, e o supracitado Hammet 
acreditou ter sido arrebatado por um. Até aquele dia ele vivera de 
sua perspicácia, que é uma maneira mais gentil de dizer que sua 
vida era um contínuo ato de desilusão. Após aquele dia ele viria a 
sofrer da cruel moléstia da crença.

Era uma vez um homem chamado Sid Hammet que viu refle-
tido no brilho de um estranho livro de peixes sua própria história, 
que começou como um conto de fadas e terminou como uma can-
ção de ninar, cavalgando um cavalinho de pau até Banbury Cross.

Era uma vez uma sucessão de coisas terríveis, mas foi há mui-
to tempo num lugar remoto que todos sabem que não é aqui ou 
agora ou nós.

II

Até aquela época eu me dedicara a adquirir velhas peças de mo-
bília apodrecida que eu depois envelhecia com todo insulto con-
cebível. Enquanto eu golpeava os deploráveis guarda-louças com 
martelos para realçar a patética pátina, à medida que eu me aliviava 
na velha metalurgia para causar o pútrido azinhavre, berrando toda 
espécie de vis maldições para me sentir melhor, eu imaginava que 
tais peças de mobília eram os turistas, seus inevitáveis comprado-
res, adquirindo o que equivocadamente pensavam ser destroços do 
romântico passado, em vez de ser o que eram, evidências de um 
apodrecido presente.

Minha Grande Tia Maisie disse que era um milagre eu ter 
encontrado qualquer trabalho, e eu senti que ela saberia se de fato 
fosse, pois não havia ela me levado quando eu tinha sete anos ao 
campo do North Hobart sob a bela luz rubi de final de inverno para 
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17O livro dE peiXes De GOUld

miraculosamente auxiliar o North Hobart a vencer a semifinal de 
futebol? De um minúsculo frasco ela aspergiu água benta de Lour-
des na grama enlameada do campo. O Grande John Devereaux era 
o capitão-treinador, e eu estava embrulhado no cachecol vermelho 
e azul dos Demons, como um gato egípcio mumificado, apenas com 
os olhos grandes e curiosos de fora. Eu escapei no terceiro tempo 
para espiar por entre a vigorosa floresta de coxas besuntadas de gel 
mentolado dos jogadores e ouvir o Grande John Devereaux proferir 
um discurso vibrante.

North Hobart estava uma dúzia de pontos atrás e eu sabia 
que o Grande John Devereaux diria algo memorável ao time, ele 
não era homem de desapontar seus seguidores. “Tirem da cabeça 
essas malditas garotas”, disse ele. “Você, Ronnie, esqueça aquela 
Jody. E você, Nobby, quanto mais cedo tirar aquela Mary da cabeça, 
melhor.” E assim por diante. Era maravilhoso ouvir todos aqueles 
nomes de garotas e saber que significavam tanto para gigantes como 
aqueles bem no meio do terceiro tempo. Quando eles então ven-
ceram, chutando na mesma direção do vento, eu soube que amor e 
água eram uma combinação verdadeiramente imbatível.

Mas voltando ao meu trabalho com mobília, ele era, tal como 
Rennie Conga (este, me apresso em dizer, antes que alguém da 
família dela leia isto e fique melindrado, não era exatamente seu 
nome, mas ninguém nunca conseguia recordar seu sobrenome ita-
liano inteiro, e de alguma forma ele parecia ser adequado ao seu 
corpo sinuoso e às justas e escuras roupas que ela escolhia para 
vestir aquela forma serpentina), na época minha agente da con-
dicional, expressou, um posto com perspectivas, particularmente 
quando vinham navios de cruzeiro repletos de velhos gordos ame-
ricanos. Com suas barrigas salientes, perninhas finas e esquisitas, 
e sapatos brancos ainda mais estranhos pontuando o fim daqueles 
corpos desproporcionais, os americanos eram os cativantes pontos 
de interrogação entre os seres humanos.
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18 RichaRd Flanagan

Digo cativantes, mas o que realmente quero dizer é que eles 
tinham dinheiro.

Eles também tinham seus gostos, que eram peculiares, mas 
no que dizia respeito ao comércio eu era suficientemente afeito a 
eles — e eles, a mim. E por um tempo a Conga e eu fizemos uma 
boa linha de velhas cadeiras que ela comprara num leilão quando 
mais uma sede de uma repartição pública tasmaniana tinha sido 
fechada. Eu as pintei com várias tintas esmaltadas claras, lixei de 
novo, raspei ligeiramente com um ralador de legumes, mijei em 
cima e passei para frente como se fossem mobílias Shaker que vie-
ram em baleeiros de Nantucket no século passado, como dizíamos 
em resposta aos pontos de interrogação, à sua incessante busca nos 
oceanos do sul pelos grandes leviatãs.

Era a história, na verdade, que os turistas compravam, o único 
tipo que iriam comprar — uma história americana, um alegre e 
agitado conto de Nós Os Encontramos Vivos E Os Trouxemos Para 
Casa —, e por algum tempo foi uma boa história. Tão boa que nós 
ficamos sem estoque e a Conga foi forçada a desenvolver uma linha 
de produção secundária para nosso empreendimento, fechando um 
acordo com uma família vietnamita recém-chegada, enquanto eu 
datilografava esmeradamente a história junto com alguns rótulos de 
autenticidade genuína emitidos por uma organização fictícia que 
chamávamos de Associação Antiquária Van Diemoniana.

A história do vietnamita (seu nome era Lai Phu Hung, mas 
a Conga, que acreditava no respeito, sempre insistiu que o cha-
mássemos de senhor Hung) era tão interessante quanto qualquer 
antiga fábula de pescadores de baleia, o perigosíssimo voo de sua 
família desde o Vietnã, a desesperadíssima viagem em um abar-
rotado e abandonado junco de pesca até a Austrália, e ainda por 
cima eles eram ótimos em fazer esculturas em ossos — um ramo, 
devo acrescentar, no qual também fazíamos respeitáveis negócios. 
Como modelos para seus entalhes em ossos, o senhor Hung usava 
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19O livro dE peiXes De GOUld

as ilustrações em xilogravura de uma velha edição de Moby Dick da 
Modern Library.

Mas ele e sua família não tinham nenhum Melville, nenhum 
Ishmael ou Queequeg ou Ahab no tombadilho, nenhum passado 
romântico, apenas seus problemas e sonhos, assim como o resto 
de nós, e era tudo sordidamente, irremediavelmente humano para 
valer qualquer coisa aos olhos dos vorazes pontos de interrogação. 
Para ser justo, estes só estavam atrás de algo que os resguardasse do 
passado e das pessoas em geral, e não de algo que oferecesse uma 
conexão que se pudesse provar dolorosa ou humana.

Eles queriam histórias, vim a perceber, em que eles já se encon-
trassem presos, não histórias em que aparecessem junto com o narra-
dor, cúmplices na fuga. Eles queriam que você dissesse: “Baleeiros”, 
para que eles pudessem responder: “Moby Dick”, e invocar imagens 
da minissérie de mesmo nome; para que você então pudesse dizer: 
“Antiguidade”, para que eles pudessem responder: “Quanto?”.

Essa espécie de história.
Do tipo que pagam.
Não como as histórias do senhor Hung, que nunca nenhum 

ponto de interrogação queria ouvir, algo de que o senhor Hung pa-
recia extraordinariamente ciente, em parte porque sua verdadeira 
ambição não era ser um motorista de guindaste a vapor como tinha 
sido em Haiphong, mas sim um poeta, um sonho que o permitia 
simular uma resignação romântica ante a indiferença de um mundo 
insensível.

Pois a religião do senhor Hung era a literatura, literalmente. 
Ele pertencia à Cao Dai, uma seita budista que considerava Victor 
Hugo um deus. Além de venerar os romances da divindade, o se-
nhor Hung parecia bem informado sobre (e dava a entender uma 
certa comunhão espiritual com) vários outros nobres da escrita 
francesa do século xix de quem, além dos nomes — e nem mesmo 
disso às vezes —, eu nada sabia.
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20 RichaRd Flanagan

Estando em Hobart e não em Haiphong, os turistas não davam 
a mínima para tipos como o senhor Hung, e eles certamente não 
nos dariam nenhum dinheiro por suas histórias sobre guindastes 
a vapor, ou sobre as garças pescadoras do pai, ou sua poesia, ou, 
a propósito, seus pensamentos sobre as conexões entre Deus e a 
literatura gaulesa. Então em vez disso o senhor Hung cavou uma 
pequena oficina embaixo de sua velha casa da Zinc Company em 
Lutana e passou a trabalhar confeccionando cadeiras falsas de anti-
quário e esculpindo em imitações de barbatana para complementar 
nossas mais sórdidas ficções.

E por que deveria o senhor Hung ou sua família ou a Conga ou 
eu termos nos importado afinal?

Os turistas tinham dinheiro e dele precisávamos; eles pediam 
em troca apenas para serem enganados e ludibriados e informados 
da coisa mais primordial e única: que eles estavam a salvo, que seu 
senso de segurança — nacional, individual, espiritual — não era 
uma piada de mau gosto feita à custa deles por um destino entedia-
do e caprichoso. Só pediam para serem informados de que não ha-
via conexão entre o antes e o agora, de que eles não precisavam usar 
uma braçadeira preta ou ter uma má consciência sobre seu poder e 
sua riqueza e a falta desta no mundo todo; de que não precisavam 
se sentir um lixo porque ninguém conseguia ou iria explicar por que 
a riqueza de uns poucos parecia curiosamente tão dependente da 
miséria de muitos. Nós gentilmente fingíamos se tratar de comprar 
e vender cadeiras, de eles fazerem perguntas sobre preços e heran-
ças, e nós respondermos de maneira semelhante.

Mas não se tratava de preços e heranças, não se tratava disso 
em absoluto.

Os turistas tinham perguntas insistentes e inconfessas, e nós 
simplesmente tínhamos que responder como melhor podíamos, 
com mobília falsificada. Eles estavam de fato perguntando: “Esta-
mos seguros?”, e nós estávamos de fato respondendo: “Não, mas 

livro_peixes_MIOLO.indd   20 14/05/2015   16:16:21



21O livro dE peiXes De GOUld

uma barricada de mercadorias inúteis pode ajudar a tirá-los de vis-
ta”. E porque húbris não é apenas uma antiga palavra grega mas 
uma percepção humana tão sedimentada que deveríamos por bem 
considerá-la um instinto infalível, eles também queriam saber: “Se 
é nossa culpa, então iremos sofrer?”, e nós de fato respondíamos: 
“Sim, e lentamente, mas uma cadeira falsa pode nos fazer sentir 
melhor quanto a isso”. Quero dizer, era um sustento, e se não era 
tão bom, tampouco era tão ruim, e enquanto carregava tantas ca-
deiras quantas conseguíamos vender, eu não estava prestes a carre-
gar o peso do mundo.

Você pode pensar que tal aventura seria recebida com a maior 
aprovação, que inevitavelmente ela progrediria, se diversificaria, 
cresceria até um empreendimento redentor de proporções globais 
e mérito nacional. Poderia até ter ganhado prêmios de exportação. 
Certamente em qualquer cidade que se preze — Sydney, digamos 
— tal fraudulência onírica teria sido generosamente recompensada. 
Mas aqui, afinal de contas, é Hobart, onde os sonhos continuam 
sendo assunto estritamente privado.

Após o recebimento de várias cartas de advogados de revende-
dores locais de antiguidades e a concomitante ameaça de proces-
sos judiciais, nosso nobre empreendimento de oferecer consolo aos 
aposentados tribunos de um império decrépito deu com os burros 
n’água. A Conga se sentiu compelida a entrar na consultoria de 
ecoturismo com o vietnamita falsificador de mobília, e eu passei a 
procurar por novos ramos.

III

então ocorreu que naquela manhã de inverno que se provaria 
fatídica mas que à época parecia meramente congelante eu me en-
contrei sozinho na área de desembarque de Salamanca. Num velho 
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armazém feito de arenito topei com o que era ainda uma loja de su-
cata, antes que também aquele espaço fosse tomado por turistas e 
se transformasse em mais um restaurante ao ar livre delicadamente 
exagerado.

Aninhado atrás de alguns guarda-roupas de jacarandá fora de 
moda da década de 1940 pelos quais turista nenhum se interessaria 
em receber como absolvição, calhei de perceber um velho guarda-
-comida de ferro galvanizado, que, com um desejo infantil de es-
preitar o que quer que esteja fechado, abri.

Dentro pude apenas distinguir uma pilha de revistas femini-
nas de anos passados, uma descoberta tão poeirenta quanto de-
cepcionante. Eu ia já fechando a porta quando, debaixo daqueles 
desbotados rumores de amor e espalhafatosos relatos de tristes e 
extraviadas princesas, meu olho avistou alguns quebradiços fios de 
algodão alegremente sobressaindo como a barbicha da Grande Tia 
Maisie, sem vergonha e com um certo vigor arcaico.

A porta arranhou uma nota em bemol quando a escancarei 
de novo e espreitei mais rigorosamente lá dentro. Vi que os fios 
saíam de uma encadernação um tanto desgastada, cuja lombada 
tinha caído parcialmente. Tão cuidadosamente como se fosse um 
peixe premiado emaranhado em minha rede, eu a alcancei, levantei 
as revistas, e de baixo libertei o que parecia ser um livro dilapidado.

Ergui-o diante de mim.
Aproximei meu nariz.
Estranhamente, não cheirava ao mofo doce de livros velhos, 

mas aos ventos salgados que sopram do mar da Tasmânia. Leve-
mente corri o dedo indicador pela capa. Embora suja com um fino 
encardido negro, era sedosa ao toque. Foi ao varrer aquele sedimen-
to de séculos que a primeira de muitas coisas notáveis ocorreu.

Eu deveria saber então que aquele não era um livro comum, 
e certamente não um livro com que um tapado como eu deveria se 
meter. Eu conheço — ou pelo menos julgo conhecer — os limites 
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de minha criminalidade, e eu acreditava ter aprendido a dizer “não”
a qualquer tolice que envolvesse riscos pessoais.

Mas era tarde demais. Eu já estava — como antes me foi dito
no curso dos processos judiciais — implicado. Pois debaixo daque-
le delicado pó fino algo altamente incomum estava acontecendo:
a marmórea capa do livro emitia um fraco mas crescente e claro
brilho púrpura.

iv

Lá fora fazia um melancólico dia de inverno. A neve recobria a
montanha acima da cidade. A névoa ondeava rumo ao rio amplo,
cobrindo como uma colcha em queda lenta o vale no qual jaziam as
calmas e particularmente vazias ruas de Hobart. Através da fria be-
leza da manhã, umas poucas figuras trajadas com as multicoloridas
roupas de dias frios se precipitavam, e então sumiam. A montanha
passava de branco a cinza e então desaparecia para meditar atrás de
nuvens negras. A cidade mergulhava em sono leve. Como sonhos
perdidos, a neve começou a valsar nesse mundo calado.

Tudo isso não está totalmente fora de questão, pois o que es-
tou realmente tentando dizer é que estava frio como num túmulo
e dez vezes mais calmo, que não havia naquele dia portento algum,
nada que pudesse me advertir do que estava prestes a acontecer.
E certamente em um dia como esse ninguém mais se incomodou
em aventurar-se em uma escura loja de sucata sem calefação em
Salamanca. Até mesmo o proprietário permaneceu aconchegado
num pequeno radiador na outra extremidade de seus domínios, as
costas viradas para mim, sub-repticiamente tirando aquele hino
vil do varejo contemporâneo, As quatro estações, de vivaldi, sinto-
nizando no reconfortante e baixo rubato do turfe, nas deslumbran-
tes ondas sonoras do Grande Prêmio.
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Mais ninguém no mundo estava lá para perceber, para teste-
munhar comigo aquele milagre durante o qual o mundo pareceu 
se contrair naquele sombrio canto de uma antiga loja de sucata e a 
eternidade daquele momento em que pela primeira vez escovei o 
sedimento da capa daquele livro bizarro.

Como a pele de um peixe-trompete-bastardo capturado à noi-
te, a capa do livro era agora uma massa de pontos púrpura pul-
santes. Quanto mais eu esfregava, mais os pontos se espalhavam, 
até que a maior parte da capa ficou brilhando claramente. Como o 
pescador noturno que manuseia o peixe-trompete-bastardo, a salpi-
cada fosforescência se espalhou do livro para as minhas mãos, até 
que elas ficaram também cobertas de sardas púrpura, cintilando em 
esplêndida confusão, assim como as luzes de uma exótica, desco-
nhecida cidade vislumbrada do alto de um avião. Quando elevei as 
mãos luminosas diante do meu rosto e depois lentamente as virei 
deslumbrado — mãos tão familiares embora tão alienígenas —, foi 
como se eu já tivesse iniciado uma perturbadora metamorfose.

Depus o livro numa mesa de fórmica ao lado do guarda-comi-
da, corri meu agora reluzente dedão sobre seu suave ventre de pági-
nas desobedientes e frágeis e virei a capa. Para meu espanto o livro 
abriu numa pintura de um cavalo-marinho-de-barriga. Acumulada 
ao redor do cavalo-marinho, como destroços de laminárias gigantes 
e ervas marinhas, havia uma caligrafia retorcida. Intercaladas a cada 
tanto estavam outras aquarelas de peixes.

Era, devo admitir, uma miscelânea medonha, com algumas 
histórias a tinta superpostas mal e porcamente a outras a lápis, e às 
vezes vice-versa. Após ficar sem espaço no final do livro, o escritor 
parecia simplesmente tê-lo virado e, entre as linhas existentes, re-
tomado a escrita — na direção oposta e de cabeça para baixo — de 
mais histórias suas. Não fosse isso confuso o bastante — e era —, 
havia numerosos adendos e anotações abarrotados nas margens e às 
vezes em folhas soltas de papel, e, num dos casos, no que parecia 
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ser uma pele de peixe seca. O escritor parecia ter aplanado todo 
tipo de material — lona velha, beiradas arrancadas de sabe Deus 
que livros, juta, até mesmo serapilheira — para servir de superfície 
e cobri-la com uma colorida, intrincada caligrafia que, em seus me-
lhores momentos, era difícil de decifrar.

A soma de tal caos era que eu parecia estar lendo um livro que 
na realidade nunca começou e nunca de fato acabou. Era como 
olhar num encantador caleidoscópio de imagens cambiantes: um 
negócio peculiar, às vezes frustrante, às vezes extasiante, mas nem 
de longe o abrir-e-fechar que um bom livro deveria ser.

Contudo, antes que eu percebesse, fui carregado muito lon-
ge pelas histórias que acompanhavam aqueles peixes — se é que 
podem assim ser descritas, sendo o volume mais à maneira de um 
registro ou diário, às vezes de eventos reais, imersos na lama do 
mundano, e outras vezes de assuntos tão amalucados que a princí-
pio pensei serem crônicas de sonhos ou pesadelos.

Aquele esquisito registro parecia ser de um condenado cha-
mado William Buelow Gould, que no suposto interesse da ciência 
recebeu, em 1828, do cirurgião da colônia penal de Sarah Island a 
ordem de pintar todos os peixes lá pescados. Mas enquanto o dever 
de pintar era obrigatório, o dever de escrever, que o autor carregava 
como um fardo adicional, não o era. A manutenção de tais diários 
pelos condenados era proibida, e portanto perigosa. Cada história 
era escrita em uma tinta colorida diferente que, como seu condena-
do escriba descreve, fora feita mediante vários e engenhosos expe-
dientes, a partir do que estivesse à mão: a tinta vermelha, de sangue 
de canguru, a azul, da quebra de uma pedra preciosa roubada, e 
assim por diante.

O autor escrevia em cores; mais precisamente, suspeito eu, 
ele sentia em cores. Não quero dizer que ele se delongava sobre po-
res do sol ou sobre a glória celeste de um mar calmo. Quero sugerir 
que seu mundo assumia matizes que o suplantavam, como se o uni-
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verso fosse uma consequência das cores, em vez de o inverso. Teria 
o espanto das cores, ponderei eu, redimido o horror do seu mundo?

O arco-íris clandestino de histórias, apesar de — e, para ser 
verídico, talvez também por causa de — seu estilo cru, suas mui-
tas inconsistências, sua dificuldade de leitura, sua beleza esquisita, 
para não dizer nada de seus momentos mais ridículos e às vezes 
francamente implausíveis, me cativou tanto que devo ter lido pelo 
menos metade dele antes de voltar aos meus sentidos.

Encontrei um trapo velho no chão, com o qual esfreguei mi-
nhas mãos até ficarem quase em carne viva a fim de me livrar dos 
pontos púrpura brilhantes, e escondi o livro de volta no guarda-
-comida que então comprei, após regatear um pouco, pelo preço 
convenientemente baixo que enferrujados guarda-comidas de ferro 
galvanizado mereciam antes que eles, também, como todas as ou-
tras sucatas velhas, entrassem na moda.

Exatamente quais eram minhas intenções quando eu saía 
rumo à leve nevasca, lutando com aquele embaraçoso guarda-
-comida, eu não consigo dizer até hoje. Embora soubesse que eu 
conseguiria pintar o guarda-comida com uma cor de patrimônio e 
então despachá-lo como um antigo armário para aparelho de som 
pelo dobro do que paguei, e embora eventualmente fosse barganhar 
uma obturação gratuita com o dentista em troca das velhas revistas 
femininas para que ele abastecesse sua sala de espera, eu não tinha 
ideia do que iria fazer com o Livro de peixes.

Para minha vergonha, devo admitir que a princípio posso ter 
tido o impulso básico de arrancar as muitas pinturas de peixes e en-
quadrá-las para vendê-las a um antiquário negociante de impressos. 
Mas quanto mais eu lia e relia o Livro de peixes naquela noite fria, 
na noite seguinte e nas muitas noites após, menor era a inclinação 
que eu tinha de lucrar com elas.

A história me encantou, e passei a levar o livro comigo a todo 
lugar, como se fosse um poderoso talismã, como se ele contivesse 
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alguma magia que pudesse de alguma forma transmitir ou explicar 
algo fundamental para mim. Mas o que era aquela coisa fundamen-
tal, ou por que ela parecia importar tanto, eu não sabia então — e 
continuo não sabendo — explicar.

Tudo que posso dizer com certeza é que quando o levei a 
historiadores, bibliófilos e editores em busca de opinião sobre seu 
valor, pensando que poderiam também se comprazer com minha 
descoberta, foi para descobrir com tristeza que o encantamento era 
somente meu.

Enquanto todos consentiram que o Livro de peixes era velho, 
muito dele — a história que se propõe a contar, os peixes que alega 
representar, os condenados e guardas e administradores penais que 
procura descrever — parecia concordar com os fatos conhecidos, 
mas somente até incitar com eles uma nova discussão. Aquele livro 
belicoso, foi-me dito, era o insignificante senão curioso produto de 
uma mente de eras passadas particularmente perturbada.

Quando consegui persuadir o museu a realizar testes no per-
gaminho, nas tintas e nas pinturas, datar com carbono e até esca-
near com ressonância magnética página por página do livro, eles 
admitiram que todos os materiais e técnicas pareciam autênticos 
para o período. Contudo, a própria história se descreditava tão com-
pletamente que, em vez de concordarem em atestar o livro como 
trabalho genuíno de grande interesse histórico, os especialistas do 
museu me parabenizaram pela qualidade de minha falsificação e 
me desejaram tudo de bom em meu próspero ofício no turismo.

V

Minha última expectativa residia no eminente historiador colo-
nial, o professor Roman de Silva, e minhas esperanças cresceram 
por vários dias após eu ter lhe enviado o Livro de peixes, depois 
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afundaram nas muitas semanas aguardando por uma resposta. Fi-
nalmente, numa chuvosa tarde de quinta-feira, sua secretária ligou 
para dizer que o professor estaria disponível para se encontrar co-
migo durante vinte minutos mais tarde naquele mesmo dia em seu 
escritório na universidade.

Lá descobri um homem cuja reputação parecia não só em 
desacordo, mas em completo conflito com sua aparência. Os es-
pasmódicos movimentos do professor Roman de Silva e seu corpo 
minúsculo, pançudo, seus cabelos tingidos de azeviche lambidos 
sobre sua cabeça de alfinete num improvável corte à la teddy boy, 
sugeriam um infeliz cruzamento de um boneco do Elvis com um 
nervoso galo legorne.

Estava claro que o Livro de peixes permaneceu no banco dos 
réus, e o professor abriu o que viria a ser um fulminante caso para 
a acusação, determinado a nunca permitir que nossa entrevista de-
generasse em uma conversa.

Ele virou as costas para mim, remexeu numa gaveta e então 
— com um súbito movimento pretensamente dramático, mas que 
conseguiu ser apenas esquisito — deixou cair em sua mesa uma 
bola com corrente de ferro fundido. Fez-se um barulho dilacerante 
que soou como madeira rachando, mas o professor De Silva estava 
já avançado em seu ato e, como verdadeiro profissional que era, não 
iria deixar isso ou qualquer outra coisa interrompê-lo.

“Veja só, senhor Hammet”, disse ele.
Eu não disse nada.
“O que você vê, senhor Hammet?”
Eu não disse nada.
“Uma bola e corrente, senhor Hammet, é isso o que vê? Uma 

bola e corrente de presidiário, não é?”
Querendo ser agradável, assenti.
“Não, senhor Hammet, você não vê nada do tipo. Uma fraude, 

senhor Hammet, é isso o que vê. Uma bola e corrente feita por ex-presi-
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diários no final do século xix para ser vendida a turistas que visitam 
a terra do horror gótico da colônia penal de Port Arthur, é o que 
você está contemplando. Uma fraude cafona, fraudulenta, do tipo 
suvenir para turistas, é o que você está vendo, senhor Hammet. Um 
exemplar do kitsch que nada tem a ver com a História.”

Ele parou, enfiou o nó do pequeno dedo indicador numa de 
suas narinas hirsutas, das quais sobressaíam úmidos pelos negros 
grandes o bastante para capturar traças, então retomou a fala.

“A História, senhor Hammet, é o que não se pode ver. A His-
tória tem poder. Mas uma falsificação não tem nenhum.”

Eu estava impressionado. Vindo de onde eu vim, aquela falsifi-
cação se parecia com o passado de minha própria nobre arte. Tam-
bém parecia vendável. Enquanto eu estava lá me perguntando como 
seriam as habilidades de forjamento e ferraria do senhor Hung, se eu 
deveria chamar a Conga e informá-la do novo ramo potencialmen-
te lucrativo com que me deparei, e de que eufemismos eu poderia 
lançar mão para comunicar a carga erótica que nossos amigos ame-
ricanos inevitavelmente encontrariam em tal item (“Para eles, existe 
alguma coisa que não esteja relacionada a sexo?”, perguntou a Conga 
um dia, ao que o senhor Hung respondeu: “Pessoas”), o professor Ro-
man de Silva deixou cair — com o que senti ser uma completa falta 
de respeito — o Livro de peixes de Gould ao lado da bola e corrente.

“E isso… isso aqui não é melhor. Talvez uma velha falsificação, 
senhor Hammet”, e aqui ele me fitou com um sábio e triste olhar, 
“embora eu possa não estar certo nem mesmo sobre a escolha desse 
substantivo.”

Ele se virou, pôs as mãos nos bolsos e espreitou janela afora 
até um estacionamento alguns andares abaixo pelo que pareceu um 
tempo muito longo, antes de voltar a falar.

“Mas, ainda assim, uma falsificação.”
E, de costas para mim, ele continuou papagueando duma ma-

neira que parecia ter sido aperfeiçoada, suspeitei eu, à custa de ge-
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rações de estudantes sofredores, contando à janela e ao estaciona-
mento sobre como a colônia descrita no Livro de peixes se parecia, 
pelo menos na superfície, com a mesma que existiu naquela ilha 
para a qual apenas os piores condenados eram banidos; sobre como 
sua localização também correspondia com a que se conhecia, iso-
lada num amplo porto cercado pelas impenetráveis terras selvagens 
da parte ocidental da Terra de Van Diemen, uma inexplorada região 
retratada nos mapas da época apenas como um sinistro vazio que os 
cartógrafos coloniais denominaram de Transylvania.

Então ele se voltou para me encarar, domando pela centésima 
vez seu topete confeitado de caspa.

“Mas enquanto é registro histórico consumado o fato de que 
entre 1820 e 1831 Sarah Island era o mais temido local de punição 
de todo o Império Britânico, quase nada no Livro de peixes está de 
acordo com a história sabida daquele inferno de ilha. Poucos dos 
nomes mencionados em sua curiosa crônica poderão ser encon-
trados em qualquer um dos documentos oficiais que sobreviveram 
àquela época, e aqueles que podem assumem identidades e histó-
rias inteiramente em desacordo com o que é descrito nesse… nesse 
triste pastiche.

“E, se nos propusermos a examinar os registros históricos”, 
continuou o professor, mas então eu já sabia que ele odiava o Livro 
de peixes, que ele procurava pela verdade nos fatos e não nas his-
tórias, que a História para ele não passava de pretexto para um pe-
saroso fatalismo sobre o presente, que um homem com um cabelo 
daquele tendia à rasa nostalgia que inevitavelmente daria margem 
a uma percepção de que a vida era tão mundana quanto ele pró-
prio, “descobriremos que Sarah Island não sofreu as depredações 
de um governante tirano, tampouco se tornou, por um tempo, um 
porto mercantil de tamanha importância e independência a ponto 
de se tornar uma nação comercial separada, nem tampouco veio 
abaixo num fogo apocalíptico, assim como registrado na crônica ca-
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taclísmica que é esse seu Livro de peixes.” Ele tagarelou sem parar, 
refugiando-se na única coisa que sentia emprestar-lhe superiorida-
de: as palavras.

Ele disse que o Livro de peixes poderia um dia encontrar lu-
gar na inglória, se não insubstancial, história das fraudes literárias 
australianas. “É a área das letras nacionais”, observou ele, “na qual 
a Austrália pode acertadamente reclamar certa eminência global.”

“Nem é preciso acrescentar”, acrescentou ele, o sorriso maroto 
quase obscurecido pelo flácido topete pendendo sobre seu rosto 
como um bêbado prestes a vomitar, “que se você fosse publicá-lo 
como um romance, o inevitável poderia acontecer: ganhar prêmios 
literários.”

O Livro de peixes podia ter suas imperfeições — mesmo que 
eu não estivesse propenso a admiti-las —, mas nunca me ocorreu 
que fosse suficientemente patético e pomposo para ser confundido 
com literatura nacional. Tomando a observação do professor como 
um gracejo mal-educado à minha custa, concluí nosso encontro 
com um brusco adeus, peguei de volta o Livro de peixes e saí.

VI

A princípio, fui em parte persuadido pelos argumentos que ouvi, 
e consenti que o livro devia ser algum tipo de fraude elaborada e 
maluca. Mas sendo alguém que sabe um pouco do jogo do enga-
no, que sabe que a falcatrua exige não apenas lançar mentiras mas 
confirmar preconceitos, o livro, caso fosse uma fraude, não faria 
sentido, porque nada nele concordava com qualquer expectativa de 
como o passado deveria ter sido.

O livro acabou virando um quebra-cabeça que eu estava agora 
determinado a resolver. Vasculhei o Arquivo Público da Tasmânia, 
cuja asseada, ordinária fachada urbana desmente o registro com-
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pleto do Estado totalitário que abriga. Lá descobri pouca coisa que 
fosse útil, com exceção do sábio e venerável arquivista, o senhor 
Kim Pearce, a quem levei para beber.

Além do que o professor De Silva denominara de “as adivinhá-
veis esquisitices” do Livro de peixes, havia o problema adicional da 
própria identidade do cronista, “a lacuna das lacunas”, como o cha-
mou o professor De Silva, uma frase que para mim fez tão pouco 
sentido quanto William Buelow Gould fazia para ele.

Nos registros de presidiários o senhor Kim Pearce encontrou 
vários William Gould falecidos, enquanto me apresentava a um 
Willy Gold vivo no Hope & Anchor; um alcoólatra pintor de aqua-
relas de pássaros com fenda palatina (o pintor, não os pássaros) no 
Ocean Child; e Pete, dono de um pub, no reservado — uma peque-
na e confortável taberna — do Crescent.

Apenas um dos históricos (isto é, falecidos) William Gould tinha 
uma vida que parecia de algumas maneiras corresponder com a do 
autor do Livro de peixes, compartilhando uma ficha criminal seme-
lhante e a mesma tatuagem acima do peito esquerdo — uma âncora 
vermelha com asas azuis, envolvida pela legenda: “amor e liberda-
de”. Havia sido este William Buelow Gould, um artista criminoso re-
incidente, que após chegar em 1828 à colônia penal de Sarah Island 
fora castigado com a específica tarefa de pintar peixes para o cirurgião.

Enquanto tais detalhes batiam com a vida descrita no Livro 
de peixes, o subsequente registro de presidiário de Gould sugeria 
uma vida inteiramente em desacordo com aquela que havia me ca-
tivado tanto. Às vezes parecia como se o autor do Livro de peixes, o 
contador de histórias William Buelow Gould, tivesse nascido com 
memória mas nenhuma experiência ou história de que precisas-
se prestar contas, e ficado até o fim buscando inventar o que não 
existia, na curiosa crença de que sua imaginação pudesse se tornar 
sua experiência, e dessa maneira ambas explicarem e curarem seu 
problema de memória inconsolável.
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Após tamanho desconcerto, imaginem então meu aturdimen-
to ao descobrir na quietude da Allport Library um segundo Livro 
de peixes, atribuído ao artista presidiário William Buelow Gould, 
que continha maravilhosas pinturas idênticas ao Livro de peixes de 
Salamanca em todos os detalhes senão um, uma similaridade tão 
notável que me senti sufocando por falta de ar.

Chamei de lado o amável senhor Pearce, que havia sido tão 
útil, e expliquei por que eu havia engasgado tão alto.

Contei-lhe como eu havia descoberto que claramente havia não 
um, mas dois livros de peixes; como essas duas obras que pareciam se 
espelhar uma na outra com tanta exatidão eram, ao mesmo tempo, as 
mesmas e contudo fundamentalmente diferentes. Enquanto um deles 
(o Livro de peixes da Allport Library) não continha nem uma palavra 
escrita, o outro (o Livro de peixes de Salamanca) pululava de palavras 
assim como o oceano pulula de peixes, e esses cardumes de palavras 
formavam uma crônica que explicava a curiosa gênese das pinturas. 
Um livro falava com a autoridade das palavras e o outro com a autori-
dade do silêncio, e era impossível dizer qual era mais misterioso.

“De fato”, disse o senhor Kim Pearce, oferecendo-me sem 
comentário algumas pastilhas de Mylanta, “o verdadeiro mistério 
deles se intensifica com a reflexão distorcida que um desses livros 
tem do outro.”

Corri para casa, apanhei meu exemplar do guarda-comida de 
seu esconderijo atrás do espelho do banheiro, e me retirei para um 
hotel próximo para mais uma vez me entregar às bebidas e aos peixes.

E aqui, antes que eu vá adiante, devo mencionar um segundo 
atributo incomum do Livro de peixes além de sua capa autoilumi-
nante, uma qualidade notável que parece espelhar a vida. Eu men-
cionei como o livro parecia nunca realmente terminar. Mas essa 
não é toda a verdade. Até mesmo agora eu hesito antes de citá-la, 
esta peculiaridade sendo tão peculiar quanto inacreditável — a re-
cusa da história em terminar.
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Toda vez que eu abria o livro, caía um pedaço de papel com al-
guma revelação que eu não havia lido até então, ou topava com uma 
anotação que de alguma forma não notara em minhas leituras an-
teriores, ou então me deparava com duas páginas coladas que não 
percebera e que, quando cuidadosamente separadas, continham 
um novo elemento da história que me forçava a repensar o todo sob 
uma luz inteiramente nova. Dessa maneira, toda vez que eu abria o 
Livro de peixes, o que parecia ser um novo capítulo surgia milagro-
samente. Naquela tarde, sentado sozinho no bar do Republic — o 
antigo Empire —, não foi diferente, salvo que eu sabia, mesmo na 
decrepitude de minha paixão insensata, que, pela própria natureza 
de seu conteúdo, o que eu estava lendo com crescente horror era o 
último capítulo que eu viria a ler.

À medida que chegava perto de sua conclusão, as páginas pri-
meiro ficaram úmidas sob meus dedos, depois molhadas, e final-
mente, quando senti meu coração martelando, quando minha res-
piração acelerou e comecei a suspirar e arfar, eu tive a inexplicável 
sensação de que lia palavras escritas no próprio fundo do oceano.

Num estado de total descrença eu cheguei ao que sabia ser o 
final. Compreendi que mais nenhum capítulo multicolorido volta-
ria a aparecer milagrosamente, e contemplando em aturdimento o 
terrível conto de William Buelow Gould e seus peixes, eu pedi um 
ouzo para firmar minhas mãos trêmulas, o engoli com um único, 
inseguro gole e pus o copo numa toalhinha de descanso da cerveja 
Cascade, e então, ainda zonzo, vaguei rumo ao banheiro.

Quando voltei foi para descobrir que o balcão do bar havia 
sido limpo.

Senti minha garganta se contraindo e subitamente achei difícil 
respirar.
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