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NOTA DO AUTOR

Este livro nasceu quando eu estava com fome. Deixe-me explicar direito. Na primavera de 1996,
saiu o meu segundo livro, um romance, no Canadá. E não fez lá muito sucesso. Os resenhistas
ficaram desconcertados ou condenaram o romance com alguns elogios não muito entusiásticos. Os
leitores, então, o ignoraram. Apesar de todos os meus esforços para bancar o palhaço ou o
trapezista, o circo da mídia não alterou em nada esse quadro. O livro não aconteceu. Entre os
volumes enfileirados nas prateleiras das livrarias como crianças na fila para jogar beisebol ou
futebol, o meu era aquele garoto desengonçado, nada atlético, que ninguém queria ver no seu time.
Logo, logo desapareceu de mansinho.
O fiasco não me afetou muito. Eu já tinha migrado para outra história, um romance passado
em Portugal, em 1939. Só que estava inquieto. E tinha algum dinheiro.
Peguei então um avião para Bombaim. Não é tão absurdo assim, se você se der conta de três
coisas: que um tempinho na Índia é capaz de afugentar a inquietação de qualquer criatura viva;
por lá, se pode fazer muita coisa com pouco dinheiro; e um romance passado em Portugal, em
1939, pode ter muito pouco a ver com Portugal em 1939.
Eu já tinha estado na Índia antes, no Norte do país, por cinco meses. Nessa primeira viagem,
cheguei ao subcontinente inteiramente despreparado. Na verdade, tinha uma palavra para me
guiar. Quando falei dos meus planos com um amigo que conhecia bem o país, ele disse, assim sem
mais nem menos: “Lá na Índia se fala um inglês engraçado. Eles gostam de usar palavras como
bamboozle para dizer enganar.” Lembrei do que ele me disse quando o avião começou a descer
em Delhi. Portanto, a palavra bamboozle era todo o preparo que eu tinha para encarar a riqueza,
a balbúrdia, aquele jeito louco como as coisas funcionam na Índia. Usei essa palavra uma vez ou
outra e, verdade seja dita, ela me foi muito útil. Para um funcionário de uma estação ferroviária,
declarei: “Não acredito que a passagem seja tão cara assim. O senhor não está tentando me
bamboozle, está?” Ele sorriu e respondeu naquele tom meio cantado: “Não, senhor! Ninguém
aqui bamboozle ninguém. O preço é esse mesmo.”
Nessa segunda viagem à Índia, tinha uma noção melhor do que esperar e sabia o que queria: me
instalar num daqueles lugarejos nas montanhas e escrever o meu romance. Eu me via sentado
diante de uma mesa, numa varanda bem grande, com as anotações espalhadas à minha frente,
junto de uma xícara fumegante de chá. Haveria colinas verdes, envoltas em névoa, espalhando-se
aos meus pés e os gritos estridentes dos macacos encheriam os meus ouvidos. O tempo estaria
perfeito, exigindo uma suéter leve pela manhã e à noite, e uma roupa de mangas curtas durante o
dia. Nesse cenário, caneta na mão, em nome da mais pura verdade, eu transformaria Portugal em
ficção. Não é exatamente isso que é a ficção: a transformação seletiva da realidade? O ato de torcêla para extrair a sua essência? Para que ir a Portugal?
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