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N a barraca de chá, o sr. e a sra. Das discutiam 

para ver quem levava Tina ao banheiro. A sra. Das acabou 

cedendo quando o sr. Das observou que ele tinha dado banho 

na menina na noite anterior. Pelo espelho retrovisor, o sr. Kapasi 

viu quando a sra. Das saiu lentamente de seu grande 

Ambassador branco, deslizando as pernas depiladas, bastante 

à mostra, pelo banco de trás. Ela não segurou a mão da 

menininha quando se encaminharam para o banheiro. 

Estavam a caminho de uma visita ao Templo do Sol, em 

Konarak. Era um sábado claro, seco, o calor de meados de julho 

temperado pela constante brisa do mar, clima ideal para fazer 

turismo. Normalmente, o sr. Kapasi não teria parado tão cedo no 

caminho, mas, menos de cinco minutos depois de pegar a 
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família em frente ao Hotel Sandy Villa, a menininha reclamou. A 

primeira coisa que o sr. Kapasi notou, quando viu o sr. e sra. Das 

parados com a filha debaixo do pórtico do hotel, foi que eles 

eram muito jovens, talvez nem tivessem trinta anos. Além de 

Tina, tinham dois meninos, Ronny e Bobby, que pareciam idades 

muito próximas e tinham os dentes cobertos com uma rede de 

arames prateados cintilantes. A família parecia indiana, mas se 

vestia como os estrangeiros, as crianças com roupas duras, de 

cores berrantes, e bonés com abas transparentes. O sr. Kapasi 

estava acostumado com turistas estrangeiros; era escalado para 

atendê-los regularmente porque falava inglês. No dia anterior, 

tinha levado um casal de velhos da Escócia, ambos com o rosto 

manchado e cabelo branquinho tão fino que dava para ver o 

couro cabeludo queimado de sol. Em comparação, os rostos 

jovens e bronzeados do sr. e da sra. Das ficavam ainda mais 

notáveis. Quando ele se apresentou, o sr. Kapasi juntou as 

palmas das mãos em saudação, mas o sr. Das apertava as mãos 

como os americanos e o sr. Kapasi sentiu a pressão no cotovelo. 

A sra. Das, por sua vez, flexionara um lado da boca, sorrindo por 

obrigação ao sr. Kapasi, sem demonstrar nenhum interesse por 

ele. 

Enquanto esperavam na barraca de chá, Ronny, que 

parecia ser o mais velho dos dois meninos, de repente saltou do 

banco de trás, intrigado por um bode amarrado a uma estaca 

fincada no chão. 

– Não toque nele – disse o sr. Das. Ele olhou seu guia 

turístico de bolso que dizia ÍNDIA em letras amarelas e parecia 

ter sido editado no estrangeiro. Sua voz, um tanto hesitante e 

um pouco aguda, soava como se ainda não tivesse assentado 

na maturidade. 
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– Quero dar um chiclete para ele – o menino falou 

seguindo em frente. 

O sr. Das saiu do carro e alongou as pernas se 

agachando brevemente. Com o rosto barbeado, parecia 

exatamente uma versão ampliada de Ronny. Tinha um boné 

com aba transparente azul-safira e usava bermuda, tênis e 

camiseta. A câmera pendurada no pescoço, com uma 

impressionante teleobjetiva e muitos botões e marcadores, era 

a única coisa elaborada que usava. Ele franziu a testa 

observando Ronny correr até o bode, mas parecia não ter a 

intenção de interferir. 

– Bobby, cuide para seu irmão não fazer nenhuma 

besteira. 

– Não estou a fim – Bobby disse, sem se mexer. Estava 

sentado no banco da frente, ao lado do sr. Kapasi, e estudava a 

figura de um deus elefante pregada com fita no porta-luvas. 

– Não precisa se preocupar – disse o sr. Kapasi. – Eles 

são bem mansos. 

O sr. Kapasi tinha quarenta e seis anos, o cabelo que 

rareava era completamente grisalho, mas a pele cor de caramelo 

e a testa sem rugas, que ele tratava quando tinha tempo com 

toques de bálsamo de óleo de lótus, permitiam imaginar com 

facilidade como ele devia ser quando mais jovem. Usava calça 

cinza e uma camisa safári combinando, amarrada na cintura, de 

mangas curtas e grandes colarinhos pontudos, feita de um 

tecido sintético fino, mas durável. Ele havia especificado tanto o 

corte quanto o tecido ao alfaiate – era seu uniforme preferido 

quando fazia essas excursões, porque não amassava nas 

longas horas à direção. Através do para-brisa, viu Ronny 
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circundar o bode, tocar rapidamente o lado do animal e trotar de 

volta para o carro. 

– O senhor saiu da Índia quando criança? – o sr. Kapasi 

perguntou ao sr. Das quando ele se acomodou de volta no banco 

do passageiro. 

– Ah, Mina e eu nascemos nos Estados Unidos – o sr. 

Das anunciou com um ar de súbita segurança. – Nascidos e 

criados. Nossos pais moram aqui agora. Se aposentaram. A 

gente vem visitá-los de dois em dois anos. – Ele se voltou para 

ver a menininha vir correndo para o carro, os grandes laços 

roxos do vestido de verão batendo nos ombros estreitos e 

morenos. Segurava ao peito uma boneca de cabelo amarelo que 

parecia ter sido cortado como medida punitiva, com uma tesoura 

sem corte. – É a primeira vez que Tina vem para a índia, não é, 

Tina? 

– Não preciso mais ir no banheiro – Tina anunciou. 

– Cadê a Mina? – o sr. Das perguntou. 

O sr. Kapasi achou estranho o sr. Das se referir à esposa 
pelo primeiro nome ao falar com a menina. Tina apontou para o 
lugar onde a sra. Das estava comprando alguma coisa de um 
dos homens sem camisa que trabalhavam na barraca de chá. O 
sr. Kapasi ouviu um dos homens sem camisa entoar um verso 
de uma popular canção amorosa hindi enquanto a sra. Das 
voltava para o carro, mas ela pareceu não entender a letra da 
canção, porque não expressou irritação, nem embaraço, nem 
reagiu de forma alguma às declarações do homem. 

Ele a observou. Usava saia xadrez branca e vermelha 
que ficava acima dos joelhos, sandália com salta quadrado de 
madeira e uma blusa justa que parecia uma camiseta masculina.  



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
LAHIRI, Jhumpa. Intérprete de Males. In Intérprete de Males. 2018. 44 páginas. 

6 

Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

 

 

 

| 
– A blusa tinha no peito um enfeite de 

algodão estampado em forma de morango. (...) 
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(...) Era uma mulher baixa, de mãos pequenas como 

patas, unhas pintadas de rosa para combinar com os lábios e 

ligeiramente cheinha de corpo. O cabelo, pouco mais comprido 

que o do marido, era repartido de lado. Usava grandes óculos 

escuros marrons com um tom rosado e uma bolsa grande de 

palha, quase tão grande quanto seu tórax, em forma de tigela, 

com uma garrafa d’água aparecendo na abertura. Andava 

devagar, levando uma porção de pipoca de arroz temperada 

com amendoim e pimenta chili num grande cone de jornal. O sr. 

Kapasi olhou para o sr. Das. 

– Onde os senhores moram na América? 

– Em New Brunswick, Nova Jersey. 

– Perto de Nova York? 

– Exatamente. Eu sou professor do ensino médio lá. 

– Que matéria? 

– Ciências. Para falar a verdade, todo ano eu levo meus 

alunos a uma excursão ao Museu de História Natural de Nova 

York. De certa forma, nós dois temos muito em comum, o senhor 

e eu. Quanto tempo faz que o senhor é guia turístico, senhor 

Kapasi? 

– Cinco anos. 

A sra. Das chegou ao carro. 

– Quanto tempo dura a viagem? – ela perguntou. 

– Umas duas horas e meia – o sr. Kapasi respondeu. 

 Diante disso, a sra. Das deu um suspiro impaciente, 

como se estivesse viajando a vida inteira sem parar. Abanou-se 
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com uma revista de cinema de Bombaim escrita em inglês, que 

dobrou em duas. 

– Achei que o Templo do Sol ficava menos de trinta 

quilômetros ao norte de Puri – disse o sr. Das, batendo o dedo 

no guia turístico. 

– As estradas em Konarak são ruins. Na verdade, a 

distância é de mais de oitenta quilômetros – o sr. Kapasi 

explicou. 

O sr. Das balançou a cabeça, reajustando a alça da 

câmera que começara a incomodar seu pescoço. 

Antes de dar a partida, o sr. Kapasi virou para trás para 

se certificar de que as travas das duas portas traseiras estavam 

fechadas. Assim que o carro começou a rodar, a menina 

começou a brincar com a trava do seu lado, mexendo para a 

frente e para trás com algum esforço, mas a sra. Das não disse 

nada para impedi-la. Estava sentada um tanto relaxada num 

extremo do banco traseiro, sem oferecer a pipoca de arroz a 

ninguém. Ronny e Tina, um de cada lado dela, faziam bolas 

verdes de chiclete. 

– Olhe – Bobby disse quando o carro começou a ganhar 

velocidade. Apontou com o dedo para as altas árvores que 

ladeavam a estrada. – Olhe. 

– Macacos! – Ronny gritou. – Nossa! 

Estavam sentados em grupos ao longo dos galhos, com 

caras pretas brilhantes, corpos prateados, sobrancelhas 

horizontais e topetes na cabeça. As longas caudas cinzentas 

penduradas como uma série de cordas entre as folhas. Alguns 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
LAHIRI, Jhumpa. Intérprete de Males. In Intérprete de Males. 2018. 44 páginas. 

9 

se coçavam com as mãos pretas coriáceas, ou balançavam os 

pés, olhando o carro passar. 

– Nós chamamos esses macacos de hanuman – disse o 

sr. Kapasi. – São bem comuns nesta região. 

Assim que ele falou, um dos macacos saltou para o meio 

da estrada, fazendo com que o sr. Kapasi freasse de repente. 

Outro saltou em cima do capô do carro, depois foi embora. O sr. 

Kapasi tocou a buzina. As crianças começaram a ficar excitadas, 

respirando com ruído e cobrindo parcialmente o rosto com as 

mãos. Nunca tinham visto macacos fora do zoológico, explicou 

o sr. Das. Ele pediu ao sr. Kapasi que parasse o carro para tirar 

uma foto. 

Enquanto o sr. Das focava sua teleobjetiva, a sra. Das 

pegou dentro da bolsa de palha um vidro de esmalte incolor que 

passou a aplicar na ponta do dedo indicador. 

A menininha estendeu uma mão. 

– Na minha também, mamãe, passa na minha também. 

– Não me amole – disse a sra. Das, soprando a unha e 

virando ligeiramente o corpo. – Está me fazendo borrar. 

(...) 
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A velha guardara o espelho na bolsa, e fitava-a sorrindo. O rosto 

usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos 

outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A 

campainha da Estação tocou de súbito, houve um movimento 

geral de ansiedade, várias pessoas correram pensando que o 

trem já partia: mamãe! Disse a mulher. Catarina! Disse a velha. 

Ambas se olhavam espantadas, a mala na cabeça de um 

carregador interrompeu-lhes a visão e um rapaz correndo  

 

 

| 
A menininha se ocupou abotoando e 

desabotoando o avental do corpo da 

boneca de plástico. 

 (...) 

| 
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(...) – Pronto – disse o sr. Das recolocando a tampa da 

lente. 

O carro sacudiu bastante ao correr pela estrada 

empoeirada, fazendo com que todos saltassem nos bancos de 

quando em quando, mas a sra. Das continuava cuidando das 

unhas. O sr. Kapasi pisou menos no acelerador, na esperança 

de produzir uma viagem mais tranquila. Quando ia pegar no 

câmbio, o menino do banco da frente afastava os joelhos sem 

pelos. O sr. Kapasi notou que aquele menino era ligeiramente 

mais pálido que as outras crianças. 

– Papai, por que o motorista está sentado do lado errado 

do carro? – o menino perguntou. 

– Aqui é assim, tonto – disse Ronny. 

– Não chame seu irmão de tonto – disse o sr. Das. 

Voltou-se para o sr. Kapasi: – Nos Estados Unidos, o senhor 

sabe... eles ficam confusos. 

– Ah, sei muito bem, claro – disse o sr. Kapasi. Voltou a 

mudar a marcha, o mais delicadamente possível, acelerando ao 

chegarem a um aclive da estrada. – Eu vi em Dallas, a direção 

do lado esquerdo. 

– O que é Dallas? – Tina perguntou, batendo a boneca 

agora nua no encosto do banco do sr. Kapasi. 

– Não está mais passando – explicou o sr. Das –, é uma 

série de televisão. 

Pareciam todos irmãos, o sr. Kapasi pensou ao 

passarem por uma fileira de tamareiras. O sr. e a sra. Das se 

comportavam como irmão e irmã mais velhos, não como pais. 
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Parecia que estavam encarregados das crianças por aquele dia; 

era difícil acreditar que fossem regularmente responsáveis por 

qualquer coisa além de si mesmos. O sr. Das batucava na tampa 

da lente, no guia turístico, às vezes deslizava a unha do polegar 

pelas páginas, fazendo um som raspado. A sra. Das continuava 

cuidando das unhas. Não tinha tirado os óculos escuros. De vez 

em quando, Tina voltava a pedir que a mãe pintasse suas unhas 

também, e então a sra. Das colocou uma gota de esmalte no 

dedo da menininha, e guardou o vidro de volta na bolsa de palha. 

– Este carro não tem ar-condicionado? – ela perguntou, 

ainda soprando a mão. A janela do lado de Tina estava quebrada 

e não dava para baixar o vidro. 

– Pare de reclamar – disse o sr. Das. – Não está tão 

quente. 

– Eu falei para você pegar um carro com ar-condicionado 

– a sra. Das continuou. – Por que você faz isso, Raj, só para 

economizar umas porcarias de umas rupias? Está 

economizando o quê? Cinquenta centavos? 

O sotaque deles era igualzinho ao que o sr. Kapasi ouvia 

nos programas americanos da televisão, mas não como o 

sotaque de Dallas. 

– Não é cansativo, senhor Kapasi, mostrar todo dia as 

mesmas coisas para as pessoas? – perguntou o sr. Das, 

abaixando até o fim o vidro da janela. – Ei, pare o carro. Quero 

tirar uma foto desse cara. 
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(...) O sr. Kapasi estacionou no acostamento para o sr. 

Das fotografar um homem descalço, a cabeça 

enrolada num turbante sujo, sentado em cima de uma 

carroça de sacos de cereal puxada por uma junta de 

bois. Tanto o homem como os bois eram magérrimos. 

 

 

  

No banco de trás, pela outra janela, a sra. Das 

olhava o céu com nuvens quase transparentes 

passando depressa umas na frente das outras.  

(...) 

| 
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(...) – Para falar a verdade, estou gostando de ir lá – 

disse o sr. Kapasi quando retomaram a viagem. – O Templo do 

Sol é um dos meus lugares preferidos. Nesse sentido, é um 

prêmio para mim. 

Só faço turismo aos sábados e domingos. Tenho outro 

emprego durante a semana. 

– Ah? Onde? – o sr. Das perguntou. 

– Num consultório médico. 

– O senhor é médico? 

– Não. Trabalho com um. Sou intérprete. 

– E por que um médico precisa de intérprete? 

– Ele tem uma porção de pacientes gujaráti. Meu pai era 

gujaráti, mas muita gente não fala gujaráti por aqui, inclusive o 

médico. Então ele me convidou para trabalhar em seu 

consultório como intérprete dos pacientes. 

– Interessante. Nunca ouvi falar disso – disse o sr. Das. 

O sr. Kapasi encolheu os ombros. 

– É um trabalho como outro qualquer. 

– Mas tão romântico – disse a sra. Das, sonhadora, 

quebrando um silêncio prolongado. Ela levantou os óculos 

marrom-rosados e os ajeitou no alto da cabeça como uma tiara. 

Pela primeira vez, seus olhos encontraram os do sr. Kapasi no 

espelho retrovisor: pálidos, ligeiramente pequenos, seu olhar era 

fixo, mas sonolento. 

O sr. Das se esticou para olhar para ela. 
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– O que tem de tão romântico? 

– Não sei. Alguma coisa. – Ela deu de ombros, frazindo 

as sobrancelhas por um momento. – Aceita um chiclete, senhor 

Kapasi? – perguntou, animada. Procurou na bolsa e estendeu 

para ele um quadradinho embrulhado em papel listrado de verde 

e branco. Assim que o sr. Kapasi pôs o chiclete na boca, um 

líquido grosso e doce explodiu em sua língua. 

– Conte mais do seu trabalho, senhor Kapasi – disse a 

sra. Das. 

– O que a senhora gostaria de saber? 

– Não sei – ela encolheu os ombros de novo, mastigando 

as pipocas de arroz e lambendo o óleo de mostarda dos cantos 

da boca. – Fale de uma situação típica. – Ela se encostou no 

banco, a cabeça inclinada numa mancha de sol, e fechou os 

olhos. – Quero uma imagem do que acontece. 

– Tudo bem. Outro dia, chegou um homem com dor de 

garganta. 

– Ele fumava? 

– Não. Foi muito curioso. Ele reclamou que parecia ter 

uns pedaços de palha compridos na garganta. Quando falei isso 

para o doutor, ele receitou o remédio apropriado. 

– Que bom. 

– É – o sr. Kapasi concordou depois de alguma 

hesitação. 

– Então esses pacientes são totalmente dependentes do 

senhor – disse a sra. Das. Ela falou devagar, como se estivesse 
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pensando alto. – De certa forma, mais dependentes do senhor 

que do médico. 

– Como assim? Como pode ser? 

– Bom, por exemplo, o senhor podia dizer para o médico 

que a dor era mais uma queimação do que uma palha. O 

paciente nunca ia saber o que o senhor disse para o médico e o 

médico nunca ia saber que o senhor tinha falado errado. É uma 

grande responsabilidade. 

– É, é uma grande responsabilidade que o senhor tem, 

senhor Kapasi – Concordou o sr. Das. 

O sr. Kapasi nunca tinha pensado em seu trabalho em 

termos tão elogiosos. Para ele era uma ocupação não 

gratificante. Não achava nada nobre interpretar os males dos 

outros, traduzindo assiduamente os sintomas de tantos ossos 

inchados, incontáveis cólicas abdominais e intestinais, manchas 

nas palmas das mãos que mudavam de cor, de forma, de 

tamanho. O médico, com quase metade de sua idade, era 

chegado a calças boca de sino e fazia piadas sem graça sobre 

o partido do Congresso. Juntos trabalhavam numa abafada 

enfermariazinha onde as roupas bem cortadas do sr. Kapasi 

grudavam no corpo com o calor, apesar das lâminas 

enegrecidas do ventilador de teto roncando acima de suas 

cabeças. 

 O trabalho era um símbolo de seus fracassos. Na 

juventude, ele tinha sido um dedicado estudioso de línguas 

estrangeiras, dono de uma impressionante coleção de 

dicionários. Sonhara em ser intérprete de diplomatas e 

dignitários, resolvendo conflitos entre povos e nações, 

assentando disputas nas quais só ele conseguiria entender os 
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dois lados. Era um autodidata. Numa série de cadernos, à noite, 

antes de seus pais arranjarem seu casamento, ele listara a 

etimologia comum de palavras e a certa altura da vida confiara 

que era capaz de conversar, se tivesse a oportunidade, em 

inglês, francês, russo, português e italiano, sem falar de hindi, 

bengali, oriá e gujaráti. Agora apenas um punhado de frases 

europeias continuava em sua memória, palavras esparsas para 

coisas como pires e cadeira. Inglês era a única língua não 

indiana que ele continuava falando fluentemente. O sr. Kapasi 

sabia que não era um talento notável. Às vezes, temia que seus 

filhos soubessem mais inglês do que ele, só por assistirem à 

televisão. Mesmo assim, a língua era útil para o turismo. 

Ele passara a trabalhar como intérprete depois que seu 

primeiro filho, aos sete anos, contraiu tifo – foi assim que ficou 

conhecendo o médico. Na época, o sr. Kapasi lecionava inglês 

no ensino fundamental e alternava com a atividade de intérprete 

para pagar as despesas médicas, cada vez mais exorbitantes. 

O menino, por fim, morreu nos braços da mãe uma noite, os 

membros ardendo em febre, mas aí foi preciso pagar o enterro, 

logo nasceram outros filhos, a casa nova, maior, boas escolas e 

professores particulares, sapatos bons, televisão, outras 

maneiras incontáveis de tentar consolar a esposa e impedir que 

chorasse no sono, de forma que, quando o médico ofereceu 

pagar o dobro do que ele ganhava na escola, o sr. Kapasi 

aceitou. Sabia que a esposa tinha pouca consideração por seu 

trabalho de intérprete. Sabia que a fazia lembrar do filho que 

perdera e ela se ressentia das outras vidas que ele ajudava a 

salvar, em sua miudez. Se ela alguma vez mencionava seu 

trabalho, usava a expressão “assistente de médico”, como se o 

ato de traduzir correspondesse a tirar a temperatura de alguém 
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ou trocar um urinol. Ela nunca perguntara a ele sobre os 

pacientes que iam ao consultório, nem dissera que seu trabalho 

era de grande responsabilidade. 

Por isso o sr. Kapasi se sentiu muito lisonjeado quando 

a sra. Das ficou tão intrigada com seu trabalho. Ao contrário da 

esposa, ela o fez lembrar de seus desafios intelectuais. Tinha 

usado a palavra “romântico”. Não tinha um comportamento 

romântico com o marido, mas usara essa palavra para descrevê-

lo. Perguntou a si mesmo se o sr. e a sra. Das não eram um bom 

casal, igual a ele e a esposa. Talvez eles também tivessem 

pouco em comum além dos três filhos e da década de suas 

vidas. Os indícios que ele identificava em seu próprio casamento 

estavam ali: a implicância, a indiferença, os silêncios 

prolongados. O súbito interesse dela por ele, um interesse que 

ela não expressava nem pelo marido nem pelos filhos, era 

ligeiramente embriagador. Quando o sr. Kapasi pensou mais 

uma vez como ela havia dito “romântico”, sentiu a embriaguez 

aumentar. 

(...) 
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“Mas e eu? E eu? ” perguntou assustado. Os dois tinham ido 

embora sozinhos. E ele ficara. “Com o seu sábado. ” E sua gripe. 

No apartamento arrumado, onde “tudo corria bem”. Quem sabe 

se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz bem  

 

 

 

 

 

| 
       (...) Começou a conferir o reflexo no     

retrovisor ao dirigir, (...) 

| 
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(...)contente de ter escolhido o terno cinza essa manhã e 

não o marrom, que tendia a ficar um pouco empapuçado nos 

joelhos. De quando em quando, espiava a sra. Das pelo espelho. 

Além de olhar seu rosto, olhava o morango entre seus seios, a 

cavidade escura e dourada na base do pescoço. Resolveu 

contar para a sra. Das sobre outro paciente, e mais outro: a 

moça que havia reclamado de uma sensação de chuva na 

coluna, o cavalheiro cuja marca de nascença começara a criar 

pelos. A sra. Das ouviu atenta, alisando o cabelo com uma 

pequena escova plástica que parecia uma cama de pregos oval, 

fazendo mais perguntas, pedindo mais exemplos. As crianças 

estavam sossegadas procurando mais macacos nas árvores, e 

o sr. Das absorto em seu guia turístico, de forma que o contato 

entre o sr. Kapasi e a sra. Das parecia uma conversa particular. 

Passou assim a meia hora seguinte e, quando pararam para 

almoçar num restaurante de beira de estrada que vendia 

bolinhos fritos e sanduíches de omelete, algo que o sr. Kapasi 

geralmente esperava com ansiedade em suas excursões por 

que podia sentar em paz e tomar um chá quente, ele ficou 

decepcionado. Como a família Das se acomodou debaixo de um 

guarda-sol magenta com franjas brancas e alaranjadas e fez o 

pedido a um dos garçons que circulavam com chapéus de três 

pontas, o sr. Kapasi se encaminhou, relutante, para uma mesa 

vizinha. 

– Espere, senhor Kapasi. Tem lugar aqui – a sra. Das 

falou. Ela pôs Tina no colo e insistiu que se sentasse com eles. 

Assim, juntos, tomaram suco de manga engarrafado, comeram 

sanduíches e um prato de cebola e batata empanadas com 

farinha e fritas. Depois de comer dois sanduíches de omelete, o 

sr. Das tirou fotos do grupo enquanto comia. 
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– Quanto tempo mais? – perguntou ao sr. Kapasi 

enquanto trocava o rolo de filme da câmera. 

– Uma meia hora mais. 

A essa altura, as crianças tinham saído da mesa para 

olhar mais macacos empoleirados numa árvore próxima, de 

forma que havia um espaço considerável entre a sra. Das e o sr. 

Kapasi. O sr. Das levou a câmera ao rosto e fechou um olho, a 

ponta da língua aparecendo num canto da boca. 

– Está esquisito. Mina, chegue mais perto do sr. Kapasi. 

Ela chegou. Ele sentiu o cheiro da pele dela, como uma 

mistura de uísque e água de rosas. De repente, pensou que ela 

podia sentir seu cheiro de suor, que ele sabia estar se formando 

debaixo do tecido sintético da camisa. Ele tragou o suco de 

manga num gole só e ajeitou o cabelo grisalho com as mãos. 

Uma gota de suco caiu em seu queixo. Ele se perguntou se a 

sra. Das notou. 

Ela não notou. 

– Qual é o seu endereço, sr. Kapasi?  Ela perguntou, 

procurando alguma coisa na bolsa de palha. 

– A senhora quer meu endereço? 

– Para mandar cópias – disse ela. – Das fotos. – Ela 

entregou a ele um pedaço de papel que havia rasgado 

apressada de uma página da revista de cinema. A parte em 

branco era limitada, uma vez que na tira estreita havia linhas de 

texto e uma fotinho de um herói e uma heroína se abraçando 

debaixo de um eucalipto. 
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Nos festivais de música pelo mundo inteiro, os mesmos 

intérpretes, os mesmos quartetos e trios de câmera se 

encontravam em diferentes países, partilhavam um mapa de  

(...)Ela escreveria a ele, perguntando sobre seus dias de 

intérprete no consultório do doutor, e ele responderia 

 

 

| 
              (...) O papel ficou ondulado quando o 

sr. Kapasi escreveu seu endereço em letras 

claras, cuidadosas. (...) 

| 
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eloquentemente, escolhendo os episódios mais divertidos, os 

que a fariam rir alto ao lê-los em sua casa em Nova Jersey. Com 

o tempo, ela revelaria sua decepção com o casamento, e ele a 

dele. Dessa forma, a amizade iria crescer e florescer. Ele teria 

uma foto dos dois comendo cebolas fritas debaixo do guarda-sol 

magenta, que ele guardaria, decidiu, bem escondida entre as 

páginas de sua gramática russa. Enquanto sua cabeça 

disparava, o sr. Kapasi experimentou um ligeiro e agradável 

choque. Era semelhante à sensação que costumava ter muito 

tempo antes quando, depois de meses traduzindo com a ajuda 

de um dicionário, ele finalmente lia uma passagem de um 

romance francês, ou de um soneto italiano, e entendia todas as 

palavras, uma depois da outra, sem nenhum esforço. Nesses 

momentos, o sr. Kapasi costumava acreditar que estava tudo 

certo no mundo, que todas as lutas eram recompensadas, que 

todos os erros da vida no final fariam sentido. A promessa que 

ouviu da sra. Das o encheu dessa mesma convicção. 

Quando terminou de escrever o endereço, o sr. Kapasi 

entregou a ela o papel, mas, assim que o fez, temeu ter escrito 

errado seu nome, ou invertido acidentalmente os números do 

código postal. Lamentava a possibilidade de uma carta perdida, 

de uma fotografia que nunca chegasse a ele, vagando em algum 

lugar de Orissa, perto, mas absolutamente inatingível. Pensou 

em pedir de volta o pedaço de papel, para se certificar de ter 

escrito o endereço direito, mas a sra. Das já o havia jogado na 

confusão da bolsa. 

 

*** 
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Chegaram a Konarak às duas e meia. O templo, feito de 

arenito, era uma estrutura piramidal maciça na forma de 

carruagem. Era dedicado ao grande senhor da vida, o Sol, que 

banhava três lados do edifício ao fazer sua jornada diária pelo 

céu. Havia vinte e quatro rodas enormes esculpidas nos lados 

norte e sul do plinto. A coisa toda era puxada por uma junta de 

sete cavalos, correndo como se fosse pelo céu. Ao se 

aproximarem, o sr. Kapasi explicou que o templo havia sido 

construído entre 1243 e 1255 da nossa era, com o trabalho de 

mil e duzentos artesãos, pelo grande senhor da dinastia ganga, 

rei Narasimhadeva, o Primeiro, para comemorar sua vitória 

contra o Exército muçulmano. 

– Aqui diz que o templo ocupa cento e setenta acres de 

terra – disse o sr. Das consultando o guia. 

– É igual a um deserto – disse Ronny, os olhos vagando 

pela areia que circundava o templo em toda a volta. 

– Antigamente, o rio Chandrabhaga corria um quilômetro 

e meio ao norte daqui. Está seco agora – disse o sr. Kapasi 

desligando o motor. 

Desceram e foram até o templo, posando primeiro para 

fotos junto à dupla de leões de cada lado da escada. Em 

seguida, o sr. Kapasi os levou até uma das rodas da carruagem, 

mais alta que qualquer ser humano, com três metros de 

diâmetro. 

– As rodas simbolizam a roda da vida – o sr. Das leu. – 

Mostram o ciclo de criação, preservação e realização. Bacana. 

– Ele virou a página do livro. – Cada roda é dividida em oito raios 

grossos e finos, que dividem o dia em oito partes iguais. As 

bordas são entalhadas com figuras de pássaros e animais, 
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enquanto os medalhões dos raios têm mulheres em poses 

luxuriosas, de natureza intensamente erótica. 

Ele se referia aos incontáveis frisos de corpos nus 

entrelaçados, fazendo amor em várias posições, mulheres 

penduradas no pescoço de homens, os joelhos envolvendo 

eternamente as coxas de seus amantes. Além disso, havia 

cenas diversas da vida diária, de caça e comércio, de veados 

mortos com arco e flecha, de guerreiros marchando com 

espadas nas mãos. 

Não era mais possível entrar no templo, porque se 

enchera de entulho anos antes, mas admiravam o exterior, 

assim como todos os turistas que o sr. Kapasi levava até ali, 

passeando devagar por todos os lados. O Sr. Das seguia atrás, 

fotografando. As crianças corriam na frente, apontando as 

figuras nuas, intrigadas sobretudo pelos Nagamithunas, casais 

parte humanos parte serpentes que diziam viver nas águas mais 

profundas do mar, segundo o sr. Kapasi contou. Ele ficou 

satisfeito de terem gostado do templo, satisfeito principalmente 

porque era atraente à sra. Das. Ela parava a cada três ou quatro 

passos, olhando silenciosamente os amantes esculpidos, as 

procissões de elefantes e as mulheres instrumentistas de seios 

nus batendo tambores de dois lados. 

Embora o sr. Kapasi tivesse visitado o templo vezes 

incontáveis, ao olhar as mulheres de seios nus naquele 

momento, lhe ocorreu que nunca tinha visto sua própria esposa 

inteiramente nua. Mesmo quando faziam amor, ela conservava 

os lados da blusa fechados, o fio da anágua amarrado na cintura. 

Ele nunca admirara a parte de trás das pernas de sua esposa 

como admirava agora as da sra. Das, caminhando como se para 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
LAHIRI, Jhumpa. Intérprete de Males. In Intérprete de Males. 2018. 44 páginas. 

26 

seu prazer apenas. Evidentemente ele tinha visto muitos 

membros nus antes, pertencentes a damas americanas e 

europeias que levava em suas excursões. Mas a sra. Das era 

diferente. Ao contrário de outras mulheres que só se 

interessavam pelo templo, com os narizes enfiados em seus 

guias, ou os olhos atrás das lentes das câmeras, a sra. Das 

havia se interessado por ele. 

O sr. Kapasi estava ansioso para ficar a sós com ela e 

continuar a conversa particular, mas ao mesmo tempo sentia-se 

nervoso de andar a seu lado. Perdida atrás dos óculos escuros, 

ela ignorava os pedidos do marido para posar para mais uma 

foto, e passava pelos filhos como se fossem estranhos. 

Temendo incomodá-la, o sr. Kapasi ia à frente, para admirar, 

como sempre fazia, os três avatares de bronze em tamanho 

natural de Surya, o deus Sol, cada um emergindo de seu próprio 

nicho na fachada do templo para saudar o sol ao amanhecer, ao 

meio-dia e ao anoitecer. Usavam complexos arranjos de cabeça, 

tinham os olhos lânguidos, alongados, fechados, os peitos nus 

envoltos em correntes e amuletos esculpidos. Havia pétalas de 

hibiscos, oferenda de visitantes anteriores, espalhadas a seus 

pés cinza-esverdeados. A última estátua, na parede norte do 

templo, era a favorita do sr. Kapasi. Aquele Surya tinha uma 

expressão cansada, esgotado depois de um duro dia de 

trabalho, sentado de lado sobre um cavalo, com as pernas 

dobradas. Até os olhos do cavalo eram sonolentos. Ao redor de 

seu corpo havia esculturas menores de duplas de mulheres, os 

quadris projetados para um lado. 

– Quem é esse? – a sra. Das perguntou. Ele se 

sobressaltou ao vê-la parada a seu lado. 
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– Este é Astachala-Surya – disse o sr. Kapasi. – O sol 

que se põe. 

– Então dentro de duas horas o sol vai se pôr aqui? – Ela 

deslizou um pé para fora do sapato de salto quadrado, esfregou 

os dedos na parte de trás da outra perna. 

– Isso mesmo. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
LAHIRI, Jhumpa. Intérprete de Males. In Intérprete de Males. 2018. 44 páginas. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
(...) Ela ergueu os óculos escuros um 

momento, colocou-os de novo. 

– Legal. 

 

| 
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O sr. Kapasi não tinha certeza do que aquela palavra 

sugeria, mas tinha a sensação de que era uma resposta 

favorável. Esperava que a sra. Das percebesse a beleza de 

Surya, sua potência. Talvez pudessem discutir mais a respeito 

em suas cartas. Ele explicaria algumas coisas sobre a Índia e 

ela explicaria sobra a América. À sua própria maneira, essa 

correspondência realizaria o sonho dele de servir de intérprete 

entre nações. Olhou para a bolsa de palha dela, deliciado ao 

saber que seu endereço estava aninhado entre seu conteúdo. 

Quando a imaginou a tantos quilômetros de distância, ele 

desvairou-se a tal ponto que sentiu uma inelutável urgência de 

passar os braços em torno dela, de se imobilizar com ela, 

mesmo que só por um instante, num abraço testemunhado por 

seu Surya favorito. Mas a sra. Das já estava se afastando. 

– Quando volta para a América? – ele perguntou, 

tentando parecer tranquilo. 

– Dentro de dez dias. 

Ele calculou: uma semana para se instalar, uma semana 

para revelar as fotografias, uns dias para escrever a carta, duas 

semanas para a carta chegar à Índia de avião. Pelo seu horário, 

contando com atrasos, teria notícias da sra. Das dentro de cerca 

de seis semanas. 

 

A família permaneceu calada quando o sr. Kapasi rodou 

de volta, um pouco depois das quatro e meia da tarde, para o 

Hotel Sandy Villa. Na banca de suvenires, as crianças tinham 

comprando miniaturas das rodas de granito da carruagem e as 

faziam girar nas mãos. O sr. Das continuava lendo seu guia. A 
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sra. Das desembaraçou o cabelo de Tina com a escova e o 

separou em duas marias-chiquinhas. 

O sr. Kapasi começava a lamentar a ideia de deixá-los. 

Não estava preparado para começar as seis semanas de espera 

pelas notícias da sra. Das. Espiando pelo retrovisor, enquanto 

ela amarrava elásticos no cabelo de Tina, ele pensava em como 

poderia fazer o passeio durar um pouco mais. Normalmente, ia 

direto a Puri usando um atalho, ansioso para voltar para casa, 

lavar os pés e as mãos com sabonete de sândalo e assistir ao 

noticiário da noite com uma xícara de chá que a esposa lhe 

servia em silêncio. A ideia desse silêncio, algo a que havia se 

resignado fazia muito tempo, agora o oprimia. Foi então que ele 

sugeriu visitarem os montes Udayagiri e Khandagiri, onde havia 

muitas moradas monásticas recortadas na rocha, umas em 

frente às outras ao longo de um desfiladeiro. Ficava alguns 

quilômetros adiante, mas valia a pena ver, disse o sr. Kapasi. 

– Ah, sei, tem alguma coisa aqui no guia a respeito – 

disse o sr. Das. – Construídas por um rei jainista ou algo assim. 

– Vamos então? – o sr. Kapasi perguntou. Fez uma 

pausa numa curva da estrada. – Fica à esquerda. 

O sr. Das olhou para a sra. Das. Os dois deram de 

ombros. 

– Esquerda, esquerda – as crianças cantaram. 

O sr. Kapasi girou a direção quase delirante de alívio. 

Não sabia o que ia fazer ou dizer para a sra. Das quando 

chegassem aos montes. Talvez dissesse a ela que tinha um 

sorriso agradável. Talvez elogiasse a camiseta de morango, que 
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achava irresistivelmente adequada a ela. Talvez, quando o sr. 

Das estivesse ocupado tirando uma foto, segurasse a mão dela. 

Não precisava se preocupar. Quando chegaram aos 

montes, divididos por um caminho íngreme cheio de árvores, a 

sra. Das se recusou a descer do carro. Ao longo de todo o 

caminho, havia dezenas de macacos sentados nas pedras, e 

também nos galhos das árvores. Tinham as patas traseiras 

esticadas para a frente e erguidas à altura dos ombros, os 

braços apoiados nos joelhos. 

– Estou com as pernas cansadas – ela disse, afundando 

no banco. – Vou ficar aqui. 

– Por que tem de usar esse sapato idiota? – o sr. Das 

perguntou. – Não vai aparecer nas fotografias. 

– Finja que estou junto. 

– Mas nós poderíamos usar uma foto para o nosso cartão 

de Natal deste ano. Não fizemos nenhuma de nós cinco juntos 

no Templo do Sol. O senhor Kapasi pode fazer a foto. 

– Eu não vou. E esses macacos me deixam arrepiada. 

– Mas são inofensivos – disse o sr. Das, e olhou para o 

sr. Kapasi. – Não são? 

– São mais esfomeados que perigosos – disse o sr. 

Kapasi. – Se ninguém provocar com comida, eles não fazem 

nada. 

O sr. Das seguiu pelo desfiladeiro com as crianças, os 

meninos a seu lado, a menininha sobre seus ombros. O sr. 

Kapasi observou quando cruzaram com um homem e uma 

mulher japoneses, únicos turistas presentes, que fizeram uma 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
LAHIRI, Jhumpa. Intérprete de Males. In Intérprete de Males. 2018. 44 páginas. 

32 

parada para tirar uma foto, em seguida entraram num carro 

estacionado ali perto e foram embora. Quando o carro sumiu de 

vista, alguns macacos se manifestaram, emitindo apupos de 

som grave, e caminharam pela trilha com as mãos e os pés 

pretos e chatos. Em certo ponto, um grupo deles fez um círculo 

em torno do sr. Das e das crianças. Tina gritou, deliciada. Ronny 

correu em círculos ao redor do pai. Bobby se abaixou e pegou 

um graveto grosso do chão. Quando ele o estendeu, um dos 

macacos se aproximou e arrancou-o de sua mão, depois bateu 

brevemente no chão. 

– Eu vou com eles – disse o sr. Kapasi destracando a 

porta do seu lado. – Tem muito o que explicar sobre as cavernas. 

– Não. Fique um minuto – disse a sra. Das. Ela saiu do 

banco de trás e deslizou para o lado do sr. Kapasi. – Raj está 

com aquele livro idiota mesmo. – Juntos, as sra. Das e o sr. 

Kapasi ficaram olhando pelo para-brisa enquanto Bobby e o 

macaco trocavam a posse do graveto entre eles. 

– Menininho valente – comentou o sr. Kapasi. 

– Não é de surpreender – disse a sra. Das. 

– Não? 
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(...)  

– Não é dele. 

         – Como disse? 

 

| 
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– Do Raj. Ele não é filho do Raj. 

O sr. Kapasi sentiu a pele picar. Pegou no bolso da 

camisa uma latinha de bálsamo de óleo de lótus que sempre 

levava consigo e aplicou em três pontos da testa. Sabia que a 

sra. Das estava olhando para ele, mas não se virou para ela. Em 

vez disso, ficou observando as figuras do sr. Das e dos meninos 

diminuindo, subindo pelo caminho íngreme, parando aqui e ali 

para tirar uma foto, cercados por um número cada vez maior de 

macacos. 

– Está surpreso? – O jeito como ela perguntou fez com 

que ele escolhesse as palavras cuidadosamente. 

– Não é o tipo de coisa que se admita – o sr. Kapasi 

respondeu devagar. Guardou de volta a lata de bálsamo de óleo 

de lótus no bolso. 

– Não, claro que não. E ninguém sabe, claro. 

Absolutamente ninguém. Mantive segredo durante oito anos 

inteiros. – Ela olhou para o sr. Kapasi, inclinado o queixo como 

se para obter uma nova perspectiva. – Mas agora contei para o 

senhor. 

O sr. Kapasi assentiu com a cabeça. De repente, sentiu 

sede, a testa quente e ligeiramente amortecida pelo bálsamo. 

Pensou em pedir um gole de água para a sra. Das, mas achou 

melhor não. 

– A gente era muito jovem quando se conheceu – disse 

ela. Procurou alguma coisa na bolsa de palha e tirou o pacote 

de pipoca de arroz. – Quer? 

– Não, obrigado. 
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Ela pôs um punhado na boca, afundou-se no banco um 

pouco mais e desviou os olhos do sr. Kapasi para a janela do 

seu lado do carro. 

– A gente ainda estava na faculdade quando se casou. 

Ele me pediu em casamento no colegial. Fizemos a mesma 

faculdade, claro. Naquela época, era insuportável a ideia de 

ficarmos separados por um dia, um minuto que fosse. Nossos 

pais eram grandes amigos que moravam na mesma cidade. 

Minha vida inteira me encontrei com ele todos os fins de semana, 

na nossa casa ou na deles. Nós dois íamos brincar no andar de 

cima enquanto nossos pais faziam piada sobre nosso 

casamento. Imagine! Nunca pegaram a gente fazendo nada, se 

bem que de certa forma acho que era tudo mais ou menos 

arranjado. As coisas que nós fizemos nessas sextas e sábados 

à noite, enquanto nossos pais tomavam chá no andar de baixo... 

Eu podia contar muita coisa, senhor Kapasi. 

O resultado de passar com Raj todo seu tempo de 

faculdade foi que não fez muitos amigos próximos. Não havia 

ninguém com quem confidenciar a respeito dele no fim de um 

dia difícil, nem repartir uma ideia ou uma preocupação 

passageira. Os pais dela viviam agora do outro lado do mundo, 

mas na verdade ela nunca fora muito próxima deles. Depois de 

casar tão nova, ela se viu sufocada por tudo aquilo, ter um bebê 

tão depressa, amamentar, aquecer mamadeiras e experimentar 

a temperatura no pulso, enquanto Raj estava trabalhando, de 

suéter e calça de veludo, ensinando alunos a respeito de pedras 

e dinossauros. Raj nunca ficava zangado nem desanimado, nem 

gordo como ela ficou depois do primeiro filho. 
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Sempre cansada, recusava convites das únicas duas ou 

três amigas para almoçar ou ir fazer compras em Manhattan. As 

amigas acabaram parando de telefonar, de forma que ela ficava 

em casa sozinha o dia inteiro com o bebê, cercada de 

brinquedos, sempre mal-humorada e cansada. Só de vez em 

quando saíam depois que Ronny nasceu e ainda mais 

raramente recebiam alguém. Raj não se importava; queria voltar 

das aulas para casa e ver televisão, balançar Ronny em cima do 

joelho. Ela havia ficado furiosa quando Raj contou que um amigo 

de Punjabi, alguém que ela só havia encontrado uma vez, mas 

de quem não se lembrava, vinha passar uma semana com eles 

para fazer algumas entrevistas de emprego na região de New 

Brunswick. 

Bobby foi concebido num sofá coberto de brinquedos de 

morder, quando o amigo ficou sabendo que uma companhia 

farmacêutica londrina o tinha contratado, enquanto Ronny 

chorava em seu quadrado, querendo mamar. Ela não protestara 

quando o amigo tocou sua cintura enquanto preparava o café, e 

a puxou contra o terno azul-marinho muito bem passado. Ele fez 

amor com ela depressa, em silêncio, com uma perícia que ela 

não conhecia, sem nenhuma das expressões e sorrisos 

significativos que Raj fazia insistentemente depois. No dia 

seguinte, Raj levou o amigo para o aeroporto JFK. Ele estava 

casado agora, com uma moça de Punjabi, ainda morava em 

Londres, todo ano trocavam cartões de Natal com Raj e Mina, 

cada casal anexando fotografias de suas famílias nos 

envelopes. Ele não sabia que era o pai de Bobby. E nunca 

saberia. 
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– Me desculpe, senhora Das, mas por que a senhora me 

contou isso? – perguntou o sr. Kapasi quando ela finalmente 

parou de falar e virou para olhar no rosto dele outra vez. 

– Pelo amor de Deus, pare de me chamar de senhora 

Das. Tenho vinte e oito anos. O senhor deve ter filhos da minha 

idade. 

– Não exatamente. – O sr. Kapasi ficou perturbado ao 

descobrir que ela pensava nele como um pai. A sensação que 

ele experimentara por ela, que o fizera conferir (...)  
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(...) o seu reflexo no espelho retrovisor 

durante a viagem, evaporou um pouco. 

 

 

| 
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Ele olhou para ela, com sua saia xadrez vermelha e 

camiseta de morango, uma mulher de menos de trinta anos, que 

não amava nem o marido, nem os filhos, que tinha deixado de 

amar a vida. A confissão dela o deprimiu, deprimiu ainda mais 

quando ele pensou no sr. Das no alto do caminho, Tina montada 

em seus ombros, tirando fotos de celas de um mosteiro antigo 

cavados no morro para mostrar a seus alunos na América, sem 

desconfiar, sem saber que um de seus filhos não era seu. O sr. 

Kapasi se sentiu insultado com o pedido da sra. Das para que 

interpretasse seu segredo comum, trivial. Ela não parecia os 

clientes do consultório médico, aqueles que vinham com os 

olhos vidrados, em desespero, sem poder dormir, respirar ou 

urinar com facilidade, sem poder, acima de tudo, pôr em 

palavras suas dores. Mesmo assim, o sr. Kapasi achou que era 

seu dever ajudar a sra. Das. Talvez devesse dizer a ela para 

confessar a verdade ao sr. Das. Explicaria que a honestidade é 

a melhor atitude. Honestidade, sem dúvida, a ajudaria a se sentir 

melhor, como ela dizia. Talvez ele pudesse se oferecer para 

conduzir a discussão, como um mediador. Resolveu começar 

com a pergunta mais óbvia, para chegar ao âmago da questão, 

então disse: 

– É dor mesmo que a senhora sente ou é culpa? 

Ela virou para ele e o fuzilou com o olhar, o óleo de 

mostrada grosso nos lábios rosados brilhantes. Ela abriu a boca 

para dizer alguma coisa, mas, ao olhar para o sr. Kapasi, alguma 

certeza pareceu passar diante de seus olhos e ela se calou. Ele 

se sentiu esmagado; entendeu naquele momento que não era 

importante o suficiente nem para ser devidamente insultado. Ela 

abriu a porta do carro e começou a subir pelo caminho, oscilando 

um pouco no salto de madeira, comendo punhados de pipoca de 
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arroz que tirava da bolsa de palha. Algumas caíam de entre seus 

dedos, deixando uma trilha em zigue-zague, o que fez um 

macaco saltar de uma árvore para devorar os grãozinhos 

brancos. Querendo mais, o macaco começou a seguir a sra. 

Das. Outros se juntaram a ele, de forma que logo ela era seguida 

por cerca de meia dúzia deles, arrastando os rabos aveludados. 

O sr. Kapasi desceu do carro. Queria gritar, alertá-la de 

alguma forma, mas temia que, se ela soubesse que estavam 

atrás dela, ficasse nervosa. Talvez perdesse o equilíbrio. Talvez 

puxassem sua bolsa ou seu cabelo. Começou a subir correndo 

a trilha com um galho quebrado na mão para assustar os 

macacos. A sra. Das continuava andando, alheia, derrubando 

uma trilha de pipocas de arroz. Perto do alto do aclive, diante de 

um grupo de celas com uma fileira de colunas baixas na frente, 

o sr. Das estava ajoelhado no chão, focalizando a câmera. As 

crianças estavam atrás da arcada, às vezes sumiam, às vezes 

apareciam. 

– Espere por mim – a sra. Das gritou. – Estou chegando. 

Tina começou a pular. 

– Mamãe está chegando! 

– Ótimo – disse o sr. Das sem erguer os olhos. – Bem na 

hora. Vamos pedir para o sr. Kapasi tirar uma foto de nós cinco. 

O sr. Kapasi apressou o passo, sacudindo o galho de 

forma que os macacos se espalharam, assustados, em outra 

direção. 

– Onde está o Bobby? – a sra. Das perguntou ao parar. 

O sr. Das ergueu os olhos da câmera. 
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– Não sei. Ronny, onde está o Bobby? 

Ronny encolheu os ombros. 

– Achei que estava aqui. 

– Onde ele está? – a sra. Das repetiu com firmeza. – Qual 

é o problema de vocês? 

Começaram a chamar o nome dele, subindo e descendo 

por um trecho do caminho. Como estavam chamando, no 

começo não ouviram os gritos do menino. Quando o 

encontraram, um pouco adiante na trilha, debaixo de uma 

árvore, estava cercado por um grupo de macacos, uns doze 

animais, puxando sua camiseta com os longos dedos pretos. A 

pipoca de arroz que a sra. Das havia derrubado, espalhada aos 

seus pés, era recolhida pelas mãos dos macacos. O menino 

estava quieto, o corpo rígido, lágrimas correndo pelo rosto 

assustado. As pernas nuas empoeiradas tinham vergões onde 

um dos macacos havia batido repetidamente nele com o graveto 

que o menino havia lhe dado antes. 

– Pai, o macaco está machucando o Bobby – Tina falou. 

O sr. Das enxugou as palmas das mãos na parte da 

frente da bermuda. Em seu nervosismo, apertou acidentalmente 

o obturador da câmera, o ruído ronronante do filme se enrolando 

excitou os macacos e o que estava com o graveto começou a 

bater em Bobby com mais alvoroço. 

– O que a gente faz? E se eles começarem a atacar? 

– Senhor Kapasi – a sra. Das gritou, vendo que ele 

estava parado ao lado. – Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, 

faça alguma coisa. 
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O sr. Kapasi pegou seu galho e os espantou, chiando 

para os que ficaram para trás, batendo os pés para assustá-los. 

Os animais recuaram devagar, com passo comedido, 

obedientes, mas não intimidados. O sr. Kapasi carregou Bobby 

no colo e o levou aonde estavam seus pais e irmãos. Ao carregá-

lo, ficou tentado a sussurrar um segredo no ouvido do menino. 

Mas Bobby estava em choque, tremendo de medo, as pernas 

sangrando ligeiramente onde o graveto havia rompido a pele. 

Quando o sr. Kapasi o entregou para os pais, o sr. Das limpou a 

terra da camisa dele e ajeitou o boné. A sra. Das procurou dentro 

da bolsa de palha, encontrou um curativo que colou em cima do 

corte no joelho do menino. Ronny ofereceu ao irmão um chiclete. 

– Ele está bem. Só um pouco assustado, certo, Bobby? 

– disse o sr. Das acariciando o alto da cabeça do menino. 

– Meu Deus, vamos embora daqui – disse a sra. Das. Ela 

cruzou os braços em cima do morango do peito. – Este lugar me 

dá calafrios. 

– É. De volta para o hotel, sem dúvida nenhuma – 

concordou o sr. Das. 

– Coitado do Bobby – disse a sra. Das. – Venha aqui um 

pouco. Deixe a mamãe arrumar seu cabelo. – De novo ela 

procurou na bolsa de palha, dessa vez pela escova de cabelo, e 

começou a passá-la em volta da aba transparente da viseira. 

Quando tirou a escova, o papelzinho com o endereço do sr. 

Kapasi voou com o vento. Ninguém além do sr. Kapasi notou. 

Ele ficou olhando quando o papel subiu, levado mais e mais alto 

pela brisa, em meio as árvores onde os macacos agora estavam 

sentados, observando solenemente a cena abaixo. (...) 
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(...) O sr. Kapasi observou também, 

sabendo que essa era a imagem da família Das 

que ele ia preservar para sempre em sua 

cabeça. 
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