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1

Tom olhou para Trás e viu o homem sain do do green 
cage, andan do em sua dire ção. Tom come çou a andar mais de-
pres sa. Não havia dúvi da de que o homem o esta va seguin do. Tom 
havia repa ra do nele uns cinco minu tos antes, obser van do-o aten-
ta men te de uma mesa, como se não esti ves se bem certo, mas 
quase. O homem pare ceu estar bas tan te segu ro do que via, e 
Tom ter mi nou seu drin que apres sa da men te, pagou e saiu.

Na esqui na Tom cur vou-se para a fren te e aper tou o passo 
pa ra atra ves sar a Quinta Avenida. Avistou o Raoul’s. Deveria se 
arris car e  entrar para mais um drin que? Jogar com a sorte e tu-
do o mais? Ou será que de ve ria ir dire to para a Park Ave nue, pa ra 
ten tar des pis tar o sujei to, escon den do-se em algum vão de entra-
da escu ro? Ele  entrou no Raoul’s.

Enquanto se diri gia a um lugar vago no bal cão do bar, auto-
ma ti ca men te olhou à sua volta para des co brir se havia  al guém 
que conhe ces se. O sujei to gran dão ruivo, cujo nome ele sem pre 
esque cia, esta va em uma das mesas com uma loira. O ruivo ace-
nou para ele e, em res pos ta, a mão de Tom  ergueu-se com algu-
ma hesi ta ção. Ele  apoiou uma das per nas sobre o ban qui nho e 
fixou os olhos na porta em uma ati tu de de desa fio, mas que ao 
mesmo tempo ten ta va ser natu ral.

“gim-tôni ca, por favor”, disse ao bar man.
Era esse o tipo de homem que man da riam atrás dele? Será 

que era, ou não era, ou era? Ele não se pare cia de forma algu ma 
com um poli cial ou um dete ti ve. Parecia um homem de negó-
cios, um pai de famí lia, bem-ves ti do, bem ali men ta do, come çan-
do a ficar gri sa lho nas têm po ras, um ar de incer te za no sem blan-
te. Será que era esse o tipo que eles man da vam para um ser vi ço 
como aque le, tal vez para puxar con ver sa em um bar e, de repen-
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te, crau! — a mão no ombro, na outra mão o dis tin ti vo da polí cia. 
Tom Ripley, você está preso. Tom con ti nuou de olho na porta.

E lá veio ele. O sujei to olhou ao redor, viu-o e ime dia ta men-
te des viou o olhar. Tirou o cha péu e arru mou um lugar na volta 
que o bal cão fazia.

meu Deus, o que será que ele quer? com cer te za não era 
um per ver ti do, Tom pen sou pela segun da vez, ainda que só ago-
ra a pala vra tives se apa re ci do em sua mente tor tu ra da, como se 
pudes se pro te gê-lo, por que ele pre fe ria que o sujei to fosse um 
per ver ti do, e não um poli cial. Para um per ver ti do ele sim ples-
men te pode ria dizer: “Não, obri ga do”, sor rir e ir embo ra. Tom 
aco mo dou-se no ban qui nho e ficou pre pa ra do.

Viu o homem fazer um gesto para o bar man de que não iria 
pedir nada agora e come çou a vir em sua dire ção. Pronto! Tom 
o enca rou, para li sa do. Não pega ria mais do que quin ze anos, pen-
sou. Talvez quin ze, mas com bom com por ta men to... No ins tan-
te em que os  lábios do homem se abri ram para falar, Tom sen tiu 
uma leve pon ta da de remor so, deses pe ra do e angus tian te.

“com licen ça, você é Tom Ripley?”
“Sou.”
“meu nome é Herbert greenleaf. Pai de Richard greenleaf.” 

A expres são no rosto do homem era mais con fu sa para Tom do 
que se ele esti ves se com uma arma na mão. O rosto era ami gá-
vel, sor ri den te e espe ran ço so. “Você é amigo de Richard, não é?”

Uma luzi nha se acen deu em seu cére bro. Dickie greenleaf. 
Um sujei to alto e loiro. Tom lem brou-se de que ele tinha um bo-
ca do de dinhei ro. “Ah, Dickie greenleaf. claro.”

“De qual quer forma, você conhe ce charles e marta Schrie-
ver. Foram eles que me fala ram sobre você, que você pode ria... 
bem... Podemos ir para uma das mesas?”

“claro”, disse Tom, pegan do seu drin que. Ele  seguiu o ho-
mem, que se diri giu a uma mesa vazia nos fun dos do peque no 
sa lão. A sen ten ça havia sido adia da, pen sou. Livre! Ninguém ia 
pren dê-lo. Aquilo deve ria ser algu ma outra coisa. Fosse o que fos-
se, não se tra ta va de des fal que ou de vio la ção de cor res pon dên cia, 
ou seja lá que nome des sem. Talvez Richard esti ves se meti do em 
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algu ma encren ca. Talvez o sr. greenleaf qui ses se ajuda, ou al-
gum con se lho. Tom sabia exa ta men te o que dizer para um pai 
como o sr. greenleaf.

“Eu não tinha muita cer te za se você era Tom Ripley”, co-
me çou o sr. greenleaf. “Acho que o vi ape nas uma vez. Vo cê não 
este ve em minha casa com Richard?”

“Acho que sim.”
“Os Schriever tam bém me pas sa ram uma des cri ção sua. Nós 

todos está va mos ten tan do encon trar você, por que os Schriever 
que riam que nos encon trás se mos na casa deles. Al guém disse a 
eles que você ia ao green cage de vez em quan do. Hoje foi a pri-
 mei ra noite em que saí para pro cu rá-lo, então acho que minha 
sorte está em alta.” Ele sor riu. “Escrevi-lhe uma carta na sema-
na pas sa da, mas acho que você não a rece beu.”

“Não, não rece bi.” marc não esta va reen vian do a cor res pon-
dên cia. Desgraçado. Talvez tives se rece bi do um che que da tia 
Dottie. “Eu me mudei há mais ou menos uma sema na”, Tom 
acres cen tou.

“Ah, certo. Eu não dizia muita coisa na carta. Apenas que 
gos ta ria de me encon trar com você para con ver sar. Os Schriever 
pare ciam achar que você conhe cia Richard muito bem.”

“Sim, eu me lem bro dele.”
“mas não se cor res pon de com ele?” Ele pare ceu desa pon ta do.
“Não. Não vejo Dickie faz  alguns anos.”
“Ele está na Europa há uns dois anos. Os Schriever fala-

ram mui tís si mo bem de você e acha ram que você pode ria ter 
algu ma influên cia sobre Richard, caso escre ves se para ele. Que-
ro que ele volte para casa. Ele tem obri ga ções aqui — mas no 
momen to igno ra qual quer coisa que eu ou a mãe dele ten te mos 
lhe dizer.”

Tom esta va intri ga do. “O que exa ta men te os Schriever dis-
se ram?”

“Eles dis se ram — ao que pare ce exa ge ra ram um pouco — 
que você e Richard eram bons ami gos. Suponho que deram por 
certo que você esta va se cor res pon den do com ele. Sabe, não sei 
mais nada sobre os ami gos de Richard...” Ele olhou para o copo 
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de Tom, como se qui ses se lhe ofe re cer pelo menos um drin que, 
mas o copo de Tom ainda esta va quase cheio.

Tom lem brou-se de ter ido a um coque tel na casa dos Schrie-
ver com Dickie greenleaf. Talvez os greenleaf fos sem mais ami gos 
dos Schriever do que ele, pelo menos era o que pare cia, por que 
ele não havia visto os Schriever mais do que três ou qua tro vezes 
na vida. E a últi ma vez, pen sou Tom, foi na noite em que cal cu lou 
o impos to de renda de charley Schrie ver. charley era di re tor de 
tele vi são e esta va com ple ta men te atra pa lha do com a pró pria con-
ta bi li da de. charley achou que Tom era um gênio por ter mos tra-
do que ele pode ria pagar muito menos impos to do que ha via cal-
cu la do, e de manei ra per fei ta men te legal. Talvez tenha si do por 
isso que charley pron ta men te o reco men dou ao sr. green leaf. 
Jul gan do-o pelo acon te ci do naque la noite, pode ser que charley 
tenha dito ao sr. greenleaf que Tom era inte li gen te, sen sa to, es-
cru pu lo sa men te hones to e sem pre pron to para pres tar um favor. 
O que era um peque no enga no.

“Suponho que você não conhe ça nin guém mais que seja pró-
xi mo de Richard e que possa ter algu ma influên cia sobre ele”, la-
men tou o sr. greenleaf.

Havia Buddy Lankenau, pen sou Tom, mas não ia jogar um 
aba ca xi daque les para Buddy. “Acho que não”, res pon deu Tom, 
balan çan do a cabe ça. “Por que Richard não quer vir para casa?”

“Ele diz que pre fe re viver por lá. mas agora a mãe dele está 
muito doen te. Bem, isso é um pro ble ma de famí lia. Lamento 
inco mo dá-lo com isso.” Passou a mão no cabe lo gri sa lho e bem 
pen tea do, de uma manei ra que mos tra va seu tor men to. “Ele diz 
que está pin tan do. Não há nada de erra do nisso, mas ele não tem 
talen to para ser pin tor. mas tem muito talen to para pro je tar bar-
cos, se se dedi cas se a isso.” Ergueu os olhos quan do um gar çom 
falou com ele. “Uísque e soda, por favor. Dewar’s. Quer outro?”

“Não, obri ga do”, disse Tom.
O sr. greenleaf olhou para Tom com uma expres são de pe-

sar. “Você é o pri mei ro dos ami gos de Richard que não se inco-
mo da de ouvir o que estou dizen do. Todos os  outros pen sam que 
estou ten tan do inter fe rir na vida dele.”
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Tom con se guia enten der aqui lo facil men te. “Eu real men te 
gos ta ria de poder aju dar”, disse com edu ca ção. Ele havia se lem-
bra do que o dinhei ro de Dickey vinha de uma com pa nhia cons-
tru to ra de bar cos. Pequenos velei ros. O pai sem dúvi da que ria 
que ele vol tas se para assu mir os negó cios da famí lia. Tom sor-
riu de manei ra inex pres si va para o sr. greenleaf e ter mi nou seu 
drin que. Estava pron to para ir embo ra, mas o desa pon ta men to 
do outro lado da mesa era quase pal pá vel. “Em que lugar da Eu-
ropa ele está?”, per gun tou Tom, sem se impor tar a míni ma com 
a res pos ta.

“Em uma cida de zi nha cha ma da mongibello, ao sul de Nápo-
les. Ele me con tou que não há nem mesmo uma biblio te ca. Pas-
sa o tempo vele jan do e pin tan do. comprou uma casa lá. Richard 
tem renda pró pria — nada muito expres si vo, mas, ao que pare ce, 
sufi cien te para que con ti nue viven do na Itália. Bem, gosto não se 
dis cu te, mas real men te não con si go per ce ber que atra ti vos pode 
ter aque le lugar.” O sr. greenleaf sor riu, apa ren te men te resig na-
do. “Posso lhe pagar uma bebi da?”, per gun tou quan do o gar çom 
trou xe o uís que com soda.

Tom que ria ir embo ra. mas não gos ta va da ideia de dei xar o 
homem sen ta do sozi nho com uma bebi da que aca ba ra de che gar. 
“Obrigado, vou acei tar”, disse, pas san do seu copo ao gar çom.

“charley Schriever con tou-me que você esta va no ramo de 
segu ros”, con ti nuou o sr. greenleaf em tom amá vel.

“Isso foi há algum tempo. Eu...” mas ele não que ria dizer que 
tra ba lha va para a Receita Federal, não agora. “Atualmente estou no 
depar ta men to de con ta bi li da de de uma agên cia de publi ci da de.”

“É?”
Os dois fica ram em silên cio por um minu to. Os olhos do sr. 

greenleaf  haviam se fixa do sobre ele com uma expres são paté ti ca 
e ansio sa. Que mais ele pode ria dizer? Tom arre pen deu-se de ter 
acei ta do o drin que. “Qual a idade de Dickie agora?”, per gun tou.

“Vinte e cinco.”
A mesma que a minha, pen sou Tom. Dickie pro va vel men te 

esta va se diver tin do como nunca por lá. Tinha dinhei ro, uma casa, 
um barco. Por que iria que rer vol tar? O rosto de Dickie esta va 
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se tor nan do cada vez mais níti do em sua lem bran ça: o sor ri so lar-
go, o cabe lo loiro ondu la do, o rosto de quem esta va de bem com 
a vida. Dickie tinha sorte. O que ele, Tom, esta va fazen do aos 
vinte e cinco anos? Sobrevivendo e pen san do na sema na seguin-
te. Sem conta ban cá ria. Fugindo da polí cia pela pri mei ra vez na 
vida. Tinha talen to para a mate má ti ca. Por que dia bos não con-
se guia  ganhar dinhei ro com aqui lo em algum lugar? Tom per ce-
beu que todos os seus mús cu los  haviam fica do ten sos, e que a 
car te li nha de fós fo ros que tinha entre os dedos esta va com ple ta-
men te amas sa da. Estava cheio, de saco muito cheio, muito cheio, 
muito! Queria vol tar para o bal cão e ficar sozi nho.

Tom sor veu um gole de seu drin que. “Terei pra zer em escre-
ver para Dickie, se o  senhor me der o ende re ço”, disse rapi da-
men te. “Acho que ele vai se lem brar de mim. Lembro-me de que 
certa vez fomos a uma festa em um fim de sema na em Long Island. 
Dickie e eu saí mos e pega mos mexi lhões, que todos come ram no 
café da manhã.” Tom sor riu. “Alguns pas sa ram mal, e a festa não 
foi muito boa. mas me lem bro de Dickie naque le fim de sema na 
falan do sobre ir para a Europa. Ele deve ter ido logo que...”

“Eu me lem bro!”, disse o sr. greenleaf. “Aquele foi o últi mo 
fim de sema na que Richard ficou aqui. Acho que ele me con tou 
sobre os mexi lhões.” Ele deu uma gar ga lha da bem alta.

“cheguei a ir até seu apar ta men to algu mas vezes tam bém”, 
Tom con ti nuou, acom pa nhan do o entu sias mo de greenleaf. “Dic-
kie me mos trou  alguns mode los de  navios que esta vam sobre 
uma mesa no quar to dele.”

“Aqueles eram ape nas esbo ços infan tis!” O sr. greenleaf esta-
va radian te. “Ele che gou a lhe mos trar os mode los de estru tu ra? 
Ou os dese nhos?”

Não, Dickie não os havia mos tra do, mas Tom disse ale gre-
men te: “mostrou! claro que sim. Desenhos a bico de pena. Al-
guns deles eram fas ci nan tes”. Tom nunca os tinha visto, mas po dia 
vê-los agora, dese nhos de gran de pre ci são, as  linhas níti das de cada 
porca, cada para fu so, podia ver Dickie sor rin do, erguen do-os para 
que ele pudes se ver, e ele pode ria pas sar muito tempo des cre ven do 
os deta lhes para o delei te do sr. greenleaf, mas se con te ve.
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“Sim, Richard tem talen to para isso”, com ple tou o sr. green-
leaf com ar satis fei to.

“Acho que sim”, con cor dou Tom. Sua cha tea ção havia en tra-
do em outro está gio. Tom conhe cia a sen sa ção. Às vezes ela apa-
re cia em fes tas, mas geral men te quan do esta va jan tan do com 
 al guém com quem ele não que ria estar jan tan do, e a noite se 
pro lon ga va  demais. Então ele pode ria se tor nar exa ge ra da men te 
edu ca do por, tal vez, mais uma hora, se tives se que fazer isso, 
antes que algo explo dis se nele e o fizes se sair cor ren do pela por-
ta. “Lamento que eu não este ja livre no momen to, do con trá rio 
tal vez eu pudes se ir até lá e ten tar con ven cer Richard a vol tar. 
Talvez eu tives se al gu ma influên cia sobre ele”, disse, ape nas por-
que o sr. greenleaf que ria que ele dis ses se aqui lo.

“Se você real men te acha que sim... isto é, não sei se você está 
pla ne jan do ir para a Europa ou não.”

“Não, não estou.”
“Richard sem pre foi influen cia do pelos ami gos. Se você ou 

 al guém que o conhe ça como você pudes se con se guir uma licen-
ça do empre go, eu pode ria mandá-lo para con ver sar com ele. 
Acho que vale ria mais do que se eu mesmo fosse. Você não con-
se gui ria uma licen ça agora, con se gui ria?”

O cora ção de Tom de repen te ace le rou. Tom assu miu uma ex-
pres são de refle xão. Era uma pos si bi li da de. Alguma coisa nele ha-
via pres sen ti do aqui lo e apreen di do a opor tu ni da de antes que seu 
cé re bro o fizes se. Emprego atual:  nenhum. De qual quer forma, ele 
teria que sair da cida de em breve. Que ria sair de Nova York. “Tal vez 
eu con si ga”, res pon deu cui da do sa men te, com a mesma ex pres são de 
quem está pon de ran do sobre algo, como se ana li sas se mi lha res 
de peque nos com pro mis sos que pode riam impe di-lo de via jar.

“Se você real men te fosse, eu teria pra zer em pagar todas as 
des pe sas, acho que nem pre ci so dizer isso. Você real men te acha 
que pode ria con se guir? Digamos, neste outo no?”

Já esta vam em mea dos de setem bro. Tom olhou fixa men te pa ra 
o anel com um sine te dou ra do e um emble ma gasto no dedo mí-
ni mo do sr. greenleaf. “Acho que sim. Será um pra zer rever Ri-
chard — espe cial men te se o  senhor acha que pode rei aju dar.”
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“Acho, sim! Acho que ele o escu ta rá. Além disso, o sim ples 
fato de você não o conhe cer direi to... Se você for con vin cen te ao 
dizer por que acha que ele deve vol tar para casa, ele vai per ce ber 
que você não tem nenhu ma moti va ção pes soal para isso.” O sr. 
greenleaf recos tou na cadei ra, olhan do para Tom com apro va-
ção. “Que coisa engra ça da, Jim Burke e a  mulher — Jim é meu 
sócio —, eles esti ve ram em mongibello no ano pas sa do, duran te 
um cru zei ro. Richard havia pro me ti do que vol ta ria para casa no 
iní cio do inver no. Do inver no pas sa do. Jim aca bou desis tin do de 
falar com ele. Que rapaz de vinte e cinco anos dá ouvi dos a um 
homem de ses sen ta ou mais? Você pro va vel men te vai ser bem-
-suce di do onde todos nós falha mos!”

“Espero que sim”, disse Tom com modés tia.
“Que tal outro drin que? Que tal um bom conha que?”




