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Qualquer um é capaz de deter uma pessoa desesperada no último 
instante. Basta lhe dar no momento oportuno uma xícara de café ou 

uma bebida, ou lhe dizer que seu cadáver terá uma aparência ridícula 
ou desagradável. O essencial é que não se exima daquela pequena 

obrigação: ter o café ou a bebida preparados no próprio coração.

Marnix Gijsen, De man van overmorgen 
[O homem de depois de amanhã]

Uma_Virgem_Tola.indd   7 25/07/18   15:37



9

1

Desde pequena me acostumei a ouvir papai dizer, quase todos os dias, 
que tinha prejudicado seriamente seus semelhantes por não ter se 
tornado agente funerário. Tinha a firme convicção de que a população 
do nosso planeta logo passaria a ser exclusivamente de meros imortais.

Ele era um shlemiel, e sabia: conhecia várias piadinhas sarcásticas 
sobre isso. Nos dias úteis não surtiam muito efeito, mas nas folgas 
uma simples observação como a do agente funerário era suficiente 
para irromper uma inflamada revolta.

Nos domingos e feriados meus pais brigavam como cão e gato.
Ainda que no restante do tempo não se dessem mal, os ânimos se 

exaltavam quando vinha à tona a questão de os judeus terem feriados 
duplos. Por esse motivo era de suma importância para mim saber 
quanto antes as datas em que nossos feriados cairiam no ano seguinte. 
Assim que aprendi a ler, já os procurava no novo calendário quando 
este saía, antes mesmo que dezembro terminasse.

Para minha tristeza, nossas festas caíam pouco antes ou pouco 
depois das do resto da humanidade, e pesavam como pedras no 
meu coração, porque, com papai em casa quatro dias seguidos, era 
inevitável que o nome do tio Salomão e o do capitão Frans Banning 
Cocq surgissem.

Não importavam as razões nem o resultado das divergências entre 
meus pais, sempre chegava um momento em que entravam em acordo 
e maldiziam, em uníssono e do fundo do coração, o tio Salomão e o 
famoso capitão.

Se isso acontecesse com uma exaltação maior que a habitual, 
mamãe ia comigo para a casa dos pais. Antes de conhecer os Mardell 
em minha cidade natal, aqueles dias não me agradavam muito; de-
pois disso, os desentendimentos semanais dos meus pais adquiriram 

Uma_Virgem_Tola.indd   9 25/07/18   15:37



10

o caráter excitante dos jogos de azar. Se a briga de fato ocorresse sem 
perspectiva de reconciliação imediata, meu prêmio era a Antuérpia, 
embora essa loteria rendesse mais reveses que prêmios. A confusão 
geralmente acabava ali, sem mais consequências, e só me restava es-
perar ter mais sorte no próximo feriado.

Antes de o tio Salomão e o capitão se ocuparem de forma trágica 
de papai, ele viveu alguns anos felizes na Antuérpia. Falava daquela 
época como se fosse um paraíso perdido, em que não fazia nada além 
de cavalgar, praticar esgrima e assistir à ópera, ainda que essas boas 
recordações não refletissem totalmente a realidade. Para começar, era 
obrigado a trabalhar dez horas por dia em uma atividade para a qual 
não tinha o mínimo talento ou inclinação. Sempre quis ser violinista, 
mas os pais não achavam a vida de músico nobre o suficiente para um 
rebento de sua ilustre família. Não lhe deram opção, forçaram-no a 
entrar no ramo do comércio. Conseguiram para ele um estágio em 
um estabelecimento de amigos. A completa inadequação ao mundo 
dos negócios não apareceu lá, ou foi ocultada em deferência aos seus 
pais. Ele nunca contou como foi parar na Antuérpia, apenas confessou 
que foi amor à primeira vista e que decidira na mesma hora morar 
ali. Explorou tudo o que a cidade oferecia de entretenimento, mas 
era, infelizmente, um rapaz sério e cuidadoso, que evitava os prazeres 
levianos, uma falha que lhe custaria muito caro.

Comia todos os dias com um jovem compatriota no único es-
tabelecimento em que se encontravam pratos preparados de acordo 
com o kashrut, as leis judaicas de alimentação. O proprietário tinha 
conhecimento de seu monopólio kosher e, por essa razão, não aceitava 
qualquer sugestão dos fregueses. Sentados em uma das quatro mesas 
redondas de um pequeno aposento permanentemente envolto em 
penumbra, ambos comiam sem reclamar o que lhes serviam.

Nesse ambiente sombrio apareceu, há meio século, em uma tarde 
primaveril, um grupo bastante colorido: três meninas e três meninos 
acompanhados dos pais e de uma pequena e discreta mulher loira. 
Segundo papai, era como se uma revoada de beija-flores acabasse aci-
dentalmente em um ninhal de pardais. Tagarelavam e gritavam todos 
ao mesmo tempo em inglês, holandês e espanhol, sem se importar 
nem um pouco com a comoção que causavam.
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Aquele fora um dia terrível para o proprietário do restaurante.
Para grande alegria de suas vítimas diárias, o chefe da prodigiosa 

família lhe perguntou como se atrevia a dar àquela casa de pasto o 
rebuscado nome de restaurante.

— No entanto — foi logo emendando, condescendente —, não 
descarto a possibilidade de que a sua comida seja ainda assim muito 
boa. Não seria a primeira vez que comeria uma comida excelente em 
um buraco tenebroso.

As meninas vestiam saias brancas e grandes chapéus de palha, 
ricamente adornados com rosas. Tendo chegado da Argentina no 
dia anterior, ainda não haviam tido tempo de comprar roupas mais 
adequadas àquelas frias paragens ocidentais. Tiveram enorme prazer 
ao perceber que, apesar dos cômicos chapéus, causavam profunda 
impressão nos comensais sentados nas outras mesas.

Deviam ser muito bonitas, as três irmãs. Mais tarde ouvi outras 
pessoas falarem, suspirando, sobre sua beleza.

— Tinham cabelos cacheados e escuros, olhos castanhos aveluda-
dos e a pele da cor de marfim envelhecido. Os lábios eram pequenos 
e vermelhos como coral, dispensando qualquer batom…

Esses antigos admiradores terminavam o relato se lastimando por 
eu ter saído parecida com papai.

Em menos de cinco minutos, meu pai decidiu que se casaria com 
a mais velha das garotas, ou morreria.

Enquanto os outros fregueses se deliciavam com o estilo lacô-
nico de o pai demonstrar sua insatisfação com o péssimo estado das 
toalhas de mesa e a qualidade deplorável dos pratos servidos, o bobo 
apaixonado já sonhava em montar uma casa para ela. No entanto, era 
tímido demais para dar sequer um passo em sua direção e, quando 
foi arrastado para fora do estabelecimento pelo amigo para voltar ao 
trabalho, ainda não sabia como a amada se chamava nem onde estava 
hospedada, ou mesmo se voltaria a vê-la.

Passava o tempo livre esperando na porta do restaurante, até que 
o cozinheiro se comoveu e lhe avisou que não perdesse seu tempo, o 
chefe e o pai daquela família estavam distantes como dois inimigos 
conjurados. Ao pagar a conta, o homem havia comentado:

— Estive aqui duas vezes: a primeira e a última.
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Como resposta, o proprietário proibiu ao homem e a seus fami-
liares a entrada em seu estabelecimento por toda a eternidade.

Uma semana depois, papai esbarrou com os beija-flores na casa do 
patrão, onde uma vez por mês fazia uma visita de negócios. Se naquela 
época tivesse conseguido concatenar as ideias, poderia ter previsto essa 
possibilidade: mas, no estado em que se encontrava, considerava-a 
um milagre. Um ano de abjeta escravidão despontava no horizonte. 
Semana após semana pedia a mão da garota em casamento, mas ela 
o rejeitava sistematicamente. Ele foi impiedosamente atormentado 
pelos irmãos dela, enquanto a mãe o usava como moleque de recados 
e o pai o obrigava a jogar damas e xadrez de modo que papai sempre 
o deixasse ganhar, pois o velho não aceitava derrotas. A única pessoa 
que se compadecia da sorte do infeliz pretendente era a pequena mu-
lher loira, de quem ele se lembrava vagamente do primeiro e fatídico 
encontro. Chamava-se Rosalba e era governanta da casa. Tinha sido 
ela quem, após um ano, lhe aconselhara a não aparecer mais por ali, 
porque não teria chance. Ele entendeu que ela falava para seu bem e 
prometeu ir embora o mais rápido possível.

Ele pediu demissão, escreveu à moça uma carta de despedida, en-
viou lembrancinhas a ela e a todos da família e se preparou para viajar.

Dias antes da data prevista para a viagem de volta ao seu país, 
recebeu a visita do pai da moça, que o encontrou na cama, pálido e 
infeliz. Era nítido que mal havia comido ou dormido nas semanas 
anteriores. O senhor disse que sentiria falta de seu parceiro de xadrez 
e que não o deixaria ir sem se despedir pessoalmente e lhe desejar 
boa viagem e boa sorte. Após trocarem protocolares cumprimentos, 
ficaram em silêncio. Foi quando o visitante reparou num cartão-postal 
ilustrado com A ronda noturna na mesinha de cabeceira…

— Do meu irmão — disse o melancólico pretendente. — Pode 
ler se quiser.

O tio Salomão era famoso na família por escrever demais, com 
muita frequência e de forma excessivamente erudita. Na pequena e 
elegante caligrafia, fazia mais uma vez um relatório abrangente sobre 
a “descomunal” impressão que tivera em seu primeiro encontro com 
a “divina” pintura: “Preste especial atenção à beleza da sombra da mão 
do capitão Frans Banning Cocq projetada sobre a túnica dourada 
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de Willem van Ruytenburch, o senhor de Vlaardingen! Saudações, 
Salomão”.

O pai da jovem, surpreso e abalado pelo fato de haver um jovem 
tão excêntrico a ponto de escrever ao irmão nesses termos, bateu em 
retirada para casa, preso a um dos crescentes acessos de fúria que tanto 
lhe orgulhavam por ser um traço característico de família.

Em casa, mandou chamar a filha. Bateu na mesa com o punho 
cerrado e ordenou que se casasse, por bem ou por mal, com o rapaz 
que ela vinha repelindo tão categoricamente. Ao velho déspota não 
importava que houvesse começado o século da emancipação feminina; 
aliás, ele negaria sua existência até o último suspiro.

Ameaçou-a com todos os instrumentos de poder de que dispu-
nha um pai amoroso naquela época, extrapolando-os abertamente. 
A jovem se opôs, mas os esforços foram em vão.

Uma semana depois o noivado foi celebrado e, logo em seguida, 
o casamento, que não teria sido mais infeliz que os outros.

Alguns anos após o meu nascimento, eclodiu a Primeira Guerra 
Mundial, e toda a família fugiu para os Países Baixos. Terminada a 
guerra, todos puderam voltar para casa, exceto nós. Foi só então que 
descobri que Mili, a minha melhor amiga, e seus pais, o tio Wally e 
a tia Eva, não pertenciam à nossa família. Sempre tinham vivido em 
Scheveningen, que passara a ter uma paisagem desolada após o retorno 
dos refugiados à sua cidade natal. Nós não voltamos porque papai, que 
era alemão, viveu na Bélgica por mais tempo que o resto da família 
e, mais apegado ao país, não havia sequer pensado em se naturalizar, 
o que só vim a entender muito depois. Foi difícil me acostumar ao 
fato de que Mili não era minha prima, mas foi um alívio saber que 
o avô dela não era meu avô. Eu tinha medo dele porque se parecia 
muito com o gato de botas; era baixinho e ostentava um bigode como 
o do imperador Guilherme ii. Ninguém sabia como lhe ocorrera a 
ideia daquele bigode, porque bastava que se pronunciasse o nome do 
fracassado césar para que o avô Harry espumasse de raiva.

— É por causa dos marcos — dizia Mili, como se falasse de uma 
espécie de sarampo.

Os pais de Mili se mudaram para Haia e trataram de convencer 
os meus a fazer o mesmo. Meu pai não conseguiu encontrar emprego 
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e começou a trabalhar por conta própria. Como não tinha muitas 
perspectivas, alugou um apartamento barato no último andar de um 
edifício em uma das ruas mais feias e movimentadas da cidade.

Nosso collie não conseguiu se adaptar à vida urbana. Assim que 
a porta da rua se abria, por puro desespero, se atirava em meio ao 
trânsito. Após ter sido atropelado algumas vezes, meus pais decidiram 
vendê-lo.

— É para o bem dele — diziam. — Você não quer que ele morra 
atropelado pelo bonde, o que com certeza vai acontecer se ficar aqui, 
ou quer?

Ele foi vendido e levado por alguém que vivia em Rijswijk, mas, 
no dia seguinte, estava de volta, com um pedaço de corda roído no 
pescoço. O novo proprietário foi então buscá-lo, dessa vez com uma 
resistente corrente de ferro. Depois da segunda despedida, muito 
mais dolorosa que a anterior, fiquei com ódio da cidade. Na escola, 
primeiro fui zombada pelos meus colegas de turma e depois ignorada, 
o que me dava satisfação e tranquilidade.

A situação de Mili, duas turmas antes da minha, era muito dife-
rente. Sempre saía da escola rodeada de um enxame de meninas, cheia 
de histórias animadas sobre as coisas agradáveis que havia vivenciado. 
Provavelmente teria aberto mão de nossa amizade se não fôssemos a 
sra. Antonius e a sra. Nielsen.

A sra. Antonius — Mili — era exuberante. Tinha uma filha 
ajuizada e um marido impecável, que era ministro. Meu marido, Nils 
Nielsen, era um pintor sueco. Devia o nome e a nacionalidade à minha 
profunda admiração pelo livro A maravilhosa viagem de Nils Holgersson.

Tínhamos um filhinho, Benjamino, um diabinho em pele de 
menino. A brincadeira consistia em estar sempre inventando alguma 
coisa nova a fim de demonstrar quanto os Antonius eram perfeitos e 
nós, desastrosos. Meu Nils não fazia mais que sujar tudo, inclusive a si 
mesmo, com manchas de tinta logo antes das visitas do ministro, que 
então balançava a distinta cabeça em sinal de reprovação. Os maridos 
antipatizavam um com o outro, e a graciosa Louise tinha pavor de 
Benjamino, de modo que as duas senhoras passavam todo o tempo 
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apaziguando a situação e se desculpando. Insistimos nessa brincadeira 
medíocre por muito, muito tempo. De casa para a escola e da escola 
para casa. De resto, nossa boca era um túmulo no que se referia às 
nossas famílias. Mili tinha cachos loiros como trigo e grandes olhos 
azul-claros, assim como Louise, sua filhinha dos sonhos, mas não era 
graciosa, embora sempre tivesse sido uma menina madura demais para 
a idade. Os pais de Mili não demoraram a compreender que tinham 
sob seus cuidados um ser especial. Já em tenra idade a deixavam tomar 
decisões sobre si mesma, com ótimos resultados. Fisicamente, Mili 
não se parecia com os pais, que tinham cabelos castanhos e olhos 
castanho-escuros. A mãe era uma mulher bonita, mas o que mais me 
impressionava nela era o tom de voz, com inflexões que se pareciam 
com as águas de um riacho correndo doce e lentamente em seu leito. 
O único ideal que a tia Eva parecia almejar era o próprio bem-estar 
e o dos outros. Para atingi-lo, abria mão até de sua inata preguiça. 
Viam-se por todos os lados arranjos florais feitos por ela com esmero 
e bom gosto, preparava também doces e quitutes deliciosíssimos, e se 
encarregava de adornar todas as torneiras da casa com laços. Nas tor-
neiras dos banheiros os laços eram de cetim listrado de branco e rosa. 
O pai de Mili era um homem magro e ossudo, com olhos pequenos 
e perspicazes e a boca larga. As sobrancelhas espessas se uniam sobre 
o grande nariz aquilino. Apesar dessa aparência, tinha a convicção de 
ser irresistível, com razão, porque, não importava com quem estivesse 
lidando, sempre dava a impressão de ser alguém importante e amável. 
Não era ausente ou indiferente, como outras pessoas importantes, e, 
quando Mili e eu lhe confiávamos nossos pequenos problemas, ou 
quando jogava conosco partidas de bingo ou de cartas, agia como se 
a sua vida dependesse daquilo. Se algo lhe agradava ou desagradava 
demais, enriquecia o nosso vocabulário com uma palavra nova, que 
devíamos entender e interpretar sem maiores explicações.

Certa tarde de domingo, depois que tio Salomão e seu cúmplice 
foram mais uma vez relembrados com amargura, fui com mamãe à 
casa da tia Eva, com quem ela sempre podia contar se precisasse abrir 
o coração. Pediram que eu e Mili subíssemos para que elas pudessem 
conversar e chorar em paz. Quando nos deixaram descer, uma hora 
depois, lá estavam elas bebendo chá, os olhos ainda rasos d’água, mas 
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satisfeitas. Tio Wally, um ávido pescador, saía todos os domingos assim 
que o dia amanhecia. Quando ele voltou, nós o ouvimos assobiar e se 
dirigir ao andar de cima para trocar de roupa. Logo depois, entrava 
alegremente na sala.

— Então, mocinhas — cumprimentou-nos. — Estou precisando 
de um chá.

Mili lhe perguntou se tinha passado bem o dia.
— Melhor impossível — disse ele. — Em uma palavra: magní-

fico. Tudo deu certo.
Mili e eu dissemos que ficávamos contentes. Ele se sentou em 

sua poltrona e quando ia acender um cigarro se deu conta dos olhos 
lacrimejantes da esposa e da amiga. Incomodado, perguntou de onde 
vinha tanta desilusão. A tia Eva lhe disse que minha mãe partiria no 
dia seguinte comigo para a Antuérpia e que era possível que não vol-
tássemos nunca mais, porque mamãe estava pensando seriamente na 
possibilidade de um divórcio e, de qualquer modo, estava decidida a 
ficar lá por uns seis meses.

O tio Wally ficou furioso.
— Que apoteose de lágrimas! — exclamou. — Diante dessa cir-

cunstância não me resta alternativa além de formalizar um documento 
e remetê-lo a mim mesmo.

Mili corou até a raiz do cabelo e tia Eva empalideceu.
— Ah, não, papai, por favor! — exclamou Mili, de modo adu-

lador, com o pedido reiterado por tia Eva, que lhe implorou que se 
abstivesse.

Mas nem as súplicas daquela doce voz o dissuadiram. Ordenou a 
Mili, num tom severo que não admitia ser contrariado, que trouxesse 
do seu quarto papel e selos.

— Você sabe muito bem onde tudo está, e não quero enganos 
ou buscas intermináveis.

— Está bem, papai — disse Mili, triste e submissa como eu 
nunca a tinha visto antes. Subi ao lado dela e lhe perguntei o que ia 
acontecer, mas ela se recusou a responder.

— Você vai ver. É uma coisa horrível — respondeu. — Ele sempre 
faz isso. Às vezes deixa a mamãe e a mim enlouquecidas, e o pior é 
que sempre acaba tendo razão.
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Suspirando profundamente, pôs o material na mesa à frente do 
pai, que se sentou, apanhou uma folha de papel e, ditando a si mesmo 
em voz alta, começou a escrever.

DOCUMENTO
Na presença de Thea, Eva, Gittel e Mili, eu, o sábio Wally, declaro por 
escrito, oral e solenemente, o que segue: Thea afirma querer estabelecer seu 
domicílio ao menos por seis meses na casa de sua família.

Eu, acima referido como o sábio Wally, declaro que, antes de passadas 
seis semanas, ela terá regressado ao próprio domicílio, e mais: feliz e contente!
Firmado por

Wally.

Este documento será aberto em seis semanas na presença das mesmas testemu-
nhas e a razão de Wally será completa, pública e humildemente reconhecida.

f. p. Wally

Estupefatas, as quatro testemunhas o observavam e escutavam. 
Tio Wally dobrou o documento, enfiou-o num envelope, selou-o e 
escreveu o endereço de seu escritório. Em seguida, mandou que Mili e 
eu o acompanhássemos até a caixa do correio, a fim de que, no futuro, 
pudéssemos declarar sob juramento que ele realmente havia postado 
o documento naquela data, caso naquele meio-tempo novas provas 
viessem à tona. Quando Mili e eu ficamos novamente a sós em seu 
quarto, ela me fez jurar, em nome de nossa velha amizade, que não 
deixaria escapar na escola uma única palavra sobre aquele execrável 
hábito do pai. Eu lhe disse que podia contar com meu silêncio e que 
na minha vida também havia coisas que eu jamais queria ver reveladas. 
Isso pareceu confortá-la, então me perguntou educadamente se me 
agradava a ideia de voltar à Antuérpia.

— Nem um pouco — respondi.
Não fazia nem um mês que havíamos voltado, e depois de cada 

ausência eu tinha de me matar na escola para recuperar as matérias 
perdidas.
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