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8 de outubro de 1854.

Os últimos dias da semana passada vieram-nos fazer 
recordar aqueles belos tempos de outrora, em que se 
contava com a trovoada por volta da tarde, assim como 
se conta com o sol ao meio-dia e com as chuvas ao 

anoitecer.
Naquela época o relógio era um traste bem dispensável; ajus-

tava-se o passeio, a entrevista, o encanto para depois da trovoada, 
e quando acabavam de escorrer de todo as últimas enxurradas da 
chuva, abriam-se as gelosias verdes das casinhas térreas, e aparecia 
um ou outro rostinho gracioso que vinha espiar, com o sorriso nos 
lábios e o rubor nas faces, a passagem habitual de certo estudante 
que todos os domingos se encontrava na missa.

É verdade que as velhas viam-se obrigadas a rezar mais dois 
ou três rosários de Padre-Nosso por dia; e que os pais de família 
tinham no seu budget uma verba especialmente consagrada às velas 
de cera.

Mas em compensação, depois de duas ou três horas, uma vi-
ração bonançosa varria o temporal, e dentre as nuvens pardacentas, 
e dentre o manto rasgado da tempestade começava a desdobrar-se 
uma tarde fresca e anilada, ainda toda rociada das gotas da chuva, 
como uma sultana ao sair de seu banho perfumado.

Dava-se algum passeio agradável, respirava-se um ar tênue 
e puro, e à noite em volta da mesa de jacarandá de pés torneados 
fazia-se o serão costumado. Os velhos jogavam a bisca ou o trunfo; 
a dona da casa inspecionava a ceia, e a filha bordava crivo n’algum 
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lencinho, bordando ao mesmo tempo na imaginação os sonhos pra-
zenteiros de uma afeição pura e serena.

Naquele belo tempo, em que não havia progresso, nem ópera, 
e bailes esplêndidos, ainda não se tinham feito certas descobertas 
que depois transformaram completamente a ordem das coisas, 
trazia-se o dinheiro no bolso da calça ou do colete, e os alfaiates não 
se haviam lembrado de inventar as algibeiras no peito das casacas, 
como se usa hoje para que o coração esteja sempre em contato com 
a carteira. E como estas, muitas outras invenções, que dão matéria 
larga às reflexões bem filosóficas.

A botica nessa época era apenas o lugar onde se jogava gamão, 
onde se ia saber novidades, e comprar macela e flor de sabugueiro 
para as moléstias do tempo, que não passavam de algum defluxo ou 
indigestão. Não se conhecia nem febre amarela, nem febre escarlati-
na, nem febre azul, enfim todo este prisma completo de febres, como 
me parece havemos de ter brevemente, se as coisas continuarem pelo 
mesmo jeito em que vão.

Agora é inteiramente o contrário. Além das tísicas e erisipe-
las, e do enorme catálogo de enfermidades que temos para o nosso 
uso, todos os anos no tempo de verão recebemos a visita de algum 
vagabundo lá da Europa, que se nos mete em casa, vive uma porção 
de meses à nossa custa, e por fim toma gosto à terra e naturaliza-se 
cidadão brasileiro, para o que começa assinando termo na Câmara 
Municipal, segundo exige a lei.

É verdade que a culpa é nossa, e que o mal provém da nossa 
incúria e do nosso desleixo proverbial. Se não lhe preparássemos 
boa pousada e boa cama, estou certo que dificilmente aquela espécie 
de parasita nos viria incomodar. Mas nós somos um povo eminen-
temente hospitaleiro: temos ruas e praias imundas, temos charcos 
de águas estagnadas, valas abertas, e conservamos cuidadosamente 
todas estas preciosidades para receber com as considerações devidas 
qualquer epidemia que nos queira honrar.

Fala-se já por aí que vamos receber brevemente a amável visita 
do Judeu Errante, que segundo dizem parece que não vem desta vez 
em forma de romance, mas sim com ares de tragédia. Não sei donde 
parte a notícia, mas tenho minhas razões de supor que são simples 
boatos de uma veracidade muito duvidosa.
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Lembro-me que Eugenio Sue quando escreveu a biografia da-
quele senhor e de sua irmã, disse-nos que ele não podia sair do conti-
nente do velho mundo, tanto que quando sentia-se com saudades da 
Sra. Herodia ia para o estreito de Berhing para vê-la à luz das auroras 
boreais, visto que naquela época ainda não havia gás.

Ora, não creio que aqueles, que anunciam a sua vinda à Amé-
rica, saibam mais a seu respeito do que o escritor francês, que com 
ele comeu e viveu muito tempo.

Lembro-me também que de vezes quando há falta de matéria, 
os jornalistas, gente aliás muito capaz, inventam certas coisas, como 
a vinda de Alexandre Dumas à América, a fim de ter sobre que falar 
e discorrer. Isto não quer dizer que cometam o pecado da mentira, 
porque um jornalista ortodoxo tem à sua disposição certas frases 
sacramentais à guisa de consta-me e é de supor, que fazem o efeito de 
um exorcismo ou de uma pia de água-benta.

Enfim não creio que na Inglaterra, um país tão bem policiado 
e tão filantrópico, que tantas provas têm dado de afeição ao Brasil, 
se conceda passaporte a um indivíduo de tão má reputação, como é 
o Judeu Errante, um vagabundo que há muito tempo devia estar em 
Batany-Bay ou em Pedras de Angoche.

Desconfia-se porém que o tal sujeito viaja incógnito, e por isso 
antes de ontem quando chegou o paquete de Southhampton, ime-
diatamente mandou-se ficar de quarentena, até conhecer-se se entre 
os passageiros viria algum homem mursuflo e de botas ferradas em 
forma de cruz, sinais característicos dados pela polícia de Paris.

Sei que muita gente queixou-se desta providência, e que 
muitos médicos riram-se dela. São empíricos, que andam a par do 
progresso da ciência, e que ainda acreditam que o cólera se propaga 
pela transmissão do ar.

As últimas descobertas, começadas por Eugenio Sue, alta ca-
pacidade médica que deu provas exuberantes do seu talento escre-
vendo romances marítimos, demonstraram a evidência que o cólera 
não se transmite nem pelo ar, nem pelo contágio.

A moléstia é uma espécie de quebranto. O Judeu Errante é um 
homem de sobrancelhas unidas, com um olho de crocodilo, que bas-
ta olhar qualquer sujeito para fazê-lo sentir imediatamente tremores 
e dores de barriga. Em algumas pessoas, esses efeitos são também 
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sintomas do medo; e por isso não estou longe de crer que em muitos 
casos os remédios da botica são que fazem a moléstia.

Seja como for, o caso é que não se pode negar que à vista da 
importante descoberta feita pela ciência, a única medida preventiva é 
a quarentena como se pratica novamente. Chega um navio: desembar-
cam-se as cargas, as malas, os jornais, enfim tudo quanto não é homem, 
tudo quanto não teria barriga nem pernas, e que por conseguinte não 
pode ter recebido o quebranto. Quando muito, por excesso de precau-
ção, defuma-se aquilo tudo como um quarto de noiva ou mete-se em 
conserva de vinagre e não há miasma que resiste.

Tende-se pela chegada a um resultado desta ordem, não se 
pode mais recear a invasão da moléstia, principalmente com a des-
coberta de um remédio eficaz no óleo de rícino (castor-oil).

Este último achado sobretudo é interessantíssimo para a in-
dústria nacional. Uma fábrica brasileira de óleos vegetais, que existe 
em Botafogo e quem tem sempre lutado com dificuldades pela 
concorrência de produtos estrangeiros, poderá agora tomar a sua 
desforra e vender óleo de rícino às pipas.

Depois do jantar em vez do café tomar-se-á, em canecozinhos 
de porcelana da Índia, uma dose de óleo de rícino. O Francioni fará 
sorvetes abaunilhados preferíveis aos de creme; e o hábil cozinheiro 
do hotel d’Europa deve já ir cuidando em preparar-nos algumas 
gelatinas para os grandes jantares.

Entretanto é bom que o governo tome sérias providências 
a respeito da iluminação de certas cidades do norte, que ainda se 
servem do azeite da mamona. Pode suceder que muitas noites a 
população usurpe os privilégios das torcidas e chupe todo o azeite 
dos lampiões deixando a cidade às escuras.

Outra providência muito necessária a tomar-se seria a abas-
tança dos mantimentos, porque é fácil de prever que começando 
a moda do óleo de rícino deve manifestar-se imediatamente um 
apetite devorador, e então nem os açougues monstros serão sufi-
cientes para manter a cidade. Fora portanto conveniente cuidar em 
ir construindo pequenas cidades de açougues, e edificando ruas do 
Rosário monstros.

Descansemos, que o governo tomará todas estas medidas, e que 
o seu zelo pela salubridade pública destruirá todas essas apreensões 
que sem pensar se vão incutindo no ânimo público. Descansemos, 
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porque esses receios infundados vão produzir-nos um grande bene-
fício, trazendo à nossa bela cidade o asseio, a limpeza, e as condições 
higiênicas de que tanto necessita.

O que nos cumpre, não é enchermo-nos de um terror pânico, 
e exagerar o perigo: e sim auxiliarmos o governo na obra que vai 
começar, exigir toda a solicitude em remover as causas de infecção 
que existem por aí a cada canto da cidade. Pensais que é somente o 
receio de uma moléstia especial que nos deve excitar a isto? Não: é 
a saúde pública em geral, que sofre todos os anos, e a multidão de 
homens que durante a quadra do verão são vítimas de uma epidemia 
qualquer, ou de uma moléstia diferente, mas que provem das mes-
mas causas. Que importa o nome das enfermidades? Que importa 
se o soldado que morreu na guerra foi ferido por um obus, ou por 
uma bala de fuzil?

Deixemos pois as ideias tristes, as palavras agoureiras. O verão 
aí se anuncia carrancudo, é verdade; mas não há nada neste mundo 
que não tenha uma compensação, tanto mais doce, quanto o mal é 
mais cruel.

Se a estação é incômoda, se os dias são de calma, vem com eles 
o tempo dos passeios campestres, das sestas passadas à sombra das 
árvores, da convivência familiar do campo, e daquelas alegres noita-
das ao relento, tão plácidas e tão isentas de cuidados e preocupações.

De manhã, a natureza se arreia com suas galas mais delicadas 
para desenhar-nos um desses belos quadros do nascer do sol, tão 
tristes na cidade, mas tão agradáveis no campo entre as árvores e as 
montanhas.

A moda também sofre uma metamorfose completa. Desapa-
recem os pesados toilettes sem graça e sem elegância, que fizeram 
dizer a um fidalgo francês que a mulher é uma criatura humana, qui 
s’habille, qui babille, et qui se deshabillé. Aí vem o tempo dos graciosos 
vestidinhos brancos, das gases ligeiras, dos toilettes singelos, que tem 
apenas uma fita por ornato, e uma simples flor por toucado.

A quadra dos grandes bailes e dos esplendidos soirées, que este 
ano foi de um brilhantismo extraordinário, despediu-se quarta-feira 
com a reunião da Fileuterpe, que correspondeu ao que se esperava. 
Tudo quanto há de elegante e de fashionable na sociedade desta cor-
te se reuniu naquele dia no melhor salão de baile que temos presen-
temente, a fim de concorrer para o benefício da orfandade desvalida.
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A munificência generosa dos ricos, a presença de belas se-
nhoras, a parca e modesta oferenda daqueles a que a fortuna não 
habilita a seguir os impulsos do coração, nada faltou; nem mesmo a 
inspiração de um poeta traduzida em versos de uma simplicidade e 
de uma singeleza encantadora.

Apareceram toilettes de muito gosto, e realçava sobre todos 
um vestido branco com franjas de penas escarlates. As agulhas 
trabalharam, as modistas fizeram um esforço supremo, talvez que 
pressentindo já a revolução que se preparava, e que ameaça apeá-las 
do seu trono da rua do Ouvidor.

Mme. Gustin, Mmes. Barat e Dazon. Dagnan e Blachon, reis 
e rainhas da agulha, chorai sobre as glórias passadas! O vosso reino 
acabou! Os Estados Unidos, invejando o vosso poder, mandaram-
-nos uma porção de máquinas de coser, que começarão a trabalhar 
num estabelecimento que se vai fundar na rua Nova do Conde. 

Sedas, veludos, panos, cambraias, toda a casta de estofo, passa 
rapidamente das mãos de Mme. Besse entre as agulhas curvas de 
uma máquina, e num momento aparece preciosamente cosida com 
o ponto que se deseja, e pela forma que mais agrada. De maneira 
que agora sai um homem pela manhã, compra pano na loja, passa 
pela fábrica, e de tarde recolhe-se com o seu enxoval pronto para ir 
ao baile. 

Viva o progresso! Não há nada como as máquinas. Dizem que 
Pascal inventou uma de somar. Não estamos muito longe de ver por 
aí surgir qualquer dia alguma máquina de comer, de ler, de escrever, 
e até de fazer folhetim, do que não gostarei nada.

Os Americanos sobretudo, gente que anda sempre ruminan-
do um invento qualquer, são muito capazes de apresentar quando 
menos o esperarem alguma máquina-homem, que sirva para todos 
os misteres a que se presta o bípede implume. 

Teremos então máquina-negociante, máquina-advogado, 
máquina-médico, e uma variedade de máquinas políticas e sociais 
para o uso dos governos.

Ora, isto não será muito de admirar, visto que alguns países já 
descobriram uma espécie muito importante daquele melhoramen-
to: a máquina-deputado. Todos sabem a organização de semelhante 
maquinismo. A máquina-deputado é movida pelo interesse, agente 
de maior força que o vapor, e o mais poderoso que se conhece hoje. 
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O maquinista chama-se ministro, e quando a máquina se enferruja 
um pouco, aplica-lhe, em vez de azeite, pão de ló.

Esta máquina serve para votar, levantando-se e sentando-se 
para dar apartes, fazer cauda aos ministros nas ocasiões necessárias, 
preencher o número de deputados que as constituições exigem, e 
finalmente para resistir aos deputados-homens, gente de consciên-
cia, que tem a balda de só apoiar os governos ilustrados. Bem se vê, 
que para semelhante fim era escusado nesses países empregar-se um 
homem livre e inteligente, e que basta uma máquina, a qual não 
possa opor tropeços à marcha da administração.

Ia deixar a pena, mas não o devo sem dar-vos a notícia do 
incômodo de S. A. a Sra. P. Isabel, o qual felizmente é passageiro e 
não pode causar o menor receio.




