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18 de fevereiro de 1855.

um Pierrô.

Estamos no carnaval, e por isso não vinha muito fora 
de propósito apresentar a minha revista mascarada 
e de modo que nem um dos meus leitores pudesse 
conhecê-la. Para isto, o meio mais simples era deixá-la 

no tinteiro, isto é, vesti-la de dominó preto.
Tive a princípio esta excelente ideia; porém a promessa que 

fiz domingo passado impediu-me de realizar uma tão bela e tão 
cômoda lembrança.

Não quero que me digam que me aproveito de um subterfúgio 
para deixar de cumprir a minha palavra: Nada! Embora sacrifique 
uma boa inspiração, o meu leitor há de ter hoje o seu Correr da Pena 
em verso. 

Não se impaciente portanto. Temos tempo de sobra; podemos 
conversar largamente sobre o carnaval, sobre máscaras, sobre bailes, 
e tudo o mais que nos aprouver.

Já que não posso vestir o meu folhetim de dominó preto, como 
tinha tantos desejos, permitam-me ao menos que lhe dê o gracioso 
costume de um travesso pierrô.

O mundo é um grande baile mascarado. Em vez de débar-
deurs, de titis, de bayardères e de majos, os homens se disfarçam em 
políticos, negociantes, médicos ou escritores.

A amizade, o amor, a religião e a virtude servem-lhes de más-
cara como o cetim. Intrigam-se durante todo o baile da vida, e só 
deixam o disfarce quando chega a última hora, a hora do sono e do 
repouso da existência.
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Isso é um pensamento muito antigo; e nem cuide o nosso 
colega do Jornal do Comércio que reclamamos por ele algum brevet 
de invention.

Deus nos livre! O nosso colega não pode sofrer o monopólio, 
o exclusivismo! Há muito tempo que sabíamos disto. Não vimos 
com que generosidade, com que filantropia, ele contratou a publica-
ção dos atos do governo, somente com a condição de não ser dada 
aos outros jornais a parte oficial?

Ainda outra prova. Quando começamos a nossa revista ju-
diciária, entendemos que seria muito útil tratarmos de algumas 
questões do contencioso administrativo, e publicarmos as ordens do 
tribunal do tesouro, que solvessem dúvidas suscitadas na execução 
das nossas leis.

Extravagante ideia! Podia ser dado a nós, simples escritor, 
profanar aquele santuário venerando, que se chama a Secretaria da 
Fazenda, e lançar os olhos sobre aquelas decisões que se guardam e 
se registam como um arcano da ciência? 

Que nos importava a nós que o Regulamento da Alfândega 
fosse interpretado desta ou daquela maneira; que as ordens do te-
souro decidissem algumas vezes de encontro à lei; que cada ministro 
novo impusesse uma nova doutrina, desprezando a prática anterior?

O mundo nasceu do caos. Esperemos pois que da repartição 
da fazenda saia alguma coisa que se pareça com uma repartição pú-
blica, e para isto basta querê-lo o respectivo ministro, a quem sobram 
energia e inteligência. Por ora o caos ainda não está perfeito, e a 
confusão ainda não atingiu ao seu último apuro. Quando começarão 
os sete dias ou os seis anos da criação?

Talvez o colega do Jornal do Comércio o saiba, ele, que mais 
feliz do que nós, e sempre pelo ódio que tem ao monopólio, conse-
guiu penetrar neste labirinto que nos foi vedado. É verdade que nós 
não tínhamos como ele o fio de Ariadne para nos guiar, e vencer o 
minotauro.

Seja por esta, ou por qualquer outra razão, o que é certo é que 
o nosso colega nos anunciou que publicaria e discutiria as decisões 
de todos os tribunais superiores, compreendendo o Tesouro e até o 
Conselho de Estado, este outro arcano impenetrável, cujas consultas 
não se devem de maneira alguma profanar à exceção das que perten-
cem à seção do império, e da justiça às vezes.



129

José de AlencAr

Sabemos que estas consultas encerram importantes trabalhos 
dos nossos estadistas; mas por isso mesmo convém deixar que sejam 
roídas pelas traças para assim adquirirem aquele cunho de vetusti-
dade que tanto valor dá aos manuscritos antigos quando chegam ao 
ponto de se tornarem ilegíveis. 

Talvez que o meu leitor esteja um tanto admirado das alturas 
por onde passeamos hoje. Se assim é, não tem razão.

Estamos no carnaval; e a sociedade, como já lhe disse, é um 
grande baile mascarado; portanto o meu pierrô, que comprou o seu 
bilhete de entrada no mundo, tem direito a girar por todo o salão e 
a intrigar a quem bem lhe parecer.

Continuemos pois o nosso passeio, e acompanhemos o pierrô, 
que entra em outro camarote, ainda da ordem nobre. Este camarote 
chama-se Repartição dos negócios estrangeiros. Se eu estivesse com veia 
para calemburizar, aproveitava esta palavra de negócios estrangeiros; 
mas isto me levaria muito longe, e me obrigaria a contar histórias 
velhas, coisas que eu aborreço.

Junto deste camarote, está o do Ministério da Marinha: de 
maneira que o meu pierrô, perguntando à direita e à esquerda, quis 
por força saber o que havia a respeito de guerra do Paraguai, e que 
notícias tínhamos da nossa expedição. Não conseguiu pilhar coisa 
alguma; e retirou-se cantarolando entre dentes a ária tão conhecida 
da Cenerentola:

Um secreto d’importanza
Um arcano interessante, etc.

Dando uma volta, o meu pierrô encontrou uma bayadère per-
feitamente disfarçada; conheceu-a imediatamente. Era uma moci-
nha chamada, a Reforma das secretarias, menina coquette e caprichosa 
como nunca houve neste mundo.

– Oh! Estimo muito encontrá-la! Disse o meu pierrô toman-
do-lhe o braço.

– Pois tu me conheces pierrô?
– Perfeitamente, minha gentil bayadère: e para prova tu vais 

dizer-me quando é que deixarás de enganar a toda esta súcia de 
amantes que esperam por ti, e a quem andas constantemente a fazer 
negaças.
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– Tu és um pretendente, pierrô! Disse a bayadère, fitando os 
olhos no máscara.

– Enganas-te, minha bela máscara: não espero nada de ti.
– Pois olha, não tens razão; muita gente boa suspira por mim.
– Sei disso! E também sei que hão de suspirar ainda muito 

tempo.
– O que é bom custa, retrucou ela com um sorriso.
– Ah! Minha bayadère, tu te pareces muito com uma moça 

que eu conheço; mas olha, o tempo corre, chega a velhice, e daqui 
a alguns anos nem ao menos terás o consolo das reformas de secos e 
molhados, que são sempre novas.

O pierrô não esperou a resposta, e fugiu pelo salão. Pouco 
adiante esbarrou com a polícia disfarçada de Madame de Maintenon.

– V. Ex. faz obséquio?
– Que temos?
– Desejava saber se posso achar má a execução dos Árabes?
– Não, senhor.
– Mas os entendidos assim o dizem.
– Deixe-os falar.
– A casa tem sempre estado vazia…
– Não é razão: o bom gosto não é uma coisa comum.
– A própria diretoria não confia muito nesta ópera, tanto que 

a tem sustentado com o Trovador.
– Está bom; consinto que ache sofrível.
– Mas….
– Tenho dito.
O pierrô lembrou-se da bastilha, e vendo a polícia à Madame 

de Maintenon, receou que não tivéssemos voltado àqueles antigos 
tempos. Cortejou profundamente, e foi recitar ao ouvido de uma 
la Valière que passava um epigrama que tinha ouvido, não sei onde.

Por que requebras os olhos
A quem te fita um momento?
Será por que o menor sopro
Faz girar um cata-vento?

Escuta toma um conselho
Não faças tantos trejeitos;
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Olha menos para os outros
E mais para teus defeitos.

Enfim, cansado, fatigado do seu longo passeio, o meu pierrô 
sentou-se no meio de um círculo de máscaras, e começou a recitar-
-lhes uma multidão de máximas do carnaval, que tinha lido aqui e 
ali n’algum livro francês.

Aí vão algumas de que nos lembramos, e que de certo esca-
param ao Mosaico:

#

O homem é um charuto aceso pelo amor, e que a mulher faz 
fumar.

#

A ciência é o bico de gás da humanidade.

#

A vida é uma flor que vegeta tanto em casa do rico como em 
casa do pobre. O primeiro rega-a com champagne, o segundo com 
lágrimas.

#

A modéstia é a folha de parreira do talento.

#

O remorso da consciência é o resultado de uma indigestão 
moral.

#

Viver de ilusões, é condenar o espírito à dieta.
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#

A fealdade no rosto de uma mulher é uma apólice de seguro 
contra o incêndio.

#

O pudor e a castidade são as cortinas da alma.

#

O coração é a alcova do sentimento.

#

Uma conta é uma história narrada em cifras.

#

A glória e a esperança são as cadeiras de balanço do espírito.

#

As moedas de vinte mil réis são as limonadas, que refrescam 
os que tem a sede de ouro.

#

Ocultar o seu passado, é o mesmo que fechar a janela de sua 
vida.

#

Um pouco de ciúme é um grão de sal que tempera um amor 
insosso.
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Agora, meu leitor, queira ter a bondade de voltar a folha, e 
achará o Correr da pena em verso, tal como lhe prometi domingo 
passado.

Estamos no verso da página; por conseguinte temos cumprido 
a nossa promessa em todo o rigor da palavra.

Só sinto não poder usar do verso branco, que acho tão bonito, 
e sobretudo tão fácil e tão natural!

Como porém os meus leitores não haviam de estar por isto, 
não há remédio senão recomeçar o pão nosso de cada domingo, e 
fazer a história desta semana, que deve ter um lugar distinto entre 
as semanas estéreis e maçantes. 

Não pensem que isto é desculpa do escritor; está bem longe 
disto. Tenho a este respeito uma opinião singular, porém muito ver-
dadeira.

Estou persuadido que as semanas insípidas e estéreis são jus-
tamente as que dão mais larga matéria ao escritor; basta o exame das 
causas dessa pretendida insipidez para encher um longo artigo, mais 
longo do que estou hoje disposto a escrever.

Os meus leitores vão ver um exemplo desta verdade, que tem 
seus visos bem pronunciados de um paradoxo: e depois me dirão 
com toda a sua habitual franqueza, se é ou não exata esta minha 
maneira de pensar.

A primeira e grande causa da insipidez da semana passada 
deve atribuir-se aos preparativos do carnaval. Todo o mundo, que 
gosta de brincar e divertir-se, ocupava-se em ver figurinos, em es-
colher costumes, provar a sua roupa de fantasia, e finalmente em 
conversar sobre as extravagâncias futuras.

A rua do Ouvidor começou a sua exposição de caras de todas 
as espécies, de todas as cores e de todos os feitios. Ouvia-se já nos 
diversos círculos um jargão carnavalesco, composto de nomes fran-
ceses, espanhóis, turcos, etc., capaz de fazer arrepiar as carnes ao meu 
mestre, o nacionalizador da língua, que desapareceu sem ao menos 
despedir-se da gente.

Todos os povos, todas as épocas, todos os tipos foram postos à 
contribuição; e amanhã ou depois no Passeio Público, ou no teatro 
de S. Pedro de Alcântara, haveis de ver uma das coisas mais grotes-
cas deste mundo, o século V pelo braço do século XVIII, a França 
conversando com a China, e mil outras extravagâncias deste jaez.
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À sociedade carnavalesca, criada o ano passado nesta corte, se 
deve em grande parte esta grande influência pelos divertimentos de 
máscaras e fantasia.

O seu passeio hoje à tarde pelas ruas da cidade promete ser 
um belo espetáculo, o mais belo por certo desde que entre nós se 
introduziu novamente o costume das mascaradas.

Pelo programa, publicado um desses dias, podemos fazer ideia 
da variedade dos máscaras e do bom gosto e elegância do seu ves-
tuário.

É pena, como já dissemos numa revista passada, que não te-
nhamos ainda um lugar, uma rua larga e espaçosa para onde concor-
resse toda a população, e que se tornasse uma espécie de corso.

Da maneira porque está determinado o passeio, é necessário 
que ele seja muito rápido, e isto tira-lhe toda a graça que teria se fos-
se feito lentamente, como se usa na Itália e especialmente em Roma.

Na terça-feira porém a sociedade pretende reunir-se à tarde 
no Passeio Público, e aí o divertimento deve ser muito mais agra-
dável.

É de se esperar que as autoridades concorram para tornar esse 
passatempo ainda mais interessante, fazendo tocar algumas bandas 
de música.

Acabo aqui o carnaval, unicamente em atenção aos meus 
leitores: se quisesse podia ainda escrever, a propósito deste diverti-
mento, a história anedótica de sua origem e dos seus progressos, e 
com isto estava mais que completa a minha revista.

Mas temos ainda outras causas que merecem atenção, como 
seja por exemplo o calor.

Se eu quisesse examinar este assunto com toda a profunde-
za, não de um folhetinista, mas de um boletinista, tinha um longo 
tratado a escrever. Estudaria a influência perniciosa desse menino 
indolente; e mostraria, entre outras coisas, que ele obriga a moda a 
fazer certas extravagâncias inexplicáveis, como seja esta de usar de 
um vestido imensamente comprido, mas decotado; isto é, de ocul-
tar um bonito pezinho, a coisa mais linda deste mundo, e descobrir 
o seio, a flor mais delicada que Deus criou.

Enfim a última das causas da esterilidade de uma semana é a 
esterilidade de espírito de quem a escreve. Quando os olhos veem 
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tudo cor de rosa, quando o céu, as árvores, o bom tempo parecem 
sorrir-se com a gente, não há dias insípidos, nem horas tristes.

Por isso, embora alguns dos meus leitores achem que a se-
mana passada não lhes deu bastantes divertimentos e emoções, 
outros guardam ao contrário bem agradáveis recordações desses 
poucos dias, a que ninguém talvez deu atenção.

Para esses últimos a semana teve lindíssimas tardes de passeio, 
uma ou outra reunião encantadora, e duas belas noites no Teatro 
Lírico.

Em uma dessas noites cantou-se o Trovador; a Charton fez a 
sua costumada colheita de flores e aplausos; o Gentili estava num 
dos seus bons dias: a enchente era completa.

De muito boa vontade terminaria aqui; mas quem quer escre-
ver em verso está na obrigação de escrever o dobro do que costuma. 
Não sei quando me hei de corrigir desta maldita balda que tenho de 
fazer promessas aos meus leitores!

Oh! Boa ideia! O verso comprometeu-me; o verso vai salvar-
-me. Não há nada para encher papel como sejam estes batalhões de 
linhas enfileiradas que se chamam estrofes, quadras, estâncias, etc. 
Melhor do que isto só os diálogos à Alexandre Dumas, dos quais o 
Mosaico se bem me lembro, já vos deu uma excelente amostra.

Aí vão os versos. Não são meus, e nem vos sei dizer o autor, o 
que, estou certo, pouco vos interessa:

Ainda és bela! No teu lábio altivo
Desfolha amor um lúbrico sorriso,
Dos grandes olhos negros que fascinam
Prometes n’um volver o paraíso.

Mas que importa? Para mim és uma estátua,
Legenda triste de infeliz passado,
Ou a sombra erradia de minha alma
Extinta por um dia haver-te amado.

Pode a teus pés curvar-se o mundo inteiro,
Podem render-te os homens vassalagem,
Que eu contemplo de longe sobranceiro
D’uma mulher que amei a fria imagem.
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Talvez um dia quando não restarem
Nem vestígios daquele santo amor,
Eu venha, como os outros, já sem crença
Revelar-te o mistério d’uma dor.

Assim de longe terra o peregrino
Se volta à doce pátria que perdera,
Ajoelha ante a lousa de seus pais
Nas ruínas da casa onde nascera.




