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8 de abril de 1855.

Há muito tempo não há uma semana santa em que se 
tenham feito mais preces do que esta que acabou on-
tem.
A razão é simples: desde quinta-feira o céu anuviou-

-se, desapareceram as belas noites de luar, e uma chuvinha miúda, 
uma chuvinha teimosa e escarninha, começou a fazer foscas às pro-
cissões, às visitações das igrejas, aos passeios da rua do Ouvidor, a 
todas as festas enfim.

E por isso tudo rezava. Uns para que a chuva continuasse, 
para que a água caísse a cântaros, para que as ruas voltassem ao bom 
tempo das canoas: os outros, os que de ordinário gostam das noites 
escuras, desejavam o luar com a mesma cegueira das noturnas, que 
se deixam fascinar pelos raios da luz.

E a chuva zombava de todos; nem parava nem crescia. Ao 
mesmo tempo que os respeitáveis pais de família sentiam o seu 
bem-estar ameaçado pelas lamas das ruas e pelas cotoveladas da 
multidão, aqueles que aspiram a sê-lo viam as suas esperanças de 
passeio irem-se a pouco e pouco se desvanecendo.

E a chuva não parava, apesar das preces que murmurava tanta 
boquinha feiticeira, apesar das promessas feitas com toda a devoção, 
apesar de tão lindos e tão requebrados olhos que se erguiam ao céu 
para pedir uma hora, uma só, de bom tempo.

Uma hora?… sim; uma hora, o espaço necessário para resol-
ver a mamãe, para vencer as objeções do papai, para sair de casa. 
Depois podia vir um dilúvio, que não causaria o menor abalo nes-
sas graciosas heroínas da quinta-feira santa, dispostas a afrontar 
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destemidamente a lama, a chuva e as moléstias, embora no dia 
seguinte desmaiassem à vista de uma barata.

É verdade que se elas desmaiam não é por medo, mas por uma 
repugnância invencível; assim também certos sujeitinhos que eu co-
nheço correm por prudência, gritam por cautela, empalidecem de 
raiva, tremem por causa dos nervos, e no fundo são de uma bravura 
a toda a prova.

Mas, voltando à quinta-feira santa, nem as preces, nem as 
lindas mãozinhas juntas, nem o volver suplicante de tantos olhos 
bonitos, puderam conseguir uma estiada de meia hora. A chuva de 
invejosa não quis que aparecessem os elegantes toilletes, que os vesti-
dinhos pretos realçassem a alvura de um colo acetinado, ou a macia 
palidez de um rosto melancólico.

E assim foi bom! Quem sabe, como eu, a fascinação e o en-
canto poderoso que tem um vestidinho preto num corpo alvo, quem 
viu tudo quanto há de lascivo, de gracioso, de faceiro nessas ondas 
de renda e de cetim que se desdobram voluptuosamente sobre umas 
formas esbeltas, quem sentiu o olhar tremer-lhe rastreando as trê-
mulas oscilações de umas linhas suaves e harmoniosas, compreende 
todos os males que se evitaram, todas as loucuras que se preveniram.

O que é verdade é que eu não respondia nem mesmo por 
mim. Confesso que tenho um fraco decidido por um vestidinho de 
cetim preto; e se algum dia me vier a mania de escrever romances, o 
primeiro há de levar aquele título.

Acho muito natural que um vestidinho branco excite uma 
paixão casta e pura; que um vestidinho azul inspire um desses amo-
res do céu, uma dessas contemplações suaves como se tem por uma 
estrela; que um vestidinho cor de rosa desperte uns sonhos lúbricos 
e uns desejos maliciosos; mas um vestidinho preto é que eu com-
preendo que se quebre um protesto, que se esqueça um juramento, 
que um celibatário faça promessas de casamento, que um velho se 
lembre do seu tempo, e que um folhetinista não fale do regimento 
de custas.

Assim, a chuva foi uma enviada do céu que veio à terra apagar 
essas ideias mundanas, e mostrar para onde o nosso pensamento se 
devia dirigir nesses dias consagrados à comemoração do mais poéti-
co e do mais santo mistério da nossa religião.
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Infelizmente as nossas igrejas não apresentavam aquele as-
pecto de severidade, aquele caráter austero que infunde o respeito 
e cala dentro da alma. Todo o sublime do culto está nesta extrema 
singeleza, que tanto realça a majestade, a elevação e a grandeza da 
religião.

O luxo ao contrário obscurece; e essa expressão garrida e 
faceira, que ostentam alguns dos nossos templos, é imprópria da 
gravidade da igreja, do luto e do sentimento que deve respirar nesta 
solenidade com que se comemora a regeneração do homem pela 
divindade.

Um templo em toda a sua nudez, um véu negro sobre os al-
tares, a imagem do Senhor Crucificado, algumas luzes, e nada mais. 
Quem aí for ver uma festa, achará apenas o luto da igreja; e em face 
desta simplicidade e desta nudez o espírito o mais cético sentirá ao 
menos o respeito que se vota às grandes dores.

Deixemos as galas, o luxo, o brilhantismo para as exposições 
anuais da rua do Ouvidor, que não sei porque se habituaram a fa-
zer no mesmo dia da visitação das igrejas. Aí ao menos só há de 
impróprio o dia. A religião pode ser esquecida no meio de tanta 
fascinação; mas o culto não é profanado.

Estou mesmo convencido que estas exposições nenhum mal 
fazem aos sentimentos religiosos. As ostentações, o brilho e a ele-
gância daqueles belos salões dispõem o espírito pelo contraste a 
receber as fortes impressões que lhe deve causar o aspecto sombrio 
e austero da igreja.

Este ano porém tudo foi às avessas; se os templos estiveram 
mais brilhantes do que deviam, a rua do Ouvidor ficou aquém do 
que se esperava. E nem foi isto motivado pela chuva, porque na 
quarta-feira à noite já estavam todas as lojas preparadas, e já se pas-
seava como se fosse quinta-feira santa.

De tudo que eu vi, as mais belas coisas foram duas cascatas. 
Uma era de ondas de rendas e blondes que se precipitavam sobre 
um leito de pedra formado por amplas dobras de seda escura; mas 
isto tão artisticamente feito, arranjado com tanta originalidade e 
bom gosto, que todo o mundo parava para admirar o quadro e para 
elogiar a lembrança.

Defronte mesmo via-se a outra cascata em casa de Marin. 
Esta era de luz e de fogo; as ondas eram raios ardentes; e as pedras, 



Ao Correr dA PenA (Folhetins inéditos)

140

que chamejavam, despediam chispas brilhantes, como certos olhos 
bem meus conhecidos, que começo a recear não sejam também de 
pedra.

Está visto que, apesar do gosto delicado e original da cascata 
de renda, todos preferiram a segunda. Entretanto um capitalista que 
passava na ocasião declarou que antes queria as rendas do que os 
brilhantes, que são um capital empatado.

Em casa de Desmarais havia um belo relevo em bronze gal-
vanizado, representando o quadro de Nosso Senhor Crucificado; e 
Notre-Dame de Paris mostrava nas suas vidraças e no seu magnífico 
salão as mais belas fazendas, as mais ricas sedas, e muitos outros 
objetos de gosto.

A respeito da semana santa é o que vos posso contar; quanto 
à semana profana, tivemos alguns fatos notáveis.

O vapor Avon, entrado ontem, trouxe-nos notícias importan-
tíssimas.

A morte inesperada do imperador Nicolau, a influência que 
tem este grande acontecimento sobre a questão do Oriente, a nova 
face que deve apresentar a guerra, são temas inesgotáveis para as 
conversações, para as palestras, para as conjecturas e profecias dos 
políticos de sala.

Na Europa mesmo já aquela notícia tinha começado a fazer 
efeito. Thiers, que passeava no seu jardim, como Cícero em Túsculo, 
dizem que ao receber a notícia caiu e quebrou as pernas. E entretan-
to Thiers era republicano.

Alexandre Dumas, que já estava atrapalhado com a continuação 
do seu romance dos Moicanos, depois que se lhe ia acabando o tema de 
Napoleão, estimou extraordinariamente que a eternidade começasse 
para Nicolau, a fim de metê-lo em cena, e escrever mais trinta volu-
mes, enquanto a imaginação não lhe descobre novo assunto.

O que é certo porém é que atualmente a França e a Rússia 
estão na mesma posição que em 1808. Napoleão e Alexandre estão 
em face; a guerra se fez na Rússia, e Sebastopol se prepara a desem-
penhar o papel de Moscou.

Passando do grande mundo político ao nosso pequeno 
mundo da corte, vamos das às nossas leitoras algumas notícias 
bem agradáveis.
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O Cassino, que se receava fizesse sinalefa de bailes este ano, a 
pretexto da construção do novo edifício, resolveu dar suas partidas 
nos salões do Club. A casa é das melhores que temos para este fim; e 
os bailes serão excelentes se as mocinhas do tom não estiverem com 
aquela mania de romantismo que às vezes as costuma atacar.

Esta é a primeira notícia; a segunda é que já se formou em Paris 
a companhia de canto da nova empresa lírica, faltando unicamente 
o baixo-profundo e algumas partes comprimárias. Afiançaram-nos 
não só a veracidade deste fato, como que os artistas contratados são 
dos mais notáveis que existem na Europa, e que se acham atualmen-
te livres.

Ainda não foi deferido o requerimento feito ao governo por 
esta empresa para a construção de um teatro; mas parece-nos que 
não deve tardar muito semelhante concessão, visto como o go-
verno não pode deixar de sentir a necessidade que temos de um 
edifício desta natureza, e as vantagens que lhe oferece a empresa 
para a realização deste fim.

Consta-nos que a diretoria do Teatro Lírico pedira igual au-
torização para a incorporação de uma companhia que tem o mesmo 
fim que a outra; mais ainda quando esta companhia já estivesse 
efetivamente incorporada, quando ela apresentasse as mesmas ga-
rantias que a outra, há um direito de precedência que não convém 
ofender sem uma razão de grande peso.

Em política nada houve de notável. Os boatos de crise desa-
pareceram, e tudo voltou à antiga calmaria.

Na sexta-feira santa, dia em que S. M. o Imperador costuma 
sempre exercer o seu direito de graça como uma prova de conside-
ração ao fato que a religião comemora, foi perdoado entre outros o 
Dr. José Thomaz de Aquino. Um dos primeiros atos do presidente 
da comissão inspetora da penitenciária fora recomendar ao governo 
este condenado como digno da alta clemência imperial.

Sua Majestade volta hoje para Petrópolis, e consta-nos que só 
pelo fim desta, ou pelo começo da semana seguinte, é que irá residir 
em Botafogo, na casa do Sr. marquês de Abrantes.




