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10 de setembro de 1854.

O dia sete de setembro amanheceu este ano um pouco 
turvo e embaciado: parece que o Sol quis fazer uma 
pirraça aos poetas tirando-lhes o invariável tema do 
brilhante raiar do dia. Mas se assim foi, bem mostra 

que está milhões de léguas distante da Terra, e que não anda por isso 
muito ao fato do que vai por este mundo.

Em poeta de cunho, lido no Gradus ad Parnassum, formado 
na escola do mestre Horácio que sem licença lhe deu licença para 
tudo, pouco se importa com estas pequenas coisas. Que a máquina 
do mundo se desmantele, que os elementos se agitem, que desfeche 
de repente a mais horrível tempestade, nada disto é capaz de abalar 
a solene impassibilidade de um soneto, ou de uma poesia em oitava 
rima. Em prosa o dia pode amanhecer chovendo: mas em verso, 
tenha paciência, há de ser quer queira quer não, límpido, esplêndido 
e radiante.

Nós que escrevemos na prosa a mais chã e rasteira, não temos 
remédio senão curvar-nos à verdade dos fatos, e confessar que desta 
vez a natureza não festejou como costumava o dia das nossas glórias. 
O astro brilhante de nossa terra, que todos os anos vinha, como um 
conviva real, tomar parte na nossa grande festa nacional, escondeu 
o rosto entre as brumas cinzentas de uma manhã de inverno. Quem 
sabe se neste cenho torvo e neste aspecto carrancudo, não houve 
uma exprobração amarga para nós? Quem sabe se o sol da indepen-
dência não fugiu desta terra, onde os seus raios não iluminam um 
monumento, uma pedra sequer, que lhe fale do grande dia? 
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Felizmente um pensamento, que há muito tempo fermentava 
no espírito público, começou a realizar-se no seio da nossa muni-
cipalidade, que devia esta iniciativa à história pátria e às gloriosas 
tradições do antigo senado. Trata-se de elevar uma estátua a D. 
Pedro I, fazendo concorrer para esta obra nacional a oferenda dos 
ricos e o óbolo da pobreza. Uma comissão composta de cidadãos de 
influência e prestígio, foi incumbida de promover a subscrição com 
toda a rapidez possível. 

Brasileiros como nos prezamos de ser, não podemos deixar 
de aplaudir a esta ideia: mas desejaríamos que na sua realização se 
imitasse o pensamento de fraternidade política da União America-
na, que vai elevar a Washington um monumento, para o qual todos 
os estados da Federação devem enviar a sua pedra e o seu padrão. 
A estátua que há de coroar a obra será de mármore do Parthe-
non, oferecida pela Grécia. A inscrição é grande e sublime na sua 
simplicidade, digna dos Gregos e do herói Americano: “A George 
Washington, fundador da liberdade moderna, o país de Sólon, de 
Temístocles e de Péricles, pátria da liberdade antiga, como prova 
de admiração e respeito”.

Imitando este belo pensamento, daríamos ao monumento da 
nossa independência um caráter mais brasileiro. Todas as províncias 
mandando o seu tributo para esta grande obra, como que santi-
ficariam novamente o laço da fraternidade que as prende, dando 
assim uma alta prova de adesão à integridade do Império. Sobre 
este monumento assim formado, a Câmara Municipal desta corte 
colocaria a sua estátua com a inscrição seguinte: “A Pedro I, funda-
dor da independência, o Brasil livre e independente, como prova de 
reconhecimento e admiração”.

Todos os anos então, quando voltasse o dia aniversário das 
nossas glórias, não iríamos profanar o nosso monumento com estes 
festejos vãos, que não exprimem nada, que não significam ideia al-
guma útil e nobre. Não: reservaríamos para esta ocasião alguma festa 
industrial, e destinaríamos este dia para a inauguração de algum me-
lhoramento proveitoso para o país. Os manes dos patriarcas da nossa 
independência, que rodeiam a sombra ilustre do fundador da mo-
narquia, se haviam de regozijar quando vissem a nação que tinham 
criado, cheia de atividade e inteligência, consagrando-lhes todas as 
suas ideias de grandeza e de progresso, e levando à posteridade a 
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memória de seus nomes, que passariam de geração em geração, não 
como estéril reminiscência, mas como um exemplo venerando de 
abnegação, de patriotismo e de amor à causa pública.

Nós também a quem coube em partilha o estudo e as insô-
nias, concorreríamos com o nosso pequeno contingente para a festa 
nacional. Criaríamos uma sociedade intitulada Sete de Setembro, e 
seríamos obrigados promiscuamente a apresentarmos em todos os 
aniversários uma obra literária, fruto de nossas vigílias e dos nossos 
trabalhos. Com que prazer S. M., depois dos cortejos palacianos, 
não viria assistir à festa simples e modesta das letras, das artes e da 
indústria, onde o poder e a inteligência se nivelariam um momento 
para sagrar uma recordação ao passado, e uma promessa ao futuro? 
Então se poderia realizar a bela ideia do Sr. Dr. F. Otaviano; e destes 
livros, destas obras de arte, desses produtos industriais oferecidos à 
memória da independência, o governo escolheria aqueles que jul-
gasse dignos de prêmio e de encorajamento.

Não seria isto preferível a estes festejos militares, cheios de tu-
multo e de ruído, próprios das antigas monarquias, que só cuidavam 
em fazer alarde de sua força e do seu poder? De que servem todos 
estes aparatos bélicos, o estrugir das trombetas, o troar das salvas 
da artilharia, que passam como uma rajada de vento, e que apenas 
deixam após si um pouco de fumo!

Outro dia ao descambar da tarde, depois do estrondar do 
canhão e das cargas da fuzilaria, quando já se iam dissipando os 
últimos rumores da parada, comecei a olhar por acaso para os alvos 
flocos de fumaça que se enovelavam e se desfaziam ao santo bafejo 
das brisas do mar; e não sei a que propósito, vieram-me umas refle-
xões filosóficas sobre o destino das coisas humanas, que me parecia 
simbolizado naqueles vapores rarefeitos, único vestígio das pompas 
do dia.

Se Job, se o Eclesiástico e todos os doutores dos antigos tem-
pos, escrevessem hoje sobre as misérias humanas, não falariam tanto 
em pó, em vaidade e outras quejandas palavras sem sentido, e se 
convenceriam que tudo neste mundo é fumo. Todas as glórias, todas 
as grandezas da terra, a virtude, o talento, a riqueza, o que são em 
resumo? Um pouco de fumaça.

Com efeito, a maior festa deste mundo não passa disto. Fu-
mam as luzes, fuma o vinho de Champagne nas taças de cristal, 
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fumam os fogões do hotel a preparar a suntuosa ceia, fumam os 
hóspedes o bom tabaco da Virginia ou de Havana, e afinal fuma o 
anfitrião quando lhe apresentam as contas exorbitantes do esplên-
dido sarau.

No meio do baile é a mesma coisa. Lá passa um indivíduo 
que se tem em conta de talentoso, outro que se julga um poeta ou 
um hábil político, uma mocinha que acredita que tem os mais belos 
olhos do mundo, e que se inculca como espirituosa. De longe isto 
pode iludir: quando a gente se chega é que vê que aí não há nada 
de real; que todas aquelas coisas, o espírito, a beleza, o talento, são 
fumaças apenas!

Um indivíduo, escolhido pela fortuna, que é cega como sa-
beis, tem por sorte uma boa herança de algumas centenas de con-
tos. Deixai passar alguns meses, um ano se tanto, e vereis a gorda 
herança fumada em todos os sentidos. Começa logo porque ela 
se anuncia pelo fumo do chapéu, e muitas vezes acaba desgraça-
damente pelo fumo da pólvora de um tiro de pistola, quando os 
credores estão fumando por causa das letras vencidas e não pagas.

Se tendes por aí alguma paixão verdadeira, lá um dia ao sair do 
baile, ou do teatro, encontrais um amigo, trançais o braço, conversais 
sobre o divertimento, sobre a primeira representação do Trovatore, e 
ele vos refere com todos os pontos e vírgulas uma conquista que fez 
por desfastio. Rides a morrer dos episódios cômicos e dos comentá-
rios espirituosos, e afinal de contas, posta a coisa em pratos limpos, 
a conquista do amigo é a vossa paixão. O coração sangra: mas atirais 
ao fogo uma porção de versos, um retrato, o que quer que seja, e no 
meio de toda esta fumaça de papel, fumais o vosso charuto de Ha-
vana, e podeis dizer como Ferranti no teatro - Ho finite d’impazzire.

Napier, que fumou no banquete de despedida que lhe deram 
em Londres, está agora fumando diante de Cronstradt: e toda esta 
guerra do Oriente, que um jornalista chamou luta de gigantes, e na 
qual estão empenhadas a Inglaterra, a França, a Rússia, a Turquia, a 
Áustria, a Prússia e a Suécia, não tem outro fim, senão ver qual dos 
gigantes deitará fumaça nos olhos dos outros.

Tudo no mundo é fumo. O espírito do século está simbolizado 
nesse vapor tênue e ligeiro. O progresso fumega nos caminhos 
de ferro, nos bicos de gás, pelo canudo dos vapores, pelo tubo das 
grandes fábricas. A humanidade é um grande fumista capaz de 
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pedir meças a um paxá turco: e a terra não passa de um enorme 
cachimbo alemão. Daqui a alguns anos quando se quiser exprimir 
um país rico e industrioso como a Inglaterra, e uma cidade opulenta, 
regurgitando de ouro e de riquezas como Londres, dir-se-á que é um 
grande fogão, ou uma grande chaminé. Nesse tempo provavelmente 
a ciência da política e da administração se simplificará, e ficará 
reduzida a arte de atiçar o fogo.

Assim o fim de todas as coisas, o desfecho de todas as do-
res e de todos os prazeres é um pouco de fumo. Quando nasceis 
defumam-vos com alfazema, e quando vos caseis deitam-vos nos 
olhos fumaça de incenso, não só como símbolo do nada das coisas 
humanas, mas também para vos atordoar e evitar qualquer mudança 
de resolução.

Estas reflexões, que chamareis de extravagantes e de hoffmâ-
nicas, como quiserdes, me assaltaram de repente, e quase me fizeram 
esquecer do Trovatore. Felizmente ainda pude alcançar o fim do pri-
meiro ato, e todo ouvidos ia reclinar-me sobre o recosto das cadeiras 
de diante, quando senti-me puxar pela casaca. Voltei-me para co-
nhecer o importuno: era o número da minha cadeira que me queria 
dar a alegre notícia de se ter acabado com os tais triângulos de papel. 
“Bem, estimo muito; mas aquiete-se, e perca este maldito costume de 
agarrar; sempre há de mostrar que é gente da polícia!”.




