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28 de janeiro de 1855.

Os antigos tiveram a sua idade do ouro. A história deu o 
mesmo nome ao século de Leão X e de Luiz XIV. A 
realização porém desses sonhos dourados estava reser-
vada para a nossa época.

A Califórnia, a Austrália, e ultimamente o Turiaçu, vão inun-
dar a terra do precioso metal, e acabar de uma vez com a auri sacra 
fames de Virgílio. Brevemente teremos de ver operar-se na indústria 
e nas artes uma grande revolução.

Quem é que gastará mais o seu tempo a pensar em caminhos 
de ferro, em estátuas de bronze e em casas de pedras e cal? A idade 
do ferro acabou. Agora tudo vai ser ouro, e até eu já começo a ter 
bem fundadas esperanças de fazer um dia correr uma pena de ouro. 
E então ver-me-ei obrigado a escrever sempre, para bem dos meus 
leitores, dois, três, ou quatro folhetins por semana.

Quem diria há um século que o sonho do el-dorado da Paraíba, 
e da cidade encantada da Bahia, era uma profecia exata e verdadeira 
dos tempos futuros?

O Maranhão, a terra do arroz e das pororocas, mostrou para 
quanto servia, e meteu num chinelo o Sincorá, a Diamantina e to-
dos os Pactolos de Goiás e Mato Grosso. 

Infelizmente não há gostos perfeitos, vamos ficar para sempre 
privados dos abacaxis e do clássico doce de bacuri. Quem naquela 
terra da promissão acenderá mais fogo em casa, a não ser para der-
reter ouro?
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Tempora mutantur. Outrora os nossos pais tinham a mania 
de ajuntar ouro para enterrá-lo. Hoje nós o desenterramos para 
espalhá-lo. A antítese é completa.

E por falar nisto acode-me uma ideia extravagante, mas que 
bem pode ter o seu quê de verdadeira. Quem sabe se não é o ouro 
enterrado pelos usurários de outrora que germinou como boa se-
mente, e está agora produzindo essas califórnias modernas? Quem 
sabe se a anedota da árvore das patacas não é um mito, que como os 
da antiguidade dos povos, começa agora a esclarecer-se, um hieró-
glifo egipcíaco que espera o seu novo Champollion?

Aposto que os homens que se ocupam de mineralogia ainda 
não se lembraram disto; e andam provavelmente dando por paus 
e por pedras para explicar uma coisa tão simples como a queda do 
pomo que revelou a Newton a grande lei da gravitação dos corpos.

Entretanto a questão vale a pena de ser estudada com toda a 
profundeza.

Se conseguirmos decifrar este mito ainda envolto nas sombras 
do mistério, ficará explicada a tradição bíblica, e especialmente a pará-
bola do Gênesis sobre o pecado. Com efeito, que outra árvore, senão a 
das patacas, seria capaz de tentar a mulher? Que outra árvore poderia 
com razão ser chamada a árvore da ciência, da vida, do bem e do mal?

A mitologia grega consagra também uma tradição que não 
pode deixar de referir-se a esse abençoado vegetal. Estou conven-
cido que a árvore carregada de frutos dourados, que pendiam sobre 
a cabeça de Tântalo, excitando-lhe o desejo, e subindo à proporção 
que seus lábios iam tocá-los, não é outra senão aquela mesma árvore 
das patacas.

Neste caso o mito seria a parábola mais exata do homem 
pobre, cuja imaginação rica e ardente borda os sonhos mais belos, 
pinta-lhes gozos, prazeres e delícias que ele não pode sequer tocar 
com a ponta dos seus lábios áridos e ressequidos.

Tudo isto vai ser explicado. Entramos na idade do ouro: não 
haverá mais pobres, nem tentações, nem suplícios de Tântalo. Aí 
temos o Turiaçu, que vai abrir-se como um subterrâneo encantado, e 
envolver-nos de repente como um palácio de fadas, como um conto 
das Mil e uma noites.

Como tudo vai mudar-se! Daqui em diante, em vez de vos 
pregarem alguma peça desagradável, e que vos incomode, dar-vos-ão 
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peças de ouro vindas de Turiaçu. Em lugar dos navios entrarem na 
barra, como tem acontecido até hoje, serão as barras que entrarão 
nos navios para serem transportadas a bom mercado. Os banqueiros 
não procurarão mais peles de tigres para fazerem tapetes nos seus 
palácios, visto que será mais fácil ladrilharem todo o soalho de onças.

Até a literatura, a poesia, e as belas-artes vão sofrer uma 
completa transformação. Que poeta se animará daqui em diante a 
dizer que a sua bela tem lindas tranças de ouro, quando este metal 
há de provavelmente andar nas ferraduras dos cavalos, nos tachos 
das doceiras, e nas rodas de qualquer tílburi da praça? Que roman-
cista será capaz de escrever sonhos de ouro, ou páginas douradas de 
sua vida, se esta palavra apenas exprimirá uma cor amarela como a 
da oca e da gema do ovo de galinha?

Não haverá remédio pois senão voltarem às espigas de trigo, 
às jubas fulvas de leão, e a todas essas outras comparações clássicas 
da poesia antiga. Quem não quiser estar por isso, pode agarrar-se à 
língua tupi, e achará nela uma mina ainda não explorada de imagens 
poéticas, uma multidão de nomes fanhosos, de frutas, de coquinhos, 
de bichinhos, de cipós, que devem ser de uma originalidade encan-
tadora. Teremos então cabelos de sabambaia, lábios de uricuri, olhos 
de guajiru, et reliqua commitante caterva.

Enquanto a nova escola não se apresenta, e não põe em voga as 
suas brilhantes imagens, quero aproveitar a ocasião para dar-vos uns 
versinhos muito simples, que foram escritos há cerca de dois meses 
numa bela noite límpida e estrelada, e num momento de desfastio. 
Não foram feitos ao correr da pena, como podeis pensar, mas…

Ao correr dos olhos

Eu tenho nuns olhos negros
Desta minha alma o condão;
É por eles que ainda vivo,
E que morro de paixão.
São negros, negros, tão lindos,
Porém que maus que eles são!

Muito maus! Nunca me dizem
O que bem sabem dizer;
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Não me dão uma esperança
E nem m’a deixam perder.
Andam sempre me enganando,
Têm garbo em ver-me sofrer.

Por mais terno que os suplique
Não se condoem de mim;
Às vezes fitam-me a furto,
Porém nunca dizem sim.
Ah! Olhos negros tão maus
Nunca vi outros assim!

Não quero mais esses olhos;
Amo agora umas estrelas
Que entendem o meu silêncio
E me sorriem tão belas,
Que quando me sinto triste
Espero a noite p’ra vê-las.

Cautela, porém. Não vos deixeis ir ao correr desses olhos, que 
ficais perdidos, como eu, que já nem sei onde ficou o Turiaçu, e todo 
o enxame de ideias brilhantes que me despertava o novo el-dorado 
do Brasil. Tinha matéria larga para escrever uma página dourada, um 
livro de ouro.

Dizem que não há nada para dar inspiração como seja o tinir 
sonoro deste metal. Eu creio piamente nisto depois que li a Clotilde 
de Alfonso Karr, e que vi como é doce, melíflua e insinuante a lin-
guagem que falam essas moedinhas coquettes, que giram por todo o 
mundo, e passam de mão em mão sem conservar amor a ninguém.

Uma moeda de vinte mil réis, por exemplo, quando tine, mur-
mura docemente ao vosso ouvido. “Comigo tu podes ir passar um 
dia no Jardim, cear à larga com um amigo, ou comprar um bilhete 
de loteria em que talvez tires a sorte grande. Vinte contos! Com isso 
já podes te apresentar no mundo, e fazer algum casamento rico, ou 
mesmo possuíres a mulher que desejas. Olha! Eu te dou tudo isto”.

Esse canto de sereia vos embriaga. Se ainda tendes no coração 
esse perfume d’alma, essa crença poética do verdadeiro sentimento, 
resistis ao encanto. Que vale o dinheiro para a mulher que amais? 
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Não tendes n’alma tesouros de tanta dedicação, de tão grande afeto, 
mil vezes mais preciosos do que todos os tesouros do mundo?

Mas enquanto vos embalais nestas risonhas ficções do vosso 
espírito, a moedinha vos lança um reflexo dourado, tine de novo, e 
vos diz ainda mais docemente do que da primeira vez. “Não acredi-
tes nessas ilusões dos poetas. Só eu é que te posso dar a verdadeira 
felicidade. Tu cuidas que uma mulher te compreende? Dize-lhe 
uma palavra, e ela te enviará com sobrescrito ao pai ou ao tutor, ao 
qual a sociedade incumbiu, como procurador bastante, a gerência e 
administração desse patrimônio da família”.

Por fim fareis como os outros, como todo o mundo. Não resis-
tis mais; deixais que a torrente vos leve; e começais essa luta tenaz da 
fortuna, esse suplício de Tântalo de que já vos falei, e que acaba um 
dia por um ceticismo cruel que nega tudo, porque nasce do vácuo 
imenso da própria existência.

Aqui o folhetinista já maçado, não teve remédio senão por 
cobro aos desmandos da sua pena, que, pelo que parece, pretendia 
fazer-vos um curso completo de filosofia. Porque se falou em ouro, 
porque se disse que este metal dava inspiração, não era motivo para 
que ela começasse a escrever dissertações.

Deixe isso para as outras. Estou certo que agora não há de 
haver poeta nem escritor que não deseja estar de veia sobre o Turia-
çu; e que havemos de ver por aí muito S. Crisóstomo improvisado. 
Contente-se pois em ter matéria para o folhetim; e pode anunciar 
a todos os poetas e escritores do mundo que não se importem 
mais com estar ou não de veia, e que tratem de arranjar o lugar 
de barbeiro do Turiaçu, que é hoje a melhor fatia de pão de ló que 
pode haver.

O governo, pela Repartição das Terras, está tratando de 
estudar as medidas necessárias a tomar, para manter a segurança 
naquele lugar, e evitar as cenas tumultuarias e os crimes repetidos 
que apareceram na Califórnia, e que se conseguiu prevenir na Aus-
trália. Daremos conhecimento aos nossos leitores destas medidas, 
nas quais muito confiamos.

Ainda não temos o regulamento da empresa da rua do Cano, 
e nem esperanças de o obtermos tão cedo. As ações começaram a 
baixar: quando elas ficarem ao par, e ninguém as quiser tomar, quan-
do a companhia chegar a dissolver-se, então haverá muito tempo de 
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estudar-se as condições da abertura de uma rua, que parecem custar 
mais do que a planta de uma cidade.

Um desses dias os Srs. Ministros do Império e de Estrangei-
ros, presidente e membros da Junta de Higiene Pública, e o cônsul 
inglês, visitarão o novo lazareto que se está construindo na ilha de 
Maricá. A posição do lazareto é magnífica, e o lugar é belo e pito-
resco, banhado pelos ventos, e muito abundante d’água. Lembro 
que há tempos o Sr. Dr. Paula Cândido nos dizia que admirava 
como uma posição tão agradável e tão amena se conservara tanto 
tempo inabitada, estando a tão pequena distância da barra.

Pelo paquete do Havre chegou a esta corte o nosso distinto 
poeta o Sr. Domingos José Gonçalves de Magalhães, que era há 
muito tempo esperado. Tendo criado a nossa poesia lírica, enri-
quecido a nossa literatura dramática, e melhorado esta arte com 
as suas lições de declamação, o Sr. Magalhães partiu para a sua 
comissão diplomática, e levou o esboço de um poema épico sobre 
a fundação do Rio de Janeiro.

Hoje, servindo-nos da bela expressão do Dr. Macedo, o Sr. 
Magalhães atravessou os mares como Camões com o seu poema 
debaixo do braço, para vir oferecer à sua pátria esse fruto de seus 
trabalhos e de suas inspirações.

A ser verdade o que nos dizem, brevemente o ilustre poeta 
fará a leitura dos Tamoios a um círculo de amigos e escolhidos. Se 
tivermos o prazer de sermos admitidos nesse grêmio literário, da-
remos conta aos nossos leitores das impressões que nos despertar 
aquela leitura, pela qual todos estão ansiosos.

Chegou enfim o Pampero, que tendo saído de Liverpool foi 
obrigado a arribar à Plymouth por causa de um forte temporal que 
apanhou. Parece que os irmãos europeus do vento americano qui-
seram dar uma lição ao naviozinho, que foi tomar um nome tão 
arrogante.

O tempo não está para graças. Quem pode mais sova o mais 
fraco: e ainda é bom quando não sucede como aos Russos, que con-
tinuam a investir com toda a galhardia, e a levar pancada dos aliados 
com toda a paciência.

Agora vamos para o teatro ver o Ernani, já que a Semíramis, a 
heroína dos tempos antigos, a conquistadora infatigável, deu parte 
de cansada.
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A última vez que fui ao teatro representava-se o Trovador. 
Lembro-me que por sinal veio-me um desejo invencível de fazer 
versos. Procurei um assunto, e só via matéria para epigramas: fiz de 
fato alguns, mas não estou agora para escrevê-los.

Afinal no quarto ato, já me tinha esquecido de versos e de 
poesia, quando a Charton cantou ou antes soluçou aquela exclama-
ção admirável. Di lei scordarmi!…

Esta única frase era um poema; ou fiz apenas uns maus versos.

Di lei scordarmi!…
(à Charton)

Solta do lábio inspirado
Esta palavra sublime!
Tanto amor como ela exprime
Nunca mulher o sentiu.
Nunca! Teu lábio mentiu.

Quando a voz n’um grito d’alma
Convulsa te parte o seio,
Hesito!… E eu mesmo creio
Nessa divina mentira
Que o gênio d’arte te inspira!

Mas se contemplo outra imagem
Esquecida n’um momento;
Como pode o pensamento
Conceber tanta paixão
N’um corpo sem coração?

A Charton tinha cantado divinamente; mas nesta terra jul-
gam que a garganta de uma cantora é uma espécie de máquina de 
vapor, que pode trabalhar sempre sem se fatigar.

O que está sucedendo agora é justamente o que dizíamos há 
tempos, quando aconselhávamos que se fechasse o teatro. Não qui-
seram. O Gentili anda sempre rouco; a Charton sente-se fatigada, e 
não pode cantar duas vezes por semana; e nela isso deve ser acredi-
tado, visto a boa vontade que sempre mostrou para com a empresa.
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Enfim a polícia interveio; os diretores perderam a tramonta-
na, e mandaram para os jornais anúncios de transferência por ordem 
superior, como se um inferior pudesse dar ordens. É verdade que 
no estado de coisas em que está o teatro não há que admirar se isto 
acontecer.

Antes de deixar-vos preciso participar-vos um fato importante, 
e é que vou amanhã para Petrópolis. Aposto que torceis o nariz, e per-
guntais o que tendes com isto, e o que vos importa semelhante coisa.

O que vos importa? Importa-vos mais do que pensais. Esta 
notícia quer dizer que domingo seguinte, em vez de ser eu quem vos 
contará os fatos da semana, haveis de ser vós que me referireis tudo 
ponto por ponto, sem faltar a menor particularidade.

Estais rindo e pensando que isto é brincadeira? Pois afianço-
-vos que é muito sério. Domingo vos mostrarei. Bon gré, mal gré, 
haveis de me contar tudo o que por cá se houver passado.

Agora, se desejais saber o que vou ver a Petrópolis, eu vos 
digo: vou procurar um lugar sossegado e tranquilo para entregar-me 
ao estudo da nacionalização da língua, e assim satisfazer o correspon-
dente do Diário do Rio de ontem. Não é muito que procure sossego, 
e destine oito dias para isto, quando o correspondente gastou seis 
dias para descobrir que étrenne significa consoada, e coupé se traduz 
por berlinda, isto é, carruagem de viagem. Berline com se traduzirá? 
O correspondente não o diz.

Quando voltar vos darei conta de meu importante trabalho.
Até a volta.




