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4 de fevereiro de 1855.

Bom dia, meu estimável leitor!
Eis-me de volta de Petrópolis, e pronto a 

dar-vos conta não só da minha viagem, como da 
promessa que vos fiz domingo passado.

Deveis estar lembrado do que então vos disse. Tive a impru-
dência de prometer que bon gré mal gré me havíeis de referir tudo 
quanto se passasse de importante nesta cidade durante a minha 
curta ausência.

Confesso-vos que só depois de feita aquela desastrada pro-
messa é que avaliei toda a dificuldade da minha posição. Onde 
estava eu com a cabeça quando fui tomar sem necessidade um com-
promisso impossível de realizar?

Se eu fosse um homem político, pouco abalo me daria seme-
lhante coisa. Agarrava-me a algum dos casos de força maior, e estava 
tudo arranjado

Não se tratava porém de programas, nem de promessas mi-
nisteriais (que, entre parênteses, valem o mesmo que promessa de 
casamento); por conseguinte, força era cumprir a minha palavra.

Mas como?…
Dei tratos à imaginação, e tudo foi baldado; por fim já me 

parecia lobrigar de longe a minha maliciosa leitora a sorrir-se des-
denhosamente dos embaraços em que me achava.

Foi a minha salvação. Aquele mau sorriso irritou-me, e veio 
como um raio de luz esclarecer de repente o meu espírito fatigado.

–
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Tive uma ideia; e que ideia! Era nada menos do que isto, es-
tava com o meu leitor literalmente fechado nas páginas da minha 
carteira da viagem.

– Não se espante, meu caro senhor! Bem vejo que aqui é ne-
cessária uma explicação formal. Deseja naturalmente saber como é 
que o tinha fechado nas páginas do meu memorandum?

Vou satisfazê-lo. Queira ter a bondade de atender-me um 
momento.

Como já lhe disse, tive de repente uma ideia. Ora, o primeiro 
lampejo desta ideia foi uma pergunta que insensivelmente fiz a mim 
mesmo: 

– O que é o meu leitor?
Tratava-se de um compromisso grave, e portanto era neces-

sário antes de tudo conhecer o indivíduo com quem lidava. Nunca 
me tinha lembrado de fazer este curioso estudo que me vi obrigado 
a tentar naquela ocasião.

Infelizmente porém Buffon e todos os naturalistas que eu co-
nheço esqueceram-se de classificar esta espécie de bípede implume, 
que até hoje ainda não é bem conhecida.

Onde pois iria eu encontrar o meu leitor para estudá-lo con-
venientemente? Como poderia achar essa personalidade coletiva e 
monstruosa, que aplaude, ri, critica e louva ao mesmo tempo, que 
ora está de bom humor, e muitas vezes não há quem a suporte?

Seria mesmo possível conhecer exatamente este gigante infor-
me que tem cem olhos como Argos, cem braços como Briareu, cem 
bocas como a fama, que sofre todas as metamorfoses imagináveis, 
que às vezes lê com os olhos lânguidos e requebrados de uma bela 
mulher, e outras com os olhos de tartaruga de um velho tabaquista?

Só havia um meio de sair desta dificuldade, e era deixar-me de 
formalidades, e criar eu mesmo o meu leitor tal qual ele é.

Tomei portanto a minha carteira e o meu lápis, e tratei de 
recomeçar a obra de Pigmalião.

Para criar o meu leitor precisava em primeiro lugar de mim 
mesmo, que sou o primeiro que tenho a honra de ler aquilo que 
escrevo.

Em segundo lugar carecia:
De um compositor,
De um revisor,
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De um redator.
São as três pessoas que, depois de mim, passam primeiro pelos 

olhos (e sabe Deus com que má vontade) as tiras de papel que vão 
para a tipografia.

Em terceiro lugar era-me preciso:
Um assinante,
Um filante,
Um frequentador de café.
Estes indivíduos simbolizam o preço diverso que custa ao 

meu respeitável leitor a sua leitura do domingo.
Tinha também necessidade urgente:
De um homem e uma mulher,
De um velho e um moço,
De um rico e um pobre.
Finalmente, para completar esse todo heterogêneo ainda me 

faltava o seguinte:
Um amigo,
Um curioso,
Um terço de um político,
Metade de um literato,
Duas doses de um crítico,
Um estudante,
Um vadio,
Uma velha beata,
Três quartos de um negociante,
Um dízimo de poeta,
Uma mocinha bonita,
Uma niilidade de um sábio,
Um nacionalizador de línguas.
Com estes elementos, e sem que fosse preciso fazer um furto 

como Pigmalião, estava criado o meu leitor. Só restava fazê-lo falar.
Escrevi duas ou três cartas, meti no bolso o meu álbum, e tra-

tei da minha viagem, que já estava demorada de um dia.
– Vê pois o senhor que tinha toda a razão quando lhe disse 

que estava com o meu leitor literalmente fechado nas páginas da 
minha carteira.

Agora, se me quer ouvir, vou contar-lhe a minha viagem. A 
seu tempo verá como o meu amável leitor foi além dos meus desejos, 
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e referiu-me ponto por ponto tudo quanto se passou de interessante 
nesta corte durante a semana que findou.

-------------------------------------

Éramos dois companheiros de viagem, dois colegas, dois ami-
gos. Una ave sola, dizem os espanhóis, ni canta ni llora.

Cada um levava o seu livro para distrair as horas de tédio 
durante a viagem. O meu era um romancezito de Méry intitulado 
L’ame transmise. Meu companheiro escolhera: Viagens à minha terra, 
de Garrett.

Quanto a mim, não passei do título. Também que título! A 
transmigração da alma! Um enxame de ideias e de pensamentos me 
assaltara ao ler esta única palavra, que lembra a poética crença do 
Oriente.

Quem sabe se com efeito não há alguma coisa de verdadeiro 
nesta tradição? Quem sabe se não é exata aquela legenda da Breta-
nha, que vê nas estrelas as almas puras das virgens mortas na flor da 
idade?

Se isto fosse verdade, não duvidaria crer que as moças lourei-
ras revivem nas borboletas, e as viuvinhas coquettes nessas noturnas 
que procuram a luz para morrerem abrasadas.

Assim como não se me daria de apostar que as almas dos ma-
çantes deste mundo se tinham transmigrado para o corpo dos mosqui-
tos de Petrópolis, a fim de continuarem a sua missão de nos azoarem 
os ouvidos.

Não era porém para isso que ia a Petrópolis, e sim para estudar 
a fundo a nacionalização da nossa língua.

Lembrei-me que o meu mestre me mandava que consultasse 
entre outros o Garrett, e por conseguinte entreguei-me todo à leitu-
ra das Viagens à minha terra.

Que salutar conselho! Bastou-me ler o primeiro volume para 
conhecer que o correspondente do Diário do Rio tinha toda a razão. 
Garrett forneceu-me alguns exemplos de nacionalização da língua, 
que não posso deixar de apresentar aos meus leitores.

Toillete, boulevard, carroça d’ancien regime, nojento caravan-
seray, demi-jour da coquete, canvassing de umas eleições, láudano, 
caleche, briska, rua fashionable, etc., tudo isso são termos de que se 
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serviu Garrett, e que eu, obediente às lições do meu mestre, empre-
garei daqui em diante, sempre com o fim de nacionalizar a língua 
portuguesa.

“Não posso contudo, ao acabar estas reflexões, deixar de men-
cionar uma balda que têm certos críticos menos experientes, isto é, 
quando criticam para o público citarem muito autores, para também 
darem a entender que são lidos em muitos clássicos; mas é essa bal-
da que muitas vezes os deita a perder, porque frequentemente citam 
autores que nunca leram”.

Desculpe-me o correspondente se parodio as próprias pala-
vras do seu artigo. Mas onde poderia eu achar um modelo de mais 
belo estilo e de melhor cunha de linguagem do que naquele trecho 
admirável?

Esquecia-me dizer-lhe que, se já traduziu berline me fará es-
pecial obséquio em transmitir-me a significação. Assim como peço-
-lhe, a bem da nacionalização da língua, que me ensine a maneira de 
traduzir e nacionalizar as palavras: coquette, desapointement, nuance, 
grisette, badaud, iluminures, etc.

Garrett não o conseguiu, porque usa de muitas destas pala-
vras; mas eu confio muito mais no classicismo do meu mestre.

Quanto à expressão que o senhor inquiriu-me de fazer um 
gyro, tomo a liberdade de enviá-lo ao autor de Adozinda, para que 
lhe responda se é português brochura, retrato esquissado a pressa, ilu-
minuras, livração, etc. Louvo-me inteiramente nele a respeito deste 
negócio.

– Perdão, meu leitor! Achais que esta questão da naciona-
lização da língua é extremamente maçante? Tendes toda a razão. 
Passemos adiante.

Não vos contarei de Petrópolis, porque o tempo não me che-
garia se vos quisesse dizer tudo quanto se goza naquela deliciosa 
miniatura de um bourg suíço. 

Tinha algumas observações a fazer sobre a maneira por que se 
pratica o serviço da companhia de Mauá; mas a culpa da tardança e 
demora que sofremos, recai em grande parte sobre os contratadores 
do calçamento da serra. Logo que este trabalho esteja concluído, a 
companhia pretende melhorar o serviço a ponto de fazer a viagem 
da ida em três horas, e da volta em duas horas e meia.
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É preciso, além disto, considerar que aquela companhia foi 
um primeiro ensaio, uma tentativa que ainda está em começo: 
e que por conseguinte nós somos muito exigentes quando que-
remos que tudo corresponda aos nossos desejos. Comparemos o 
que temos hoje com o que havia há um ano, e veremos que não há 
muita razão de queixa.

Por falar na companhia de Mauá, vem a propósito dizer-vos 
que os trabalhos do Juazeiro continuam com bom êxito, e que os es-
tudos preparatórios da estrada de ferro que se projeta em São Paulo 
estão inteiramente concluídos.

Aqui termina a narração da minha viagem. Esto brevis et pla-
cebis, diz Horácio. Nunca reconheço tanto o acerto deste preceito, 
como quando estou atacado, não de preguiça que é coisa que nunca 
sinto, mas de pouca disposição para trabalhar.

Eram dez horas quando desembarquei nesta heroica cidade. 
O primeiro conhecido que tive a honra de encontrar era um verda-
deiro dilettante. Trocamos um afetuoso aperto de mão.

– Então chega de Petrópolis?
– Neste instante.
– Não sabe portanto o que tem havido por cá?
– Não: alguma novidade?
– Uma coisa nunca vista: desta maneira não podemos ter teatro 

lírico.
– Como assim?
– Eu lhe conto.
O meu leitor começava a falar por uma de suas cem bocas, 

pela boca do dilettante.
– Lembra-se do que tem havido entre a Charton e a diretoria?
– Pouco mais ou menos.
– Pois em virtude disto preparava-se uma pateada à Charton 

na primeira noite que cantasse a Semíramis.
– Que desacato! Pateram uma rainha como Semíramis!
– Que quer, meu caro? A verdadeira soberania é a do públi-

co. A Charton merecia a pateada; mas o chefe de polícia mandou 
encher o salão do teatro de policiais com ordem de prender a quem 
desse o menor sinal de desaprovação.

– Ah! Pelo que vejo o chefe da polícia deseja que se apure 
entre nós o bom gosto musical; nisto dá prova de grande dilettante.
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– Está tomando o negócio em caçoada?…
– Nada, acho que a questão é grave! A majestade ia ser insul-

tada na pessoa da rainha da Babilônia, e o Sr. chefe de polícia fez o 
seu dever defendendo-a. 

– Não quer acreditar? Ainda não lhe disse tudo. Na véspera 
alguns moços desta cidade foram chamados à polícia e repreendidos 
severamente: proibiu-se mesmo a sua entrada no teatro. Ora, que lei 
deu ao chefe de polícia o direito de repreender? Se aqueles moços 
eram criminosos, deviam ser processados.

– Naturalmente isto foi pela regra do quem pode o mais, pode 
o menos: quem pode prender pode ralhar.

– O caso é que agora não se pode ir ao teatro. Cada porteiro, 
cada empregado subalterno, flanqueado de dois policiais, é um rei 
pequeno.

– Sinal de que estamos no reinado da igualdade e fraterni-
dade!

– É verdade! Nunca brincando disse o senhor uma coisa mais 
verdadeira. A fraternidade é tal, que aqueles homens de que lhe falei 
pedem o bilhete a gritar como se dessem ordens, e dirigem-se a 
qualquer pessoa decente por meu caro senhor!

– Já vê pois que não há razão de queixa. Deixe a polícia mar-
char no seu caminho. Tudo vai bem. Ela já se incumbiu do asseio 
público, marcou agora as ocasiões em que devemos gostar ou não 
gostar de uma cantora; daqui a pouco determinará as horas em que 
cumpre almoçar ou jantar; e proibirá as ceias por indigestas e pouco 
econômicas. Abençoada instituição, que por um sentimento filan-
trópico procura evitar-nos todos os incômodos da vida!

– Larguei o meu dilettante, e daí a dois passos esbarrei com 
um turiaçu.

Bravo! Como estou adiantado na nacionalização da língua! 
Descobri um termo brasileiro para substituir o de Creso, de Monte-
-Cristo, de nababo e de Rotschild.

Conversamos a respeito de comércio, de companhias e do 
estado da praça. Não havia nada de novo. O espírito da empresa 
continua a desenvolver-se. A reunião das duas companhias de Je-
rumirim e Niterói prometia melhorar a nossa navegação costeira.
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Era tempo de descansar; tomei caminho de casa. Diante de 
mim caminhava um estudante macambúzio e cabisbaixo, como se 
estivesse entrado na aula em dia de sabatina.

Apenas me cortejou, tal era a preocupação em que estava. Mas 
puxei por ele, e afinal contou-me, quase com as lágrimas nos olhos, 
a nova degolação dos inocentes que tivera lugar no colégio de Pedro II.

– Tudo tem sofrido com esta calamidade, disse-me ele em tom 
de choramingas. O estado não percebe o dinheiro das matrículas; 
os alfaiates perderão a pechincha do novo enxoval que mamãe nos 
tinha prometido; papai ficou zangado e declarou-se oposicionista. 
Não houve banquete nem soirée, e por conseguinte os convidados 
ficarão logrados. Enfim, os lentes da academia de medicina estão 
ameaçados de uma redução nos ordenados.

Com efeito, quem pensaria que duas favas pretas represen-
tariam algum dia um papel tão importante nos destinos de nossa 
terra?

Enfim na porta de casa encontrei um poeta
– Oh! Andava mesmo com desejo de vê-lo!
– Aqui me tem as suas ordens.
– Li a sua poesia.
– Ah!…
– Gostei: estava bonita.
– Obrigado.
– Mas…
Já esperava esta palavra; não há elogio em boca de poeta que 

não tenha seu mas, seu porém, seu entretanto.
– Mas, para falar-lhe francamente, não achei boa uma coisa.
– O que?
– O senhor disse - solta do lábio inspirado. Ora, ninguém canta 

com um lábio só.
– É verdade!…
– Depois, aquilo de mentira divina é uma contradição.
– Escapou-me!
– Outra coisa: corpo sem coração.
– Nada; quando a isto sustento; se quer eu lh’o mostrarei.
– Quando?
– Amanhã. Não vai ver Gli Arabi nelle Gallie?
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– Vou; e por falar nisto, tenho ouvido os últimos ensaios, e 
pelo que pude julgar creio que a música agradará.

– Estimo muito.
– Adeus.
– Até amanhã.
Enfim o meu leitor acabou de descrever-me a semana pelas 

cartas que recebi ao chegar, pela palestra dos meus amigos, pelas no-
vidades que me contaram, e por muita conversa de moças que ouvi 
por aí algures a respeito da insipidez do tempo.

Disseram-me que hoje se vai tornar a abrir o foyer do teatro 
de S. Pedro de Alcântara, o que é uma medida muito útil para o 
público, especialmente no verão.

Soube que tinham tido umas noites soberbas de luar; mas que 
poucos divertimentos houvera, à exceção do Teatro Lírico, da estreia 
do anão em S. Pedro, e do Passeio Público, onde se vai de vez em 
quando tomar um pouco de fresco e re-fresco.

Passando os olhos pelos jornais vi a excelente reforma do 
Conservatório de Música, realizada pelo Sr. Pedreira, e os merecidos 
elogios feitos às providências que tomou o Sr. Ministro da Justiça 
a respeito dos passaportes e títulos de residência dos estrangeiros e 
sobre o transporte de escravos de umas para outras províncias.

Uma das cartas que recebi era de um literato meu amigo, e 
rezava nestes termos:

“Al.
“O movimento literário desta cidade apresenta um fenômeno 

curioso.
“Enquanto a Revista Bibliográfica do Diário apeia o livro sobre 

a Turquia de Lamartine das honras da história, o Ensaio Corográfico do 
Brasil é elevado à altura de uma obra importante de geografia.

“Console-se meu amigo. O mundo literário perdeu um historiador, 
mas o Brasil ganhou um geógrafo da polpa de I. Malte-Brum e Mac-
-Cullog.

“T.C., 1o de fevereiro de 1855.
“Teu, etc.    M.”

A outra carta continha uma obra publicada ultimamente 
pelo Sr. Costa Lima, diretor e engenheiro do 2o distrito das obras 
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municipais. É uma compilação da nossa legislação sobre terrenos de 
marinha, trabalho muito útil e muito necessário.

No estudo em que se acha o corpo de nossas leis, essas com-
pilações pareciam e são de alguma importância, não só porque fa-
cilitou e metodiza o estudo, como muitas vezes evitam a avultada 
despesa do custo de uma coleção completa da nossa legislação.

E agora o que dirá o meu leitor? Cumpri ou não a minha 
promessa?




