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1o de julho de 1855.

Vamos viajar.
Quem é que hoje em dia não viaja, e não abandona o 
seu ninho como os dois pombos da fábula para ir correr 
terras e ver novos climas?

O gosto de viagens está em moda. É a mania da época, o so-
nho dourado dos moços, a última experiência dos velhos, a educação 
das mulheres; e finalmente um alimento do espírito.

O indivíduo que não viajou não tem aquele cachet que dis-
tingue o homem da boa sociedade, e não pode dar a sua conversa 
aquele encanto que atrai a atenção. 

Ao contrário o viajante acha sempre uma coisa nova a con-
tar, uma anedota chistosa a referir. Ele viu todas as ilustrações da 
Europa, conversou com todos os reis, jantou com todos os grandes 
ministros.

Assim por não há remédio senão acompanhar-nos a moda, e 
empreender-nos por nossa vez uma viagem importante.

Mas por onde viajaremos?
Eu podia levar o meu leitor por esta vasta costa pitoresca do 

Brasil, mostrar-lhe o luxo e a profusão da natureza de nossa terra.
Veríamos o panorama gracioso da cidade da Bahia, o mar 

verde e gracioso das Alagoas, depois a nossa Veneza surgindo do 
seio das ondas, as alvas praias de areia do Ceará com seus leques de 
palmeiras, e por fim o grande rio, o Amazonas, o gigante das águas, 
estendidos sobre as suas imensas campinas.

Que de lindas coisas não admiraríamos nesta viagem! Flo-
restas virgens, aves de mil cores, rochedos de mármore, flores, 
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diamantes, rios de ouro, palácios de verdura, grutas de estalactites, 
maravilhas da natureza em todo seu esplendor!

Mas eu não me contento com tão pouco coisa, e prefiro fazer 
com o meu leitor uma viagem ao redor do mundo.

– Uma viagem ao redor do mundo?
É verdade.
Outrora, quando um navegante audaz e destemido descreveu 

esse grande diâmetro que corta dos dois hemisférios, tudo ficou 
assombrado, e leu com avidez esse livro do capitão Biron, tão co-
nhecido das crianças pela estampa do marinheiro oferecendo um 
pão ao gigante Patagônio.

Depois, as viagens ao redor do mundo foram-se tornando mais 
comuns, e hoje não há ninguém de certo que durante a sua vida não 
faça pelo menos uma viagem semelhante.

Xavier de Maistre aproveitou uns quinze dias de prisão para 
fazer uma viagem ao redor de sua célula, que era então o seu mundo; 
e todos sabem com que graça e espírito contou os incidentes de sua 
jornada.

Alfonso Karr escreveu o itinerário completo de uma viagem 
que realizou felizmente ao redor do seu jardim, que para ele resumia 
o universo.

O amante, para quem a sua namorada é o mundo, passa a vida 
a fazer a viagem constante ao redor de sua casa ou do lugar onde 
se acha, e gira como um satélite em torno do planeta. Também esta 
viagem já foi escrita por um certo francês com o título de Voyage 
autour de ma maítresse.

O ministro viaja ao redor da pasta; o deputado ao redor do mi-
nistro; o eleitor ao redor do deputado, e o votante ao redor do eleitor. 
Em tempo de eleições o vento muda; e a boa monção dessas viagens, 
é em sentido contrário.

O negociante viaja ao redor de seu escritório, a mãe ao redor 
de seu filho querido, a moça ao redor do toucador, o estudante ao 
redor dos seus livros.

Finalmente há sujeito que viaja ao redor de si mesmo; que se 
estuda, se contempla, se desvanece, e pose diante de todos para que 
o admirem.

Portanto, meus leitores, não vos deve causar susto a nossa pro-
jetada viagem ao redor do mundo. Bem sabeis que o nosso mundo 
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não passa de uma semana, e que por conseguinte a viagem não pode 
ser muito longa:

Quanto ao meio de viajar não vos dê isso cuidado. Teremos 
uma locomotiva muita mais rápida do que o vapor, do que o cami-
nho de ferro, do que mesmo o aeróstato ou fio elétrico: - muito mais 
segura e mais cômoda do que uma macia berlinda.

Viajaremos da maneira mais barata que é possível, e sem estar 
sujeitos a acidentes do caminho e ao mau tratamento das estalagens.

Viajaremos com o pensamento.
Sentai-vos na vossa cadeira de balanço, acendei o vosso hava-

na, olhai para o teto ou para as nuvens, cerrai a meio as pálpebras, 
e…

E parte o vagão.
Quero dizer que o pensamento deixa-vos como um corpo 

inerte, e desliza-se docemente nos ares, sobe às nuvens como uma 
águia altaneira, e paira entre o céu e a terra.

O pensamento é uma sibarita de bom gosto, e que sabe viajar 
com todo o luxo e todas as comodidades possíveis.

Quando viaja por terra tem um carro formado de uma crisá-
lida dourada, alcatifada de penas brilhantes, e tirado pelos sonhos e 
pelos devaneios, espécies de silfos criados pela mitologia moderna.

Se viaja por mar, debruça-se no seu barquinho feito de uma 
pérola do Ceilão, acolchoado de folhas de rosa e nenúfar, abrin-
do sua vela às brisas perfumadas que formam o hálito da Ondinas 
adormecidas sobre as vagas.

Por mar ou por terra, como quiserdes, comecemos a nossa 
viagem.

A caminho.
Atravessemos essas belas noites de luar que tem feito, esses 

dias tão frescos e tão puros.
Viajemos como verdadeiros turistas, observando tudo, abrin-

do a alma a todas as impressões, tomando notas, escrevendo enfim 
as nossas recordações de viagem.

Chegamos.
Que vistes de notável e interessante nesta viagem de seis dias 

pela nossa bela cidade do Rio de Janeiro?
Nada que valha a pena escrever, nada que mereça duas linhas 

de lembrança, nada que já não fosse dito e repisado.
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Felizmente estamos livres do tal mês de junho, que assentou 
de divertir-se à nossa custa fazendo toda a casta de extravagâncias.

Constipou-nos, demitiu ministros, queimou casas, afugentou 
as moças dos bailes, e deixou-nos reduzidos a um fogo de vistas, a 
uma regata em honra de S. Pedro pescador, e a um incêndio na rua 
do Ouvidor.

A respeito do incêndio já todos sabem o que se passou, e a 
maneira por que a polícia procedeu a respeito da prisão de um ho-
mem para averiguações, as quais até hoje parece que ainda não se 
concluíram.

Não sei se a autoridade tinha razões fortes para fazer esta 
prisão com o único fim de proceder a averiguação, principalmente 
quando segundo nos consta, o indiciado não procurara ocultar-se 
nem evadir-se.

Entretanto, quaisquer que fossem os motivos que aconselha-
ram este passo, eles não podem autorizar a continuação de seme-
lhante prisão, sem provas, sem mesmo a formação de um processo, 
que, se já estivesse instaurado, teria de certo sido anunciado pelos 
jornais, como foi o fato da prisão.

Muitos serviços se prestaram na noite do incêndio; e se alguns 
têm sido declarados e publicados, outros estão ainda no esqueci-
mento, como os de um empregado da secretaria da polícia, que di-
zem escapou de ser esmagado pelo teto que se abateu na ocasião em 
que ele e outros trabalhavam por extinguir o fogo.

Quanto à regata de sexta-feira, já todos esperavam o resulta-
do. O local foi mal escolhido, porque embora mais próprio para a 
corrida, contudo fica muito distante da cidade, o que não oferece as 
comodidades que se tem em Botafogo.

Entretanto estou certo que os que lá foram divertiram-se e 
passaram uma metade do dia bem alegres e satisfeitos.

Além disto apenas tivemos algumas pequenas reuniões e al-
gumas noites de teatro.

O que vale é que há agora na cidade quatro teatros que nos 
abrem constantemente as suas portas duas ou três vezes por semana.

Em cada um deles o espectador acha uma ocupação con-
forme ao seu gosto. Em um ri-se, no outro dorme-se, no terceiro 
arrepende-se, e no último ouve-se música, mas às vezes também 
ri-se, dorme-se e arrepende-se.
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No teatro lírico espera-se muita coisa que dizem deve torná-
-lo mais interessante; e por isso creio que já era tempo de fazerem-
-se no edifício alguns melhoramentos essenciais.

Desde o ano passado que se nos prometeu uma nova pintura 
e uma iluminação melhor do que a dessas luzes trêmulas que inco-
modam a vista e pouco esclarecem

Porque o ex-provisório se tornou permanente não se segue que 
o deixem ficar no mesmo estado, sem tratar-se de melhorá-lo ou ao 
menos de torná-lo decente.

Na discussão do orçamento do império o Sr. Mello Franco, 
tratando de alguns objetos do serviço público concernentes a essa 
repartição, falou a respeito da subvenção ao teatro lírico e do cum-
primento de algumas condições do contrato.

É preciso pois que a diretoria habilite o governo a responder 
a essas censuras, mostrando que a subvenção que recebe do tesouro 
reverta em proveito do público, que tem direito a um teatro decente, 
cômodo, e que lhe ofereça um agradável passatempo.

No mundo político conversa-se muito sobre incompatibili-
dades.

Os deputados estudam, conversam, discutem e elaboram os 
princípios de uma lei que possa salvar o país.

Ora, a câmara dos deputados compõe-se na sua quase tota-
lidade de magistrados e altos funcionários públicos.

Por isso a tal lei das incompatibilidades vai-se parecendo 
como a árvore que Bertholdo procurava para se enforcar, e que infe-
lizmente nunca conseguiu achar.

Se o governo deseja sinceramente uma verdadeira lei de in-
compatibilidades, fique certo que não é essa câmara que há de votar; 
mande proceder às eleições livremente, e quando todas as classes 
estiverem representadas com uma certa igualdade, então se poderá 
fazer alguma coisa nesse sentido.

Pelo que toca nos dois projetos que atualmente existem nas 
duas câmaras; nem um deles satisfaz o fim a que se propõe; são 
apenas um engodo, a que é muito preferível a atualidade.

Demais, insistem nessa ideia de eleição por círculos, que na 
minha opinião não pode ser por ora aplicável às nossas circunstâncias.
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Não temos ainda uma boa divisão administrativa, judiciária e 
municipal, e vamos criar círculos eleitorais, que não podem deixar 
de apresentar muitos inconvenientes práticos, talvez insuperáveis?

Tratou-se também esta semana da reforma hipotecária, e o 
belo discurso do Sr. Ferraz sobre esta questão merece ser lido com 
toda a atenção, pelas sábias considerações que fez acerca de alguns 
tópicos do projeto.

Estamos no fim da nossa viagem, meu leitor, e portanto 
apertemo-nos a mão como bons companheiros.

Au revoir.




