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Assim o querem assim o tenhão. 
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DESENGANO FATAL. 

A vinda do ultimo vapor do sul ao passo que despertou em 
principio as mais doces esperanças aos sócios da magna quadri
lha guabirú-cabana trouxe-lhes ao depois um desengano fatal. 
Mal apontou no orisonte o vapor a súcia to Ia alvoraçou-se por 
tal maneira, que parecia uma matilha de caxorros com pulgas. 
E' novidade clamava um : é presidente, gritava outro: cahio o 
Ministério dizia este; suhio o Honorio, respondia o outro : e o 
Cai taxo afiançando, que destinguira perfeitamente bandeira Im
perial em todos os mastros apostava os cohrinhos, que honrada
mente surripiàra ao padre João Dias, em como a face da pro
vincia ia ser de todo mudada. Tudo era alvoroço, tudo estava 
cheio de esperanças. O Maxixe, que estava na varanda fu
mando em um grande cachimbo, mal ouvio ao Queixão, que 
rapidamente lhe passava pela porta essas melífluas, e consola-
doras palavras —presidente novo — alirou com o cachimbo á 
banda, e calçou-se tao precipitadamente, que sahio com uma 
bota n'um pé, e um chinello verde no outro. Já o João Pobre, 
o Columi, e o Dr. Cheiroso vinhão á trote, quandoo Maxixe se 
lhe lez encontradiço na rua do Crespo, e largarão se todos pa-
ra o Trapixe da Alfândega. Já là estava o Cartaxo, Beiçwto, Rei 
di Suécia, Xico Moleque, Passe, Bode em pé, e outros calun
gas, que a proporção que o vapor levantava a proa, levantavaõ-
se nas pontinhas dos pés, e accomp.inhavaõlhe o movimento ; 
Domine, grita o Bode em pé, apenas vio o reforço, que se apro
ximava. Entaò jà sabem alguma coisa, pergunta o Joaõ Pobre. 
yWJ grita o Cartaxo, naõ vèbandeira imperial em todos os mas-
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tros ? É presidente novo por força, e naõ deixa de ser o nosso 
homem, que ahi vem sulcando os mares. Qual bandeira impe
rial nos mastros, grita o Maxixe ! você eslá cego, replica-lhe o 
Cartucho! Olhe por esse óculo, e verá taò distinctamente . . . . 
Olhou o Maxixe, e nada vio, olhou a súcia toda, e nada pode
rão distinguir. Naõ vemos nada, grita a chnsma : naõ vêem na
da, replica o Cartucho enfurecido ? Jà sei que estaõ com catara
tas : para mim naõ ha nada taõ visível. Que vem presidente 
naõ ha duvida: e naò é sò presidente: vem novo commandante 
d'armas, chefe de policia, e o (titia, o Culia! sim o amigo Culiul 
para inspector do arsenal ! De veras, grita o Beiçudo ? e como 
soube você disto ? oh como soube? Um jangadeiro, que fallou 
com gente do vapor, me veio dizer a toda à pressa. Aqui um 
son i so roçou a um tempo os lábios de todos, e ferverão imme-
diatameníc es abraços. Oh que essa praieirada leva agora o dia» 
bo, grita o Columi, fazendo uma piroleta, que lhe foi bem fatal: 
porque embar^çando-se o bico do botim em uma estiva do I r a -
pixe foi de ventas ao chaõ, e deo motivo para longa gargamada 
à caixeirada, que por ali se achava. O Joaõ Pobre naò deixou de 
tomar isto por mao agouro; mas o Cartaxo apontando para o 
vapor afiançou-lhe que naõ havia duvida : porque as bandeiras 
estavaõ bem visíveis. Olhem, lá vem ellas t remulando, dizia 
elle. Nesse Ínterim já vinha o vapor ent rando, e o Bode em pé. 
foi logo mandado em um bote saber noticias. Sahio o Mercúrio, 
e todos fícáraõ anciosos pela redempçaò. Ah ! exclamava o Jor.õ 
Pobre, se vem o nosso homem de prezidente, que fallada, meo 
Maxixe, que fallada, meo br. Cheiroso! Em vinte e quatro ho
ras, respondia o Dr. Cheiroso, em vinte quatro horas deve ser 
tudo desmontado. . Todas as'nossas ressurçus devem ser engaja
das em prol nosso. Estamos ao facto do quanto nos lem os prai
eiros massacrado, e escanifrado: acabemos as suas escravisu-
çõcs. Apoiado, gritava o /Haxixe, apoiado rVpetiaõ todos. Eu 
quero ser delega.Io do termo do Recife, gritou o Cartaxo. Que 
delegado ! respoudeo o Xico-moleque : maldito, tú naò és estran
geiro ; como queres ser delegado ? A' palavra maldito o Cartaxo 
arreganhou os dentes, e correo para o Xico-moleque, como um 
cão tle fila, e teríamos sem duvida uma travada, se o Bode em 
pé naõ apontasse já no bote muito esmorecido, e fazendo com r» 
dedo si^nal negativo. A este desengano fatal ficarão todos cons / 
ternadissiuios: uias o Cartaxo ainda apostava, que era casso*d.( ! 


