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 MATIAS botiquineiro velho cançado 
  Maria! Maria, minha  lha, venha cá.

 MARIA  fora 
  Já vô, pai... Já vô!

 MATIAS Essas menina quando começa a pensá que já é muié feita, é  
  preciso da gente tê muito cuidado com elas. Maria, venha cá.

 MARIA  entrando 
  Tô aqui, pai...

 MATIAS  Oia, minha  a... Hoje é dia desse pessoá do garimpo e do cangaço
   se ajuntá aqui no buteco... E quando eles tivé bebendo eu não  
  quero que ocê  que muito por aqui. Pode deixá que eu dou  
  conta do serviço.

 MARIA Mas pai, eu preciso ajudá ocê!

 MATIAS Num precisa não! Eu sei o que estou fazendo... Fique lá pra  
  cozinha que é mió. Apareceu por aqui um tal de Corisco, do  
  bando de Lampião, que é um home marvado e tá fazendo  
  miséria por essas banda. É preciso nóis tê cuidado!

 MARIA Ora, pai, eu sei me defender. Pode deixar que eles não vão se
  fazer de engraçados comigo. Desde menina eu ajudo o senhor 
  aqui neste buteco de beira de estrada, e vou continuar ajudando.
  E se algum engraçadinho quizé tirar prosa comigo, eu passo a  
  pexeira.

 MATIAS Pois é justamente isto que eu quero evitar... É que nos aconteça
  alguma desgraça irremediável. Conheces bem o ditado: um  
  homem prevenido vale por dez.

 MARIA Não há de ter perigo... Padrinho Cícero estará com a gente. 
  vai arrumar as mesas
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 CACHIMBINHO entrando. Caipira nordestino 
  Eta, cachorrada da molesta... Tá tudo com o esprito do cão, seus
   o da peste! Vão pros quinto das prefunda, seus excomungados!

 MATIAS O que é isto, Cachimbinho? Tu tá brabo hoje? O que te aconteceu?

 CACHIMBINHO É esses condenado da Gota Serena que  cam me botando  
  apelido toda hora que eu passo lá no barranco da cotia onde  
  eles tão tirando  cascáio.

 MARIA Mas você não tem mesmo o apelido de Cachimbinho? 
  Todos daqui só te chamam assim!

 CACHIMBINHO  Mas é que eles não tão me chamando de Cachimbinho... 
  Eles diz que eu agora sô Pito! Pito é a cumadre da madrinha  
  deles. Esses  o da peste!

 MARIA Ora, Cachimbinho, se você não der importância a eles! Vai indo,  
  eles esquecem e não mexem mais com você.

 CACHIMBINHO Não, eu não quero! Eu vou fazê um trabainho no terreiro do 
  Nhô Bento, só pra atrapaiá a vida deles. Eu quero inté que o 
  Sô Matias mim dê uma garrafa de cachaça e uma caixa de  
  charuto que é pra eu levá pro Nhô Bento fazê a macumba.

 MATIAS Mas a nal, ó Cachimbinho, pito e cachimbo não é a mesma coisa?

 CACHIMBINHO É! Mais eles tão enganado comigo. Eu sou pito, sou cachimbo,  
  mais o meu fumo é forte. Eles vão vê.

 
  

 CORISCO o Cangaceiro com cicatriz no rosto, mal-encarado 
  Anda logo, seus cabras da peste... Bebe logo suas cachaça e  
  volta pro serviço. Cambada de vagabundos! Eu ainda acabo  
  arrancando o  go dum miserave desses.

 CACHIMBINHO Virge Maria... O tal de Corisco... Me vala, meu Padinho Ciço!



12

 CORISCO Dê cachaça aqui pra estes home, Seu Matias, e bota na conta de  
  Corisco!

 MATIAS Eu vou servir as bebida, Seu Corisco, mas não posso botá na tua  
  conta não sinhô... Ocê num tem conta aqui. Eu só vendo  ado  
  pro pessoá que trabaia nas terra do Seu Juvencio. O pessoá do  
  cascaio compra aqui mas é tudo no dinheiro.

 CORISCO Deixa de conversa, veio. Eu não preciso tê conta nessa espelunca. 
  Ocê num sabe que isto aqui futuramente vai sê meu?

 MATIAS Seu? É meio difícil, eu não tenho esse buteco pra negócio. Eu  
  mantenho essa venda aqui na beira da estrada porque preciso  
  cuidar da minha  lha, a Mariazinha. E isto tem que ser do seu  
  futuro marido, se Deus quiser.

 CORISCO Então, chegou no ponto que eu queria... Quem vai casá com  
  essa boneca sou eu, Quer você queira quer não! É craro que eu
  não vou pagar nada num boteco que vai ser meu. Não é, bichinha?

 MARIA Bichinha é uma peixerada no teu bucho, seu cabra ordinário.

 CACHIMBINHO Isso vai dá chugeira!

 CORISCO Nóis inda vai conversá com carma, minha bichinha... 
  aos cangaceiros 
  E vocês, seus cabras, já beberam suas cachaças, agora vão  
  embora cuidá da brigação. E já sabem: nêga lá no cascáio 
  que não quizé trabaiá, oceis mete o chicote. 
  cangaceiros saem 
  Seu Matias, o Seu Juvenço não apareceu por aqui hoje?

 MATIAS Ainda não... Parece que ele está com um problema de família...  
  E a mulher dele está pra ir para os Estados Unidos com o  lho...  
  É caso de saúde, vão lá para fazerem uma operação, não sei se  
  na mulher ou no  lho.

 MARIA Coitado do Seu Juvencio. Eles não andam bem de situação.
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 MATIAS Maria, vá para dentro e prepare o meu remédio que num  
  instante irei tomá-lo.

 MARIA Sim, pai. Vem, Cachimbinho, venha me ajudar.

 CACHIMBINHO Vô memo, eu to doido pra  lá um gole de café com broinha 
  da Maria. 
  saem os dois

 MATIAS Desculpe a pergunta, Seu Corisco, mas... O Seu Juvencio lhe  
  deve algum dinheiro?

 CORISCO Deve! E vai pagá hoje de quarqué jeito. Nem que seja preciso  
  fedê difunto...

 MATIAS Coitado!

  

 JUVENCIO entrando abatido 
  Bom dia, Matias... Como vai a Mariazinha, vai tudo bem?

 MATIAS Tudo bem, Seu Juvencio, graças a Deus! E a patroa não melhorou? 
  O menino, cada vez mais forte.

 JUVENCIO Ah! Já é um rapaz forte e sempre me ajuda muito. Está   
  providenciando a viagem para os Estados Unidos... Ele vai 
  levar a mãe para ser operada. Só lá que se pode fazer a operação...

 MATIAS apontando para Corisco 
  Olha quem está aqui. 
  Juvencio olha

 JUVENCIO Como vai, Corisco? Estava me esperando?

 CORISCO  Sim! Há duas hora que eu to aqui bancando o paiaço. Nóis não  
  marcamo de se encontrá aqui pra resolvê nosso negocio?
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 JUVENCIO Sim, é verdade. Mas nem tudo pode ser como se espera... 
  Eu de fato tratei em lhe trazer o dinheiro que resta para você  
  me entregar os papéis da propriedade do cascalho. Porém me
   foi impossível conseguir o dinheiro. O que eu tenho vou gastar  
  com a viagem e operação de minha senhora.

 MATIAS Fiquem à vontade aí conversando enquanto eu vou lá dentro  
  tomar o meu remédio. Com licença. 
  sai

 CORISCO Olha, Seu Juvencio, eu não quero saber de conversa  ada. 
  Eu quero o dinheiro hoje custe o que custar.

 JUVENCIO Mas é tão pouco o que lhe devo em comparação do que já  
  lhe dei que eu espero que você me entregue os papéis e  
  aguarde mais alguns dias e pagarei o resto.

 CORISCO Isto é que não... Os papé tá aqui, e se ocê não me dé o dinheiro,  
  eu vou continuá sendo o dono do cascaio.

 JUVENCIO Mas você não pode fazer isto. Estes papéis provam que eu te  
  comprei a propriedade. E só se eu morresse você poderia  car  
  calado e continuar com as terras.

 CORISCO  Isso é o de menos... Se você não me pagar eu já resolvi continuá  
  sendo o dono do negócio e acabou-se.

 JUVENCIO Ah! Você pensa assim! Pois vou despedi-lo do serviço e está  
  tudo acabado, só te devo a letra que está em seu poder e nada
   mais. Pode arrumar o que é seu que já não és mais o encarregado
   do meu serviço. Eu arranjarei outro, e te levarei em juízo para  
  receber meus documentos.

 CORISCO Seu Juvenço... Com Corisco ninguém brinca. Eu queria que tudo  
  terminasse em paz, mas o senhor não quer e é muito pior pra  
  nóis...

 JUVENCIO Mas eu vou te dar o dinheiro do seu serviço e está acabado.  
  vira-se de costas para Corisco para tirar o dinheiro da carteira
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 CORISCO Ocê não vai me mandá embora não, Seu Juvenço. Eu é que  
  vou te mandá pro quinto dos inferno. Toma lá, excomungado.  
  atira. Juvencio cai morto. Corisco foge, porém Matias e   
  Cachimbinho, que vão entrando no bar, veem a fuga de 
  Corisco. Matias, no meio da cena, fala

 MATIAS Valei-me Virgem Santíssima!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO
SETE ANOS DEPOIS

SEGUNDO ATO
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 MATIAS só 
  Oh, vida penosa... Não sei como vou me arrumar hoje sem  
  mercadoria. En m, o pagamento deve sair amanhã, e os  
  operários que me devem têm que me arranjar algum dinheiro  
  para novo sortimento de bebidas...
   

  

 CACHIMBINHO Ê lasquêra... Cumo é que vai o Seu Matias?

 MATIAS Bão dia, Cachimbinho!

 CACHIMBINHO Bão dia uma ova... Eu hoje ainda num bebi nadinha, nadinha.  
  Despois que o delegado me botô como ajudante dele, ninguém  
  mais que me dá cachaça! Diz que eu sô uma artoridade. Então?  
  Cumo é que vai as coisas?

 MATIAS As coisas vai mal, Cachimbinho. Muito mal. A turma de   
  cangaceiros do Corisco está me dando grandes prejuízos.

 CACHIMBINHO Ai, Seu Matias, falá com Corisco... Já vai fazê sete anos, e eu  
  ainda não me esqueci daquele assassinato do Seu Juvencio.

 MATIAS E você agora é autoridade, porque não mexe com aquela  
  história e põe os podres para fora?

 CACHIMBINHO Vade retro... Eu tenho um medo que me escalpelo desse tal  
  Corisco. Mas eu acho que só nóis dois é que sabe que foi ele  
  que saiu do buteco despois da morte do Juvenço, não é?

 MATIAS Eu acho que sim!

 CACHIMBINHO E pruquê que vancê não deu parte pra poliça?

 MATIAS Eu quis dar parte, mas... O Corisco me ameaçou tanto que eu  
  pensei no que seria minha  lha nas mãos daquele monstro.

 CACHIMBINHO É, tem razão... Mas Seu Matias, eu ainda não bebi nadinha,  
  nadinha hoje. Me dá um golinho?
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 MATIAS Tome. 
  serve

  

 MARIA entrando 
  Bom dia, papai... Bom dia, Cachimbinho...

 MATIAS Deus te abençoe, minha  lha.

 CACHIMBINHO Num tá muito bom dia não, Mariazinha, porque eu ainda não  
  bebi nadinha, nadinha...

  

 CANGACEIRO entra dando risadas 
  Olá, Mariazinha... Sirva-me bebidas.

 MATIAS Olha, cuidado que o Corisco não tarda a chegar por aqui...

 CANGACEIRO Qual Corisco nem meio Corisco. Hoje quem manda aqui nesta  
  baiuca somos nós.

 CACHIMBINHO E nóis também... Eu arrepresento a lei, fui anomeado... 
  Ô Sô cangaceiro...

 CANGACEIRO O que é? Fala!

 CACHIMBINHO Eu ainda não bebi hoje nadinha, nadinha...

  

 CORISCO fora 
  Marra o cavalo aí, seu gota amarela. E vá para o inferno!
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 CACHIMBINHO Ai, pelo amor de Deus. Eu vou me esconder... Não fala que eu tô  
  aqui, não. Senão eu tô frito. 
  sai pela lateral

 CORISCO entra 
  Oceis não viram aí o Cachimbo? Aquele bebo que é guarda- 
  costas do delegado?

 TODOS Não! Ninguém viu ele...

 CORISCO É sempre assim. Aqui nunca se encontra uma artoridade. 
  Tuia de pinguço... 
  ao Cangaceiro 
  E você aí? Já ta bebendo, seu vagabundo.

 CANGACEIRO Ora, chefe... Eu vim descansar um pouco.

 CORISCO Descansar... Com aquele montão de serviço que tem no cascaio!  
  Eu quero tudo pronto hoje... Gota Serena.

 CANGACEIRO E o que que o senhor está pensando? Tá pensando que somos  
  máquina pra trabaiá?

 CORISCO dando-lhe um murro 
  Condenado! Eu já faço de tu uma máquina. Cabra sujo!

  

 CAPANGA entra esbaforido 
  Minha gente, acudam! Assaltaram o Banco da Vila. E lá estava 
  o dinheiro para o nosso pagamento. Cruiz!

 MATIAS O dinheiro do pagamento? Minha  lha, estamos perdidos...

 CORISCO à parte 
  Servicinho bem feito... Tudo legar... 
  ao Cangaceiro 
  Ô molenga, levanta daí!. Chame os outros e vão cercar a vila.
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 CAPANGA Pra quê? Se eles já devem estar bem longe.

 CORISCO Cale esta boca, fedorento. 
  dá-lhe um soco, Capanga cai 
  Ninguém te perguntou nada... E se quiser mais alguma coisa,  
  venha!
  tira a peixeira e ameaça

  

 CACHIMBINHO aparecendo 
  Que bagunça é esta aqui! Voceis não respeitam mais as   
  artoridade. Não quero briga aqui... Hoje eu ainda não bebi  
  nadinha, nadinha.

 CORISCO Não foi nada, Seu Pito. Fui eu que dei uns murros nesses  
  vagabundos, e o que é que há?

 CACHIMBINHO Nada! Fez muito bem. Eles tão memo acostumado a apanhá!  
  Agora, se fosse comigo... A coisa seria diferente...

 CORISCO avançando de mancinho 
  E seu eu entendesse de te dar um empurrão? O que aconteceria?

 CACHIMBINHO Nada! Se você me desse um empurrão aqui...

 CORISCO O que acontecia?

 CACHIMBINHO Eu caía ali... E pronto. 
  ri amarelo

 CORISCO Vamos, seus vagabundos. Vamos para o serviço. 
  saem os três

 MARIA Tá vendo, pai? Como todos aqui lhe têm um medo terrível? 
  Por isso é que ele faz o que faz!

 MATIAS É, minha  lha... Mas um dia ele encontrará alguém que lhe 
  quebre o queixo. E não demorará muito.
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 RINGO entrando da rua 
  Bom dia!... 
  os dois entreolham-se

 OS DOIS Bom dia!

 RINGO sentando-se 
  Tem aí um refrigerante?

 MARIA Temos!

 RINGO Sirva-me um.

 MARIA Pois não! 
  servindo 
  O cavalheiro não é daqui?

 RINGO Não! Acabo de chegar dos Estados Unidos, venho do Arizona...  
  oferece 
  É servida?

 MARIA Obrigada. 
  volta ao balcão

  

 CORISCO entrando 
  O Cachimbinho não veio por aqui?

 MATIAS Ainda não!

 CORISCO sentando-se 
  Mariazinha, meu anjo, sirva-me uma cachaça daquela minha  
  preferida? Olá, temos gente nova aqui pela aldeia? 
  a Ringo 
  Quem é você?
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 RINGO Um homem, não vê?

 CORISCO  Eu estou perguntando de onde você vem.

 RINGO Eu só me confesso a um padre!

 CORISCO Olha, camarada, eu acho bom você responder antes que eu  
  tome as providência que o caso exige!

 RINGO O senhor é alguma autoridade? As credenciais, por favor.

 CORISCO  Eu não sei o que é isto e nem faço parte desse povo da lei... 
  Eu sou é o falado Corisco!

 RINGO E eu sou o raio que destrói o Corisco.

 CORISCO Ah! 
  ri 
  Ah... Ah... Ah... 
  volta a sentar-se 
  Vamos, Mariazinha, a cachaça que eu pedi. Sirva-me.

 MARIA a Matias 
  Pai, sirva este homem. Eu não gosto de encarar esse tipo.   
  Detesto servi-lo.

 MATIAS servindo 
  Aqui tem a cachaça!

 CORISCO Não foi a você que eu pedi que me servisse, seu velho idiota...  
  Foi à sua  lha, Mariazinha!

 MATIAS Mas... É que ela está ocupada.

 CORISCO Qual ocupada qual nada. É por ela que quero ser servido.  
  Vamos, saia da minha frente. 
  empurra-o, Matias cai
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 MARIA indo levantar Matias 
  Senhor Corisco... Respeite ao menos os cabelos brancos e a  
  idade de meu pai.

 CORISCO Não me repreenda, menina. Eu não gosto de ser contrariado  
  e... Vou dar um tiro no pé deste velho para que vocês aprendam  
  a me respeitar. 
  tira o revólver e ameaça, porém Ringo dá um pontapé na arma de  
  Corisco. A arma cai e Corisco vai apanhá-la quando Ringo dá-lhe  
  um tiro no pé e Corisco sai cheio de medo

 MATIAS Obrigado, senhor! Mas... Tome cuidado com este homem! 
  Ele é malvado e vingativo.

 RINGO A mim não mete medo. Nem este e nem qualquer outro fora da lei!

 MARIA Mas é preciso tomar cuidado... E agora pode-se saber o seu
  nome e de onde veio? Desculpando, é claro, a nossa curiosidade.

 RINGO Perfeitamente. Meu nome é Ringo... Acabo de chegar do Arizona,  
  nos Estados Unidos. Porém sou  lho destas paragens e venho  
  cumprir uma missão.

 MATIAS à parte 
  Ringo! Filho destas paragens, e vem dos Estados Unidos...  
  Tenho um pressentimento que...

  

 CACHIMBINHO Bom dia, pessoá. Tá tudo em paz por aqui? Mariazinha...   
  reparando 
  Uai... Donde é que saiu este caubói?

 MARIA Pergunte para ele!

 CACHIMBINHO Vou fazer camaradagem e cavar uma cachacinha. Ainda não  
  bebi nadinha, nadinha hoje. 
  indo a Ringo 
  Olá, moço! Eu tô simpatizando muito com ocê.
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 RINGO Pois farei o possível para lhe ser agradável.

 CACHIMBINHO Donde é que ocê vem?

 RINGO Do Arizona...

 CACHIMBINHO Da Zona? Mau sinal... Paga uma cachaça? Eu hoje ainda não  
  bebi nadinha, nadinha.

 RINGO Pode beber que eu pago.

 CACHIMBINHO Bota uma cachaça aí, Seu Matias. 
  Matias serve 
  Põe mais, Seu Matias. O moço paga!

 MARIA Chega, papai... Isto sobe...

 CACHIMBINHO Sobe uma ova... Isto vai é descê pra barriga abaixo... Eu ainda  
  não bebi nadinha, nadinha hoje... 
  bebe 
  Mas, a ná, cumo é que vancê se chama? 
  Matias sai ao fundo

 RINGO Eu me chamo Ringo.

 CACHIMBINHO Ringo!... Eta nome bacana! Lá em casa também tudo vão chamá  
  Ringo... Vai sê uma Ringaiada danada.

 
  

 MATIAS entrando 
  Eu acho bom você fugir daqui, meu amigo. 
  barulho fora 
  Aí vem Corisco e os cangaceiros para o matar.

 RINGO Mas qual o motivo?

 MATIAS Parece-me que o acusam de ser o salteador do Banco da Vila.
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 CACHIMBINHO Vai haver barulho... Deixa eu me defender. 
  pega a garrucha e esconde-se embaixo da mesa ou do balcão

  

 CORISCO entrando com Cangaceiro e Capanga 
  É aquele, rapazes. 
  indica Ringo 
  Agarrem-no. 
  avançam

 RINGO Um momento! 
  param 
  De que me acusam?

 CANGACEIRO Não se faça de engraçado. Você sabe muito bem do que se  
  trata! Onde está o dinheiro que você roubou do Banco da Vila?  
  Vamos a ele! 
  avança. Ringo dá-lhe um soco e saca o revólver

 RINGO de arma em punho 
  Para trás! 
  homens recuam 
  Soltem as armas. 
  obedecem 
  Estou disposto a lutar! Porém, um de cada vez. Aceitam?

 OS TRÊS Aceitamos!

 CACHIMBINHO saindo debaixo da mesa e pegando as armas que estão no chão  
  Que diabo de anarquia é esta aqui? Vocês não respeitam mais  
  as artoridades?

 CORISCO Quem esta fazendo anarquia sou eu! O que é que há?

 CACHIMBINHO Não há nada não, senhor. É só pra sabê.

 CORISCO Pois então saia da minha frente, seu idiota. 
  empurra-o
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 CACHIMBINHO Ai! Não empurra que eu tô fraco! Ainda não bebi nadinha hoje.  
  esconde-se

 CORISCO aos rapazes 
  Seus macacos! Vou ensinar-lhes como se derruba um homem  
  no primeiro soco. 
  luta com Ringo, até que Corisco cai desmaiado. Cangaceiro e  
  Capanga carregam-no para fora

 MARIA indo a Ringo 
  Machucou-se muito, senhor Ringo?

 RINGO Não. Apenas um simples arranhão!

 MARIA Vamos lá para dentro para que eu possa fazer-lhe um curativo.

 RINGO Sim, vamos. 
  saem os dois,  cando Cachimbinho e Matias

 CACHIMBINHO Tá vendo, Seu Matias... Que moço valente. Quebrou a queixada  
  do Corisco. Ê cabra bão... Esse é dos meus. 
  dá um grito de faroeste

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO

TERCEIRO ATO
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 MATIAS acordando Cachimbinho que dorme sobre uma mesa   
  Cachimbinho... Ô Cachimbinho! 
  Cachimbinho acorda 
  Você bebe suas cachaças e depois pensa que o meu buteco é  
  pensão? Seu descarado! Vê se cria um pouco de vergonha.

 CACHIMBINHO O que é isto, Seu Matias? Que calúnia. 
  bêbado 
  Eu ainda não bebi nadinha, nadinha hoje.

 MATIAS Não é? Olha só a ressaca!

 CACHIMBINHO Escuta, Seu Matias... Cumo é que vai o nosso rapaz que veio lá  
  da zona...

 MATIAS Que zona, seu idiota! Veio do Arizona... Nos Estados Unidos da  
  América do Norte. Seu cachaceiro!

 CACHIMBINHO Eu? Cachaceiro? Ainda não bebi nadinha, nadinha hoje.

  

 MARIA entrando com Ringo   
  Bom dia, papai... Bom dia, Cachimbinho. 
  todos se cumprimentam

 MATIAS E então? Foram dar um belo passeio, hein?

 MARIA É verdade, papai... Nós fomos até a barranca do rio ver a cascata.

 MATIAS  E... Ringo gostou do passeio?

 RINGO Maravilhoso, Senhor Matias... Aquilo é muito lindo, e que ar  
  saudável...

 MATIAS É, senhor Ringo... Aquelas terras pertencem a um grande amigo  
  nosso que foi assassinado covardemente... E outras pessoas é  
  que estão explorando estas terras.
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 MARIA Pobre senhor Juvencio... Até hoje ninguém sabe quem o  
  assassinou!

 CACHIMBINHO Pera aí. Tem gente por aqui que sabe... Mas tem medo de falar!

 MARIA Bem, papai... Vamos dar um tiro nestas conversas. Eu vou fazer  
  um cafezinho para nós.

 RINGO Bravos, Mariazinha... Bravos! Senhor Matias, a sua  lha é uma  
  bela dama.

 CACHIMBINHO Muito boa mesmo... Outro dia até ela me pagou uma cachaça.  
  Ficou com pena de mim porque eu não tinha bebido nadinha,  
  nadinha...

 MARIA Vamos, Cachimbinho, para você tirar água do poço para mim.

 MATIAS Quando o café estiver pronto nos avise. 
  Maria sai

 CACHIMBINHO Eu já lá vou... Até logo, Seu Ringo... Hum... Com este negocio de  
  Ringo ocê ta querendo é dá uma Ringada na Mariazinha, hein?  
  Bem, eu vou carregá água... Tchau. 
  sai e volta 
  Seu Matias, eu vou carregá água mas me dá um golinho aí que  
  eu hoje não bebi nadinha, nadinha... 
  bebe e sai

 MATIAS remontando-os 
  Pobre  lha... Pena é que eu não possa terminar os seus estudos...

 RINGO Com franqueza, é pena mesmo, Senhor Matias... Uma moça  
  assim não merece viver nestas paragens.

 MATIAS Mas o que há de se fazer? Este buteco mal dá para viver.

 RINGO O senhor me contando todas estas coisas, Senhor Matias... 
  Prova que o senhor me considera bastante.
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 MATIAS É verdade, senhor Ringo. Eu vejo no senhor um velho amigo a  
  quem muito estimava.

 RINGO Percebo! E por que não me conta como foi assassinado o antigo  
  e querido Juvencio Torres?

 MATIAS Eu já disse uma vez que eu nada sei a respeito.

 RINGO à parte 
  Este homem não me engana! 
  alto 
  Pois eu já consegui descobrir que ele foi morto a punhaladas...

 MATIAS rápido 
  Não, a punhaladas, não...  
  arrepende-se

 RINGO Vê? O senhor sabe e não quer me contar.

 MATIAS Pois bem. O senhor venceu, eu vou lhe contar... Daquela porta  
  do balcão eu vi. Os dois estavam aqui discutindo por causa de  
  uns papéis. Corisco e Juvencio, o meu amigo... Quando de  
  repente Corisco levantou-se quando Juvencio estava de costas,  
  e sem dar tempo para que ele se defendesse, desfechou-lhe  
  dois tiros pelas costas... Foi terrível.

 RINGO Covarde!

 MATIAS Eu quis dar parte à policia, mas... Corisco ameaçou-me de todas  
  as formas e eu, com medo, pensando em minha  lha, achei  
  prudente calar... E calei-me até hoje...

 RINGO Sendo assim, o senhor fez muito bem.

 MATIAS Mas a nal... Por que o senhor tem tanto interesse em saber  
  quem foi o criminoso?
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 RINGO Há tempos, meu amigo, que eu montei meu cavalo, e saí  
  cortando estrada... Galopando... Galopando com o  to único 
  de cumprir um juramento de vingança. E quando encontrar o  
  homem a quem busco não deixarei para depois. Só uma chuva  
  de balas poderá pôr  m ao meu destino! E agora eu vou dizer- 
  lhe quem sou... Eu, o homem que deseja vingança, sou...

  

 MARIA entrando com Cachimbinho 
  Papai, o café está pronto...

 CACHIMBINHO E a gata da vizinha teve sete nenenzinho!

 MATIAS Ora, cale a boca, seu pito sem fumo... Vamos, gente... 
  Vamos tomar o café... 
  saem todos

 CACHIMBINHO saindo 
  Pronto... Agora nem fumo eu tenho mais. Vamo logo que eu  
  ainda não bebi nadinha, nadinha!
  sai

  

 CORISCO entrando com Cangaceiro 
  Olha aqui, seu cangaceiro  lho da peste, eu não te dou nem um  
  tostão, tu visse?

 CANGACEIRO Mas Corisco... E o banco que nós assaltamo? Tinha muito dinheiro...

 CORISCO E o que tem você com isso?

 CANGACEIRO O que tenho com isso? Não fui eu quem dirigiu o bando...  
  Vamos que amanhã a polícia me prenda...

 CORISCO Ah, que pena...
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 CANGACEIRO Quer dizer que você não vai me dar nem um níquel por aquele  
  serviço?

 CORISCO Claro que não...

 CANGACEIRO  Corisco! É bom não brincar com fogo que você pode se queimar...  
  Olha que eu posso esclarecer tudo.

 CORISCO Pode fazer o que você quiser que não me mete medo. Eu nunca  
  estou com vocês quando cometem os assaltos. Não sou louco  
  de aparecer nos crimes.

 CANGACEIRO Eu sei que as culpas sempre caem por cima de mim! Mas tem  
  uma culpa que te fulminará se eu disser. Para te deixar na  
  miséria basta contar quem matou Juvencio!

 CORISCO Canalha! Se você disser a quem quer que seja qualquer coisa a  
  esse respeito eu te matarei.

 CANGACEIRO Mas não te esqueças do velho ditado: quanto mais alta a árvore  
  mais bonito é o tombo.

 CORISCO avançando 
  Miserável!

 CANGACEIRO tirando a arma 
  Para trás! Não pense que vai fazer comigo a mesma coisa que  
  fez com Juvencio... Comigo, não. Eu ando prevenido, meu caro...  
  Vou-me embora desta vez, mas da próxima... Tome cuidado. 
  sai

  CORISCO só 
  Canalhas! Tenho que mandar matar esse também, antes que me  
  denunciem. 
  transição 
  Ô Diabo, como eu  quei nervoso com este incidente... Mas...  
  Não tem ninguém no buteco? Eu mesmo vou me servir. 
  pega uma garrafa e vai para a mesa beber
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 CACHIMBINHO entrando com Matias e vendo Corisco 
  Chi... Olha, Matias, quem é que está aí...

 CORISCO Matias, como não tinha ninguém aqui eu me apoderei da tua  
  bodega!

 CACHIMBINHO Oia, Matias... Tá chamando o teu galinheiro de bodega!

 CORISCO Bão, deixa eu me raspá. 
  vai saindo com a garrafa

 MATIAS  Ei, Seu Corisco! Quem vai pagar esta garrafa que o senhor vai  
  levando? Já chega de tanta bebida que o senhor me leva sem  
  pagar!

 CORISCO Olha, velhote... Mais tarde eu venho aqui buscá tua  a que vai  
  sê minha muié. Portanto essa vai por conta do teu genro.

 MATIAS Miserável! Vais pagar-me com a vida. 
  Corisco não dá importância e sai

 CACHIMBINHO impedindo Matias 
  Não faça isso, Seu Matias! Pode dexá comigo que eu arresolvo.

 MATIAS Obrigado, Cachimbinho... Olha, agora eu vou te pagar um vinho.  
  serve 
  Toma, beba!

 CACHIMBINHO bebendo 
  Uai, Seu Matias! Que vinho é este?

 MATIAS É vinho da madeira.

 CACHIMBINHO cuspindo 
  Hum... Por isso que está cheio de sarrafo!
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 MARIA entrando com Ringo 
  Papai, Ringo disse que o meu café estava esplêndido. 
  E o senhor, não gostou?
  reparando 
  Mas o que foi que aconteceu?

 MATIAS O miserável do Corisco esteve aqui. E se não fosse Cachimbinho 
  eu o mataria. Pois o bandido disse-me que a qualquer hora virá  
  aqui para te raptar.

 RINGO Não se a ija, Senhor Matias. Aquele homem já tem endereço  
  certo. Deixe-o por minha conta.

 CACHIMBINHO Por nossa conta. Não é, colega?

  

 CAPANGA gritando fora 
  Viva! Viva! Eu agora sou homem livre! 
  entra 
  Sou homem livre! Viva! Quero beber!

 MATIAS O que é isto, rapaz? Respeite os demais.

 CAPANGA É que estou alegre e quero beber. Não sou mais amigo dos  
  cangaceiros.

 RINGO Muito bem. Beba que eu pago...

  

 CORISCO entra com raiva 
  Onde está este desgraçado que saiu gritando do serviço?  
  vendo o Capanga que bebe na mesa 
  Ah, estás aí... Bandido! Volta ao serviço! 
  dá-lhe um murro, Capanga cai

 CACHIMBINHO à parte 
  Eu vou me escondê que o negócio vai fedê. 
  esconde-se
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 CORISCO gritando 
  Matias, velho tonto! Dá-me cachaça para comemorar a nossa  
  conversa de hoje. É agora que eu vou levar ela. Compreendeu 
  o negócio?

 MATIAS Eu não tenho negócio com canalhas!

 CORISCO Vais engolir os teus insultos, velho. Eu não sou homem que  
  leva desaforos para casa. Sou temido nestas vinte léguas.  
  Finalmente eu sou...

  

 CANGACEIRO entrando 
  Um ladrão e um assassino!

 CORISCO avançando 
  Vai morrê, patife!

 RINGO sacando a arma 
  Para trás! Quem fala agora sou eu. Até que a nal, Corisco, nos  
  encontramos. Há muito tempo que eu estava te procurando.

 CORISCO Ah, já sei. Qué um emprego, não é? Se você é esperto e bom  
  no gatilho me serve... Ô Mariazinha, minha futura muié, bóta aí  
  um copo de cachaça pra este cabra da peste tomá. Vamo, enche
  o copo. 
  Maria obedece 
  Me dá o copo que eu quero oferecê pra ele. 
  pega o copo 
  Toma, cabra.

 RINGO Não, Corisco. Eu não bebo com cangaceiro, assassino e ladrão.  
  Então, Corisco? Pareces que estás nervoso?

 CORISCO Quem é tu,  o da peste?

 RINGO Eu sou um menino que foi para a América e que lá jurou um dia  
  vingar a morte de seu pai. E aqui estou para a vingança. Eu sou  
  Ringo,  lho de Juvencio.
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 CORISCO Pois não, cabra da peste. Comece a fazê o sinal da cruiz pruque  
  já vai bala. 
  saca o revólver e atira, mas Ringo o desarma com um tiro certeiro  
  no revólver

 RINGO Assim não! Vou dar-te chance para que se defenda e que seja  
  uma luta honesta e não um assassínio. 
  a Cachimbinho 
  Cachimbinho, coloque o revólver no seu coldre  
  Cachimbinho executa 
  Agora comece a atirar! 
  
  Corisco cai morto

 CACHIMBINHO Agora ocês vão me dá licença que eu vou levá esse defunto  
  preso pra cadeia. E despois eu volto prá tomá uma que hoje 
  eu ainda não bebi nadinha, nadinha... 
  sai arrastando o defunto

 RINGO Agora, Senhor Matias, que cumpri a minha vingança, pretendo  
   car aqui para tomar conta das terras de meu pai. Mas antes  
  desejo lhe pedir a mão de Mariazinha para minha esposa.

 MATIAS Uai... O que diz a isto minha  lha?

 MARIA Eu gosto muito dele, papai. E  caria muito feliz se o senhor  
  consentisse.

 MATIAS Pois casem-se e sejam felizes!

 RINGO Obrigado a todos! Neste duelo o Corisco tombou... O homem  
  que era valente morreu pagando bem caro o mal que praticou.  
  Ringo cumpriu o seu juramento, derrotando o malvado... 
  Corisco não existe mais. Foi bem triste o seu destino. Todos 
  os valentões terminam sempre assim. Depois de tanto tempo,  
  cumpriu-se a vingança de Ringo!
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