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CENA
PETER, JUANITA
e PÉCOS

 PETER Não é possível pagar impostos desta maneira com esta seca!
  Os rios secaram e todas as plantações estão se perdendo!

 JUANITA Tens razão, Peter. O pouco que temos esses bandidos do  
  senhor Martins levam. Pécos é muito pequeno para trabalhar!

 PETER Porém, não podemos continuar assim! As autoridades precisam  
  dar um jeito nesses terríveis bandidos que assaltam e matam  
  os infelizes colonos como nós!

 JUANITA Peter, você não pode culpar as autoridades do nosso lugar que  
  já têm feito todo possível para pegar estes bandidos do Arizona

 PETER Não, é mentira! O delegado está de acordo com o senhor Martins.  
  Se não fosse assim, eles não andavam por aí espalhando  
  horrores a toda gente!

 JUANITA Não pode ser verdade o que você está dizendo. Se assim fosse,  
  o que seria de nós?

 PETER Pois é assim mesmo! Ontem, fui à cidade e, na volta, passei na  
  cadeia para falar ao delegado. Quando cheguei perto do prédio  
  ouvi vozes e parei. Cheguei perto da janela. Olhei. Vi o senhor  
  Martins conversando com o delegado!

 JUANITA E o que diziam eles, Peter?

 PETER O senhor Martins dizia que iriam tomar tudo dos colonos. 
  Que de mim eles não levarão nem mais um tostão!

  

 MARTINS com bandidos
  Bom dia, Peter?

 JUANITA  Santo Deus! Pécos, venha cá meu  lho!
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 PETER O que querem em minha casa?

 MARTINS Viemos buscar o dinheiro pela proteção que damos a vocês  
  contra os bandidos que andam às soltas por aí! E aconselho-o 
  a andar logo que eu estou com pressa! Ah! Ah! Ah!
  todos riem

 PETER à parte
  Miseráveis! São eles mesmos os bandidos! 
  alto
  Eu não tenho mais nada para dar-lhes, meus senhores! 
  Já pagamos muito e não temos mais nada! Piedade, senhor.  
  Olhe, o meu  lho é muito pequeno e precisa de alimentos!

 MARTINS Isso não me interessa! O que eu quero é ouro! E você, imundo  
  mexicano, anda escondendo!

 JUANITA Eu juro por meu  lho que nós não temos mais ouro, senhor  
  Martins. O que tínhamos, já entregamos ao senhor!

 MARTINS empurrando Juanita
  Saia para lá que eu não estou falando com você! Vou contar até 
  três! Se não aparecer o ouro que trazem escondido, matarei  
  toda a família!

 PÉCOS criança
  Por piedade, não matem meu pai!

 JUANITA Tenha piedade de nós, senhor Martins!

 MARTINS Bem! Se assim querem, seja. Um... Dois... Três!
  atira em Peter que cai morto
  Ah! Ah! Ah!
  rindo
  Agora é a sua vez, mulher, se não quiser dizer onde está o ouro,  
  morrerá!

 JUANITA chora com raiva
  Agora, nem que tivesse todo o ouro do mundo, não entregaria 
  a você, bandido!
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 MARTINS Ah! É assim? Pois então toma!
  atira. Juanita cai morta
  É assim que eu ensino a esses tolos colonos que querem me  
  tapear!
  à Pécos
  Garoto, venha cá.
  agarra-o
  A você eu não matarei, mas para que nunca esqueça esta cena  
  e para que também não se esqueça de mim!
  marca o rosto do menino com punhal e saem todos rindo   
  desbragadamente

  música

 PÉCOS Eu nunca me esquecerei! Mamãe. Papai. 
  chora 
  Eu os vingarei! Quando eu for grande voltarei para matá-los  
  todos. Eu juro que os vingarei! Eu os vingarei!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



UM POÇO

SEGUNDO ATO
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 MARTINS entrando
  Olhe Pedro! Eu não quero que dê água a ninguém! Se não  
  pagarem, não vão beber água! Deixe que morram de sede,  
  esses malditos!

 PEDRO Já sei, senhor Martins! Mas, às vezes, quem vem buscar água  
  aqui é uma mulher ou uma criança!

 MARTINS Tanto faz! Mulher ou criança! Não tenha dó de ninguém. O que  
  eu quero é dinheiro. E depois, o poço é meu!

 PEDRO  É que, quando chega uma criança, eu...

 MARTINS Ora, Pedro, eu não gosto de ninguém. Muito menos de criança!  
  Vocês não se lembram do que foi que eu  z com aquele garoto  
  que presenciou um crime que eu  z?

 PEDRO Um garoto? Eu não sei de qual o senhor está falando! Pois o  
  senhor judia de todas as crianças que chegam perto do senhor!

 MARTINS Ora, como não se lembra daquele menino que eu  z uma marca  
  no rosto? Filho de Peter e Juanita? Se não me engano o nome  
  dele é Pécos!

 PEDRO Ah! Sim! Agora me lembro, mas como o senhor foi se lembrar  
  dele logo agora?

 MARTINS Porque foi o único garoto em minha vida que eu tive o prazer  
  de marcar-lhe o rosto. Ha! Ha! Ha!
  ri

  
  

 MENINA entrando com balde
  Dá licença, senhor. 
  vai ao poço

CENA
Alguns bandidos
e PEDRO
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 MARTINS Ei, menina, onde está o dinheiro da água? 

 MENINA Mas eu não tenho dinheiro, senhor Martins! Eu venho buscar  
  água para a mamãe fazer a mamadeira do meu irmãozinho!

 MARTINS Pois bem, menina, dar-te-ei água, mas quero o dinheiro, porque  
  sou o dono da mina!

 MENINA Senhor! Tenha piedade de nós!

 MARTINS Não! Eu não tenho pena de ninguém. E diga a seus pais que, 
  se quiserem água, terão que pagar! Agora, vá embora!
  bate na menina que sai chorando
  Viu, Pedro, comigo é assim, não tem dinheiro, então não tem  
  água. Ha! Ha! Ha!  Com esta seca que está na região, todos os  
  poços secaram. O único que não secou foi o meu! Por isso,  
  esses mexicanos nojentos têm que pagar, ou então morrer de
  sede! Bem, Pedro, eu vou sair! Não se esqueça das minhas  
  ordens!
  sai. Ficam Pedro e Rodrigues

 PEDRO Nosso patrão é bem esperto hein, Rodrigues?

 RODRIGUES É. Ele não perde uma oportunidade prá ganhar dinheiro!

 PEDRO Sabe, Rodrigues, no que eu estava pensando? Naqueles  
  infelizes de doze anos atrás, quando aquele menino olhou 
  pra mim, com os olhos cheios de vingança!

 RODRIGUES Mas de quem você está falando?

 PEDRO Daqueles mexicanos lá em Santa Rosa! Não se lembra de  
  quando estivemos lá?

 RODRIGUES Agora, me lembro. Estás falando de Peter. E o nome do garoto 
  é Pécos. Mas porque estás lembrando disso agora?

 PEDRO Porque, se ele está mesmo pensando em vingança, agora já  
  deve estar um homem, Rodrigues.
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 RODRIGUES Ora, Pedro, já se foram doze anos!

  

 ROSITA entrando com balde
  Olá! Senhores.

 PEDRO O que veio fazer aqui, Rosita? Tão longe de sua casa?

 ROSITA Venho buscar água, senhor. Estamos sem uma gota em casa!

 RODRIGUES Mas para você levar água tem que pagar. É uma taxa que  
  estipulou o senhor Martins.

 ROSITA Mas isto não é justo. O que vale um pouco de água? Além disso,  
  eu não tenho dinheiro!

 RODRIGUES Bem, se não tens dinheiro, não vais levar a água!

 ROSITA Por favor, senhor, eu tenho que levar a água para os meus  lhos.

  

  Pécos entra e  ca observando a cena

 PEDRO Não queremos conversar  ado. Ou o dinheiro, ou não leva a  
  água!
  vai conversar com Rodrigues à parte. Rosita vê a bolsa em cima  
  da mesa

 ROSITA à parte
  Meu Deus, o que vou fazer? Aquela bolsa está cheia de dinheiro. 
  Perdoe-me, senhor, mas é por meus  lhos.
  vai pegar a bolsa. Pedro vira-se e vê

 PEDRO Deixa aí, esta bolsa, sua ladra! Então? Queria roubar-nos, não é? 

 ROSITA Por favor, senhor, perdoe-me. Eu não queria roubar, mas é por  
  meus  lhos.
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 RODRIGUES Pedro, vá chamar o seu Martins, eu  carei vigiando essa ladra. 
  Pedro sai
  Você, Rosita, vai tomar uma lição que nunca esquecerá!  
  a Pécos que se dirige ao poço
  Ei, mexicano, onde pensa que vai? 

 PÉCOS Eu vou tomar água!

 RODRIGUES Mas para tomar água tem que pagar.

 PÉCOS Mas não trago dinheiro comigo! A nal, por que fazem isso?

 RODRIGUES Não tenho satisfação a dar-te. Saia daqui, mexicano sujo!  
  Pécos levanta a aba do chapéu e mostra a cicatriz
  Não! Não é possível. Essa marca em seu rosto? Não pode ser!

 PÉCOS Não pode ser o quê? Esta cicatriz lembra-te alguma coisa?  
  Porque tremes deste jeito? Estás com medo? Viste algum  
  fantasma por acaso?

 RODRIGUES Não! Não me lembro de nada e não estou com medo!

 PÉCOS Por acaso lembras-te de um casal de mexicanos mortos e um  
  menino marcado no rosto por uns bandidos americanos?

 RODRIGUES horrorizado 
  Não! Tenha piedade, eu não tive culpa.

 PÉCOS Há doze anos meus pais morreram pedindo piedade. Foram  
  mortos covardemente. Há doze anos que eu os procuro. A todos!

 RODRIGUES forte
  Mas como é o seu nome?
  saca a arma, porém Pécos atira primeiro. Rodrigues cai morto 

 PÉCOS Eu só digo meu nome aos mortos. Meu nome é Pécos!
  vai ao poço. Dá água à Rosita
  Senhora, leve a água para seus  lhos!
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 ROSITA Muito obrigada, senhor.
  sai

 PÉCOS fala consigo
  Eram três os assassinos de meu pai e minha mãe, agora são dois.  
  E eu hei de encontrá-los nem que seja no  m do mundo!  
  Só assim será completa a minha vingança.
  sai 

  

 MARTINS entrando com Pedro
  Mas o que é isto? Rodrigues morto? Mas o que aconteceu aqui,  
  Pedro?

 PEDRO Não sei, senhor. Quando fui chamá-lo, ele estava vivo, cuidando  
  da Rosita!

 MARTINS Ah! Então foi aquela miserável. Ela me paga!
  vai saindo

 PEDRO Espere, senhor! Quando fui saindo, reparei num mexicano que  
  também estava aqui!

 MARTINS Você viu um mexicano? E como era ele? Vamos, fale Idiota!

 PEDRO Era um rapaz. Chapéu de aba abaixada no rosto, calçava uma  
  bota de cano comprido e tinha uma cicatriz no rosto do lado  
  direito.

 MARTINS Do lado direito? Um mexicano com uma cicatriz. Vá avisar os  
  outros que me esperem no bar Dallas. Vamos, vá de uma vez!  
  Pedro sai
  Idiota! Se veio procurar vingança, engana-se! Com Martins  
  Moreno, não se brinca! Se és quem eu penso, também te  
  matarei como matei seus pais! Ha! Ha! Ha! Se vens para 
  matar-me, eu matar-te-ei primeiro. Ha! Ha! Ha!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



UM BAR SALOON

TERCEIRO ATO
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 VICENTE Vocês souberam que mataram o Rodrigues?

 PEDRO Eu tenho a certeza que foi aquele mexicano que esteve lá no  
  poço do Senhor Martins.

 VICENTE Talvez quisesse beber água e o Rodrigues não quis lhe dar!

 PEDRO E vocês ainda não sabem que, pra beber água daquele poço, 
  é preciso pagar?

 VICENTE Nós sabemos! Mas isto é uma injustiça!
  Pedro dá-lhe um tapa

 PEDRO Quem lhe pediu opinião? O Senhor Martins é o dono do poço e,  
  o que ele  zer, está bem feito!

 VICENTE Está bem, Pedro, mas não precisa usar violência comigo que  
  sou seu colega de trabalho!

 PEDRO Comigo é assim. Eu não tolero que discutam as ordens do meu  
  patrão.

 VICENTE Cuidado, Pedro, essas violências podem te custar a vida!

 PEDRO O quê? Estás me ameaçando?

 VICENTE Não é ameaça! Mas, se assim for, o que acontecerá? O que é  
  que você vai fazer?

 PEDRO O que eu faço? Já eu te mostro.
  brigam

  
  

CENA BANDIDOS à vontade
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 PÉCOS quando entra, bandidos param a luta
  Tequila, senhor!

  

 MENINA entrando com uma leiteira
  Senhor Fernandes, minha mãe mandou buscar o leite para fazer  
  o mingau do meu irmãozinho!

 FERNANDES Fale para a sua mãe que eu não vou vender mais  ado.
  Agora só em dinheiro!

 MENINA Mas, senhor, nós não temos dinheiro no momento. Assim que  
  meu pai voltar do Arizona nós pagaremos!

 FERNANDES Eu já lhe disse que não! E agora vá embora daqui, senão eu lhe  
  dou uns tapas.
  menina vai para sair. Pécos chama

 PÉCOS Menina, venha cá. Tome este leite e leve para o seu Irmãozinho.

 MENINA Obrigado, senhor! Que Deus lhe pague!
  sai

 PEDRO Olha, mexicano, gostei do seu gesto. Quero lhe pagar uma  
  Tequila. Venha beber comigo!

 PÉCOS Obrigado. Eu só bebo sozinho!

 PEDRO Ora, mexicano, não sejas orgulhoso! Venha logo.

 PÉCOS Quando um homem diz não é porque quer  car sozinho.

 PEDRO Bem, mexicano, já que não queres beber! Toma!
  joga a bebida no rosto de Pécos que  ca impassível
  Por que não reages? Por que és um covarde? Viram homens?  
  Com Pedro Vilar não se brinca. Ha! Ha! Ha! Como é o seu nome,  
  mexicano?
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 PÉCOS Eu só digo o meu nome aos mortos!
  os bandidos sacam. Pécos atira primeiro, matando-os
  Meu nome é Pécos!
  paga e sai

  

  Martins entrando com Pépe

 MARTINS a Pépe
  Mas o que houve aqui?
  dirige-se a Fernandes
  Venha cá, ô idiota, quero saber quem matou os meus homens!  
  Vamos! Diga!

 FERNANDES  Eu não vi nada, Senhor Martins!

 MARTINS Como não? Miserável, você não sai de trás desse balcão!  
  Vamos, fale antes que eu o mate de uma vez.

 FERNANDES ajoelhando aos pés de Martins
  Tenha piedade, senhor! Eu não vi nada! Eu juro!

 MARTINS Não quer falar, não é? Pois então toma!
  atira em Fernandes que morre
  Ha! Ha! Ha!  Hei de matar todos esses imbecis. Esses malditos  
  que querem me tapear. Eu hei de descobrir quem matou o meu  
  melhor homem! Pépe, você  ca, eu vou procurar o assassino 
  de  Pedro. Cuidado com qualquer desconhecido que aparecer!  
  Eu  volto logo!
  sai

 PÉPE Agora, sim! Não tem ninguém tomando conta do boteco. Eu vou  
  tomar um trago!

  música
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 PÉCOS  entrando
  Dê-me uma tequila, senhor.

 PÉPE Eu não sou o dono do bar. Ele está morto!

 PÉCOS Quem o matou?

 PÉPE Você está querendo saber demais, mexicano! A que vêm estas  
  perguntas?

 PÉCOS Quem pergunta quer saber!

 PÉPE Quer saber, hein? Pois vão lhe custar caro estas perguntas!  
  E, como eu gosto de saber quem eu vou matar, qual é o seu  
  nome mexicano?
  Pécos mata-o

  

 MARTINS entrando
  Mas não é possível! Quem será esse bandido que está   
  acabando com os meus homens? Já sei o que vou fazer. Vou  
  juntar tudo o que é meu e vou dar o fora daqui! Mas, antes, 
  eu  hei de vingar Pedro e os outros. Ha! Ha! Ha!

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO TERCEIRO ATO

QUARTO ATO
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 ROK a Pablo
  Você sabe das mortes misteriosas que estão se dando em  
  Santa Fé, Pablo?

 PABLO Mas claro que eu estou sabendo! E você, Rok, sabe quem é o  
  autor dessas matanças?

 ROK Não sei e nem quero saber!

 PABLO Nem eu! Olha, até que esse cara está prestando um grande  
  favor à coletividade! Está fazendo um bom serviço.

 ROK Ele está acabando com o bando de malfeitores do senhor  
  Martins.

 PABLO É... Mas mataram também o senhor Fernandes, dono do bar que  
  não tinha nada com o peixe!

 ROK Olha, cá entre nós! Eu acho que quem matou o senhor Fernandes  
  foi o Senhor Martins. Pois a maioria dos crimes tem acontecido  
  aqui no bar.

 PABLO Eu só peço que esse camarada, que anda fazendo esse festival  
  de crimes na testa dos outros, não se meta comigo. Senão ele  
  vai se arrepender! Eu não sou bolinho não.

 ROK E se tal acontecer? O que é que você vai fazer?

 PABLO Eu vou correr! Ou você acha que eu vou brigar com ele?   
  Negativo!

 ROK Mas você não é o famoso Pablo! Él Perigoso?

 PABLO Não! Agora eu troquei de nome. Agora sou Pablo, Él Medroso!

CENA ROK e PABLO
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 PÉCOS Pécos entra 
  Está ocupado, senhor? Eu queria comer alguma coisa.

 ROK Não estou ocupado! É pra já, meu senhor!
  para dentro
  Sai um P.F. caprichado!
  serve a bebida na mesa

 PABLO Mexicano, de onde veio você?

 PÉCOS Eu vim de Santa Fé, senhor!

 ROK Vai  car muito tempo por aqui?

 PÉCOS O tempo necessário para acabar um assunto particular.

 PABLO Olha aqui, mexicano, eu fui com a sua cara e, por isso, te  
  aconselho. É melhor você ir embora!

 PÉCOS Obrigado, senhor. Mas por que quer que eu vá embora?

 PABLO Por quê? É que está se dando uma onda de crimes por aqui!  
  E como você é mexicano, eles podem te acusar pelas mortes  
  dos bandidos do Senhor Martins!

 PÉCOS O Senhor Martins é o delegado aqui?

 PABLO Que nada! Ele é o chefe dos bandidos que morreram estes dias  
  por aqui!

 ROK O Senhor Martins deverá vir aqui hoje fazer a barba. Vá embora,  
  senhor.

 PÉCOS Não. Eu  carei para conhecer este homem!

 PABLO Mas, a nal, quem é o senhor que não teme o Senhor Martins?  
  Ele é o dono desta região! Qual é o seu nome, mexicano?
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 PÉCOS Só digo meu nome aos mortos.

 PABLO OK, não precisa falar o seu nome não! Pode  car aí quietinho.
  O meu nome o senhor já sabe, é Pablo!
  
  música

  

 MARTINS entrando com bandidos
  Ei, Rok, venha me servir! Não está vendo que eu cheguei?

 ROK Vi sim, senhor, mas este mexicano está na frente.

 MARTINS Seu imbecil! Quem manda aqui sou eu.
  empurra Pécos
  Vamos, saia desta mesa, seu mexicano sujo!
  Pécos obedece

 PABLO Opa! O negócio vai dar confusão!

 MARTINS vendo a marca no rosto de Pécos. À parte
  Não. Não é possível. Esta marca? Não pode ser verdade! Parece  
  que eu estou vendo o passado, mas talvez não seja o menino  
  que eu marquei. Já faz doze anos. Eu vou perguntar-lhe o nome.

 PABLO Senhor Martins, não pergunte o nome dele não.

 MARTINS empurrando-o
  Saia prá lá, seu bêbado!

 PABLO Bêbado, é? Eu, hein? Eu tenho muito juízo pra não me meter  
  com ele.

 PÉCOS Então? Não se lembra de mim, Senhor Martins?

 ROK a Martins
  Não se meta com ele. Vá embora, senhor.
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 MARTINS Cale a boca, seu imbecil.
  empurra-o
  Não, mexicano, eu não me lembro de você.

 PÉCOS Mas devia lembrar-se, miserável.

 MARTINS à parte
  Meu deus! Estou perdido!
  alto
  O que queres de mim, mexicano sujo?

 PABLO Agora é que o pau vai quebrá de verdade!

 MARTINS Já conversamos demais, mexicano. Qual é o seu nome?
  puxa a arma. Pécos atira, mata Martins e todos os bandidos

 PÉCOS O meu nome é Pécos!

 PABLO Com tanto péco, péco, pé... pé... Eu vou dá no pé!
  sai

 ROK Senhor! Por que matou Martins e toda a sua quadrilha?

 PÉCOS Porque, senhor, há doze anos, eles entraram em minha casa e  
  mataram meu pai e minha mãe. Eu então, que era um garoto,  
  só pude chorar em cima dos seus cadáveres. Jurei que um  
  dia os vingaria! Agora posso voltar para a minha terra! Pois sei
   que meus pais estão vingados e que descansam em paz!  
  Adeus, senhor!

 ROK Adeus, Pécos!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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