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 FRANKILIN O senhor ainda não justi cou a sua falta. Quero saber como 
  tem desaparecido o petróleo nestes últimos tempos.

 EDUARDO Se o petróleo tem desaparecido, eu não tenho culpa. E, de mais  
  a mais, eu não tenho satisfações a lhe dar!

 FRANKILIN Como não? Sendo o senhor o meu empregado, cumpre-lhe 
  dar-me satisfações de todos os atos que se relacione com os  
  meus negócios.

 EDUARDO à parte 

  Eu mando já este velho para a casa do diabo. 
  alto 

  O senhor deve fazer o que muito bem entender, eu sou o  
  gerente da mina. E também faço o que muito bem me aprouver! 

 FRANKILIN Pois, então, diga-me o que tencionas fazer?

 EDUARDO Queres saber o que eu quero? É não lhe dar nenhuma 
  satisfação sobre o meu modo de proceder. E é bom que o  
  senhor não converse demasiadamente, porque eu não sou  
  homem que ature muito conversa.

 FRANKILIN Mas eu não estou conversando bobagens. Estou pedindo  
  contas daquilo que me pertence e nada mais!

 EDUARDO Mas se eu sou o gerente da mina, tenho o direito de fazer 
  o que bem entender.
 

 FRANKILIN Sim. Você é o gerente, mas eu sou o dono. Sou o proprietário 
  e, de mais a mais, eu quero saber por que o petróleo tem  
  desaparecido e o dinheiro não entra?

 EDUARDO Cuidado, velho idiota. Não me chame de ladrão. Lembre-se  
  de que eu sou o Lobo da Aldeia e não tolero insultos. Tome  
  cuidado, senão vai se arrepender.

 FRANKILIN Pois bem! Visto isto, aqui tem o seu dinheiro e você pode,  
  desde já, considerar-se despedido das minhas minas. 
  dá-lhe o dinheiro
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 EDUARDO Ah! Então é assim que procedes? Velho idiota! Pois, com 
  o Lobo da Aldeia, não se brinca! Toma! 
  atira no velho Franklin, que morre

  Eis aí a minha resposta, atrevido! Ha! Ha! Ha!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO PRIMEIRO ATO
COM UM CAIXÃO GRANDE

BAR

JOHN E BILL SENTADOS À MESA

SEGUNDO ATO
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 JOHN Pois é assim, meu caro Bill. Há muito que se discute o assassinato
   do velho Franklin, e nada se conseguiu apurar até agora.

 BILL Foi deveras um crime misterioso. Há já quase dois anos que foi  
  cometido o crime e, até agora, não conseguiram prender o autor  
  dessa injustiça contra um homem como o velho Franklin, que só  
  sabia fazer caridades e favores!

 JOHN Lá isso é verdade! Mas... Franklin nem sequer deixou uma  
  pessoa na direção das minas. 

 BILL Ora... Você se esquece do  lho?

 JOHN O  lho? Este está nos estudos em Nova York. No entanto, já  
  deveria ter recebido alguma noti cação sobre a morte de seu  
  velho pai!

 BILL O caso é que esse tal de Eduardo não dá mesmo conta do recado.

 JOHN Não falemos em semelhante tipo. Só em lembrar seu nome, 
  faz-me mal ao sangue.

 BILL Por que diz isso do capataz das minas do velho Franklin?

 JOHN Por quê? Porque, baseado em seus fortes braços, julga ter o 
  rei na barriga. Mas eu cá o porei na cadeia quando muito bem  
  me aprouver.

 BILL Que estas dizendo? Como o fará?

 JOHN Como? Como assassino do velho Franklin!

 BILL Isso é verdade, John? Porque não levaste o conhecimento da  
  polícia tudo o que sabes?

 JOHN Não, Bill. Não, vez que eu tenho uma  lha, Jane, a quem adoro  
  muito. Eduardo escaparia das mãos da polícia e, depois, eu é  
  que tinha de me ver com ele.
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 BILL Conta-me como se deu o fato?

 JOHN Se quiseres saber, vais ouvi-lo. O crime deu-se aqui em uma 
  das mesas do meu bar. O velho Franklin, sentado naquela mesa,  
  resmungava baixinho sobre o desaparecimento do petróleo  
  que, dia a dia, se veri cava com maior intensidade! Nisto entra
  Eduardo. O velho, como era natural, interrogou-lhe a respeito  
  do petróleo. Eduardo respondeu-lhe que não tinha contas a  
  dar-lhe. O velho, indignado com as respostas, o despediu das  
  minas! Então Eduardo, sacando o revólver, não trepidou em  
  atirar detrás daquele balcão! 
  barulho fora

 BILL Silêncio! Aí vem gente!
 

  

 EDUARDO entrando com os bandidos 

  Vão entrando, rapazes. Vão entrando.

  

 JANE entrando 

  Pronto, papai. Aqui estou para lhe ajudar!

 JOHN Bem, minha  lha, sirva aos rapazes, que não podem se demorar.

 EDUARDO Isso mesmo. Bebam logo porque, dentro de duas horas, eu  
  quero todo o petróleo enlatado.

 BANDIDO Mas, Senhor Eduardo, o salário que o senhor nos paga é muito  
  pouco para tão grande exigência.

 EDUARDO Quem te pediu conselhos, seu estúpido? 
  dá-lhe um soco 

  Vamos, toca a beber depressa!

 BANDIDO Calma, Senhor Eduardo, eu ia contar aos rapazes que hoje outra  
  diligência foi assaltada. E desta vez era a que trazia o dinheiro  
  para o nosso pagamento.
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 EDUARDO à parte 

  Os rapazes  zeram o servicinho bem feito. São mais alguns  
  dólares que entraram para o meu bolso. 
  alto 

  Vamos, rapazes! Montem a cavalo e façam o cerco por volta 
  das minas.

 BANDIDO Para quê? Se eles já devem estar longe.

 EDUARDO outro soco 

  Cala a boca, seu intrometido! 
  fazem grande barulho

 XERIFE entrando 

  Que barulho é este aí?

 EDUARDO É briga, Senhor Xerife!

 XERIFE E quem é o brigão?

 EDUARDO Sou eu. Por quê? Por quê?

 XERIFE Nada! É só pra saber.

 EDUARDO Fui eu que dei um soco no queixo de um malandro. Fiz mal?

 XERIFE Não! Capaz... O senhor fez muito bem. Eles estão precisando  
  mesmo de umas pauladas.  
  à parte 

  Eu não posso dizer nada com esse camarada, senão eu é que  
  acabo apanhando!

 EDUARDO Pois é, Senhor Xerife, eu pensei que o senhor fosse me prender.

 XERIFE Eu? Por quê? Não há motivos. Eu perguntei sobre este caso 
  só pra saber.

 EDUARDO abotoando-o pelo casaco 

  Olha aqui, seu coisa, e se eu entendesse de dar um soco em  
  você também?
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 XERIFE com pose 

  Se você me desse um soco, eu...

 EDUARDO O que é que você fazia? Responde?

 XERIFE Se você me desse um soco aqui, eu caía bem ali! 
  à parte 

  Eu ainda prendo esse camarada, uma hora em que ele estiver  
  dormindo.

 EDUARDO Vamos, seu farofa, vá dando o fora antes que eu me esquente.  
  Anda, banana!

 XERIFE Pronto! Agora eu virei fruta! 
  à parte 

  Eu juro que eu ainda prendo este gajo. 
  sai

 EDUARDO Vamos, rapazes, façam o cerco. Vamos! 
  saem todos

 BILL O que dizes a isto, John?

 JOHN O que eu digo? É que os canalhas, os verdadeiros canalhas,  
  sempre  cam impunes!

  

 JACK sentando-se à mesa 

  Traga-me um uísque, por favor.

 JANE Deixa, papai, eu o servirei. 
  vai servir

  

 EDUARDO entrando 

  E este maldito Xerife que não aparece. John, você não viu 
  o Xerife?
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 JOHN Não!

 EDUARDO Também! Ele e ninguém são a mesma coisa. 
  vai sair e repara    
  Quem és tu?

 JACK com naturalidade 

  Um homem! Não vês?

 EDUARDO Sei perfeitamente que é um homem, mas eu pergunto como 
  se chama e de onde veio?

 JACK Eu só me confesso a um padre!

 JOHN O rapaz parece resolvido.

 EDUARDO Só se confessa a um padre hein? Pois terá que fazê-lo à polícia.

 JACK Será o caso que o senhor seja autoridade policial?

 EDUARDO Não! Eu não faço parte dessa gentalha. Eu sou o Tigre da Aldeia!

 JACK Eu sou o caçador de feras!

 EDUARDO afastando-se 

  Um caçador de feras... Jane, venha servir-me.

 JANE Papai, por favor, vá servir o Senhor Eduardo. Eu não posso  
  encarar este homem.

 JOHN Deixe, minha  lha, que eu o servirei. 
  vai servir 

  Aqui está, Senhor Eduardo, a sua bebida predileta.

 EDUARDO Eu pedi para sua  lha e quero ser servido por ela!

 JOHN Mas, Senhor Eduardo, minha  lha está ocupada em outro serviço e...

 EDUARDO Não interessa. Eu já disse que quero ser servido por ela e não  
  por você, velho asqueroso!
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 JOHN raivoso 

  Senhor Eduardo, peço que o senhor respeite esta casa e os  
  meus cabelos brancos!

 EDUARDO Qual cabelo branco qual nada! 
  empurra John que cai

 BILL pondo-se na frente de Eduardo 

  O que é isto, Eduardo! Mais respeito com a velhice.

 EDUARDO Não se ponha em minha frente, se não queres levar uma bala  
  na cabeça.
  tira o revólver e aponta para Bill

 JACK dando um pontapé na mão de Eduardo e puxando a arma ao  

  mesmo tempo 

  Agora sou eu quem fala! Covarde! Saia daqui o quanto antes.  
  Vamos, alma do diabo!

 EDUARDO Eu saio. Mas havemos de ajustar contas mais tarde.

 JACK Quando quiser. Agora saia. Saia depressa. 

  dá um tiro. Eduardo corre cheio de medo

 BILL Muito obrigado, rapaz. Eu sou Bill Martins, comerciante de gado,  
  um amigo leal, sempre ao seu dispor. 
  dá-lhe a mão

 JACK Agradeço. Sou Jack,  lho do Arizona!

 JANE Da nossa parte também muito lhe agradecemos.

 BILL Bem. Agora o amigo vai me dar licença, pois ainda hoje tenho  
  que embarcar uma manada de reses. Até logo, John. Passar  
  bem, Jane. Até logo, amigo!  
  sai

 JOHN É uma boa pessoa esse Bill.

 JACK Conhece-o há muito?
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 JOHN Há uns dez anos. Depois do princípio das explorações 
  das minas.

 JACK Então o amigo deve saber alguma coisa sobre a morte 
  do velho Franklin?

 JOHN à parte 

  Quem será ele? 
  alto 

  Não! Não sei nada a respeito desse crime. Mas por que se  
  interessa o senhor sobre isso? 

JACK Pelo intenso véu que cobriu tão nefando crime e pelo muito  
  que se falou em jornais em New York.

 JONH Isso é verdade. A polícia de lá aqui esteve, mas nada se pode  
  apurar.

 JACK à parte 

  Vejo que esta gente sabe alguma coisa. Mais tarde, hei de  
  arrancar-lhes toda a verdade.

  

 LUCK entrando meio bêbado 

  Olá, John, como vamos? E a menina Jane, como vai?

 JOHN Vamos bem, Luck. Jane também vai bem.

 LUCK Ó John, põe uma pinga aí para mim. 
  reparando 

  Olá temos gente nova por aqui? Quem é o forasteiro hein,  
  John?

 JANE É um jovem do Arizona! Creio que vem residir por estas bandas!

 LUCK Ah! Então vou cumprimentá-lo. 
  encaminha-se quando Jack tira o revólver para examiná-lo. 

  Luck volta com medo 

  Mas...
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 JANE Vá, Senhor Luck.

 LUCK Eu ainda não falei nada e ele já puxou o revólver.

 JOHN Ora, foi só para examiná-lo.

 LUCK indo a Jack 

  Ó moço! Saiba que eu simpatizei muito contigo?

 JACK Sim! Pois eu não pouparei esforços para retribuir a sua simpatia.

 LUCK Então, pra começo de amizade, pague aí um trago!

  

 BILL entrando correndo 

  Fuja! Fuja, meu amigo. Os empregados das minas, sugestionados
   por Eduardo, acusaram o Senhor Jack de assassinar a diligência.

 JACK Ó! Mas isso é uma infâmia.

 JANE Então fuja, Senhor Jack, senão o matarão!

 JACK Decididamente eu não sou um covarde. Lutarei até que me  
  matem.

 LUCK A coisa vai fedê. Ponha outra pinga aí.

  

 EDUARDO entrando com bandidos 

  Vamos, rapazes! Lá está ele. Linchem-no! 
  bandidos avançam. Jack puxa o revólver. Eles estacam

 JACK Um momento! Eu não sei do que se trata.
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 EDUARDO Não sabe do que se trata, hein, seu inocente. Onde está 
  o dinheiro que roubastes na diligência?

 JACK dando um murro na mesa 

  Caluniadores!

  

 XERIFE entrando 

  Um momento, rapazes. O que é isto? Não podem acusar este  
  forasteiro sem haver provas para isso!

 EDUARDO Mas eu exijo que se acuse.

 XERIFE Bem! Se o senhor exige, está direito. Eu não digo mais nada.

 EDUARDO Vamos, rapazes. Linchem-no!

 JACK Esperem! Lutarei com todos vocês. Porém, um de cada vez.  
  Aceitam? Ou são covardes?

 TODOS Aceitamos!

 JACK Então, ponham as armas em cima do balcão, e venha o primeiro.  
  briga com bandidos e depois com Eduardo. Bate em todos. Xerife  

   ca escondido dentro do caixão. Combinação. Depois saem todos,  

  menos Xerife e Luck

  

 XERIFE Mas que camarada forte. Desmontou todos eles. Mas espera.  
  Saiu tanto soco, tanta briga e eu não prendi ninguém? Essa não!

 LUCK sem ver o Xerife, sai debaixo da mesa 

  Puxa pensei que a briga não acabava mais. Eu acho que o  
  caminho já está livre. Eu vou dar o fora. 
  vai sair
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 XERIFE Psiu... Psiu... Olá, seu moço. Onde é que o senhor vai? 
  Onde estava o senhor na hora da briga?

 LUCK Eu estava em baixo.

 XERIFE Em baixo da briga?

 LUCK Não! Em baixo da mesa.

 XERIFE Escondido? O senhor não tem vergonha? Todo mundo 
  brigando e o senhor escondido?

 LUCK Mas é que...

 XERIFE Não tem mais nem menos. O senhor está preso, siga já na  
  minha frente. Eu sou a lei.

 LUCK Mas que preso desgraçado. Quando sai alguma briga, só o Luck  
  é que vai preso. Todo mundo se diverte e eu é que pago o pato?

 XERIFE Não converse. Já na minha frente. Esteja preso. 
  dá um tiro. Luck sai correndo e Xerife atrás

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO

TERCEIRO ATO
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 BILL entrando 

  Olá, John? Como vai o nosso herói?

 JOHN Quem? O Jack?

 BILL Sim! O Jack? Machucou um pouco na briga?

 JOHN Não foi nada. Um pequeno arranhão no braço, mas sem   
  gravidade. Ele está passeando com Jane pelos campos.

 BILL Eu gostei do rapaz.

 JOHN Bill, vamos até a estação?

 BILL Vamos, que eu te acompanho. 
  vão sair

  

 LUCK entrando 

  Olá, John!

 JOHN Então, Luck, de onde vens?

 LUCK Da cadeia!

 JOHN Mas o que é isto? Você não faz outra coisa senão ir preso?

 BILL É verdade. Você precisa criar juízo, Luck!

 LUCK Quem precisa criar juízo é o Xerife. Ele não faz outra coisa  
  senão me prender.

CENA
JOHN em cena 
entra BILL
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 BILL É engraçado, o Xerife!

 LUCK Engraçado nada. Desgraçado é o que ele é. Mas o que eu vim  
  fazer aqui é saber do nosso Jack. Como vai ele?

 JOHN Vai bem. Está com se nada tivesse acontecido.

 LUCK O rapaz é de fato valente!

 BILL Lá isso é!

 LUCK Gostei da surra que ele deu nesse papudo do Eduardo. Aquele  
  Eduardo gosta de bater em todo mundo. Mas ai dele, o dia em  
  que se meter comigo, dou-lhe um sopapo que lhe viro as gaias  
  pra cima.

 JOHN Escuta, Luck, onde estava você na hora da briga que eu não te vi?

 LUCK Eu tava escondido em baixo da mesa.

 BILL Você, Luck, tem cada uma.

 LUCK Tenho mesmo. Quer ver? Paga uma pinga aí.

 BILL Beba. 
  Luck bebe

 JOHN Olha quem está aí?

 LUCK à parte 

  Agora eu vou agradecer este moço.

CENA
entram 
JACK e JANE



26

 JOHN Então? Onde foram?

 JANE Andando por aí.

 LUCK Senhor Jack?

 JACK O que é, Luck?

 LUCK Eu queria dizer umas coisas bonitas ao Senhor Jack.

 JOHN E por que não falas de uma vez?

 LUCK Senhor Jack?

 XERIFE fora 

  Eu tenho que encontrá-lo!

 LUCK Ai, ai, ai! Aí vem o Xerife. O que eu tenho que falar  ca pra mais  
  tarde. Vocês não vão dizer ao Xerife que me viram por aqui,  
  se não eu vou preso outra vez. Esse Xerife é o meu azar! 
  sai

 XERIFE entrando 

  Bom dia, amigos!

 TODOS Bom dia, Xerife.

 XERIFE Venho cansado, dei uma caminhada longa e sem proveito!

 JACK Sim? E por quê?

 XERIFE Por quê? Querem ver que vocês ainda não sabem da novidade?

 JACK Mas que novidade?

 XERIFE Mas vocês ainda não sabem que mataram um homem na  
  taberna da raposa?
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 BILL E o senhor conseguiu prender o criminoso?

 XERIFE Não! Mas prendi o morto!

 TODOS Oh... Oh... Oh...

 BILL E quem era ele, hein, Xerife?

 XERIFE Ele quem?

 JACK O morto?

 XERIFE Não sei, porque ele não me disse nada!

 JOHN Então o senhor não o conhecia?

 XERIFE  Eu? Conhecia e desconhecia, mas, agora, ando com um livro  
  para tomar nota de todos os crimes.

 JACK O seu caderno deve estar repleto.

 XERIFE Chiii... Nem é bom falar. É crime que não acabam mais. 
  Quer ver?
   Eu vou começar o menu.

 BILL O menu?

 XERIFE Sim! Menu em latim quer dizer leitura!

 BILL Então pode começar.

 XERIFE Gatunos! Assassinos! Piratas! E ladrão de galinha! Ainda ontem  
  prendi uma galinha e vou abrir o processo! Pois a infeliz não  
  quer botar mais ovo!

 JACK Mas o que tem isso? Uma galinha?
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 XERIFE O que tem? Prendi e prendo. Quem não tem competência não  
  se estabeleça. Bem, como eu ia dizendo... Eu vou ler para os  
  senhores o desenrolar da tragédia que se deu hoje.

 BILL Pois não, Senhor Xerife, estamos todos atentos.

 XERIFE lendo 

  Era aproximadamente quatro horas da tarde, quando Jimy  
  Colbert, um africano, nascido em 
  fala uma cidadezinha qualquer 

  entrou na taberna do Vai ou Racha, de propriedade do Senhor  
  Racha ou Vai. E encontrou ali o individuo: Bepo, sanfoneiro de  
  cor preta.

 JACK Mas como, seu Xerife? Italiano de cor preta?

 XERIFE Quer dizer, um italiano nascido na Abissínia. Em estado de  
  embriaguez alcoólica, por motivos de bebidas espirituais.  
  Então, convidou o tal dito cujo para beber e, como o dito cujo  
  não aceitava o convite, ele agarrou e en ou a bebida pelo nariz 
  do outro. Lutaram cerca de duas horas, 15 minutos e 30 segundos,  
  três quartos e duas polegadas.

 BILL Mas que luta titânica!

 XERIFE Em dado momento, um dos ditos cujos, sacando uma   
  garrucha, desfechou 36 tiros no seu adversário.

 JACK Não pode ser. Garrucha só tem dois tiros. O senhor tem 
  certeza de que era garrucha?

 XERIFE Tenho! Por este crime bárbaro, o senhor pode ver o quanto 
  é perigosa esta região.

 JOHN Que crime estúpido. Foi uma verdadeira carni cina.

 XERIFE Não! Foi crime mesmo. Agora vou ler o resultado da autópsia.

 JACK Mas o quê? Temos médico legista aqui?
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 XERIFE Temos. Sou eu mesmo. Eu abro o camarada, vejo bem lá por  
  dentro e depois fecho ele de novo e pronto. Tá liquidado o  
  assunto.

 JACK Mas o que foi feito do médico legista daqui?

 XERIFE Mataram ele.

 JACK Mataram-no?

 XERIFE Aqui é assim. Escreveu não leu, já sabe: pau comeu. Eu aqui  
  tenho vários cargos: eu sou o Xerife, sou o Juiz de Direito, sou o  
  Juiz de Paz, sou o juiz de futebol, chefe da estação, coveiro do  
  cemitério, toco na banda e, de vez em quando, eu sou parteiro!

 JACK Puxa!

 XERIFE Eu tenho que ser a muque, eles vão matando e eu vou   
  assumindo os cargos. Mas então conforme eu ia lendo... Etc...  
  Etc... 
  lendo 

  O primeiro projétil entrou na barriga do dito cujo mencionado,
  de fora pra dentro, indo a bala alojar-se na região interplanetária
   lunar do sputinik, em cima do cocuruto da cabeça. Depois de
  obstruir os intestinos, foi descendo em sentido montanhoso,  
  etc. Bem, senhores, agora eu vou em busca do criminoso, para  
  que não  que desmoralizado um mantedor da ordem como eu!  
  Com Licença! 
  sai

 JOHN Depois de uma papagaiada como esta do Xerife, minha  lha, 
  só a gente tomando um cafezinho.

 JANE E quem vai tirar água do poço?

 LUCK aparecendo 

  Eu vou. Mas em vez do café, eu quero depois uma pinguinha, tá?

 JOHN Tá!
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 LUCK Agora eu estou mais folgado. O Xerife já foi embora. O que  
  é que ele veio fazer aqui? Será que tava me procurando pra 
  me prender no lugar de alguém?

 JOHN Ele veio nos trazer notícia de mais um crime horroroso.

 LUCK Viu com foi bom eu ter me escondido. Na falta do criminoso,  
  quem ia preso era  eu! Vamos, Jane, fazer este cafezinho. 
  sai com Jane

 BILL Eu vou dar umas voltas e, depois, venho beber o café. Até já.  
  sai

 JACK Sabe, Senhor John, que eu soube alguma coisa a respeito 
  do velho Franklin?

 JOHN à parte 

  Querem ver que o Bill deu com a língua nos dentes? 
  alto 

  Mas o que foi que disseram?

 JACK Disseram-me que o velho foi morto a punhaladas!

 JOHN A punhaladas? Não!

 JACK Ó, meu caro amigo, então como foi?

 JOHN Senhor Jack, perdão! Mas, este assunto não me interessa!

 JACK Por quê? Terá o senhor cumplicidade no caso?

 JOHN Não, Senhor Jack. Juro que não, mas...

 JACK Vamos senhor! Como foi cometido este crime? Quem é o  
  criminoso?

 JOHN Senhor Jack, eu vou lhe falar tudo, mas muito cuidado, o velho  
  Franklin foi morto a tiros pelo atual gerente das minas! Eduardo.
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 JACK O coração me dizia. Eu tenho uma sede de vingança contra  
  esse maldito Eduardo! E onde se deu o crime?

 JOHN Em uma das mesas aqui de meu bar, mas o senhor se interessa  
  tanto por esse crime, por quê?

 JACK É porque eu sou...

  

 JANE entrando 

  Papai, o café está na mesa!

 JACK Neste caso, Senhor John, vamos ao café e mais tarde   
  conversamos. 
  saem

  

 XERIFE entrando 

  Mas eu ando prezado mesmo. Nunca vi uns bandidos tão  
  descarados como os daqui. Matam, roubam, fogem e ainda  
  deixam o endereço. Ah... Mas eu agora não sou mais trouxa  
  não! Eu comprei um cachorro policial e ele vai fazer o serviço,  
  e eu  co em casa descansando. Mas o diabo é que ainda não  
  prendi nem um bandido. Hoje, alguém tem que ser preso. 
  Seja quem for!

 LUCK sem ver o Xerife 

  É uma boa alma esse John. Imagine que eu bebi tanta pinga 
  e comi tanta bolacha. E ele ainda me deu um embrulho pra eu  
  levar a minha mulher 
  vai sair 

 LUCK vendo o Xerife 

  Ô, peso desgraçado!

 XERIFE Não adianta o senhor reclamar, Seu Luck! O senhor não sabe  
  que mataram um homem?
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 LUCK E o que é que eu tenho com isso?

 XERIFE Como não? O senhor já devia ter se apresentado. Quer me  
  enganar que já se esqueceu da sua obrigação? Tá preso! 
  Siga na minha frente.

 LUCK Mas, Seu Xerife, eu não faço outra coisa a não ser ser preso?

 XERIFE É... Camarada, enquanto eu não prender os bandidos... Com  
  tantos crimes e eu precisando fazer justiça. Alguém tem que 
  ser preso!

 LUCK É porque o senhor não prende os criminosos eu é que vou  
  pagando o pato? Essa não!

 XERIFE Essa não o quê? Enquanto eu não os descubro, você mesmo  
  vai lá pra tapar o buraco. E marcha logo na minha frente! 
  dá um tiro. Luck corre, e Xerife corre atrás

 XERIFE Ei, venha cá! Venha cá, seu Luck.

FIM DO TERCEIRO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO TERCEIRO ATO

QUARTO ATO
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 LUCK entrando 

  Bom dia, John!

 JOHN Olá, Luck, estás contente hoje?

 LUCK Qual nada. Eu acabo de sair da cadeia!

 JOHN Também você não faz outra coisa senão ser preso?

 LUCK Chega de cadeia, vamos mudar de assunto? Você não sabe  
  quem tem uma cama para vender?

 JOHN Mas para que você quer uma cama?

 LUCK Para dormir.

 JOHN Que é para dormir eu sei. Mas você já não tem uma em tua casa?

 LUCK A de casa é de casa, e a que eu quero é para meu quarto na  
  cadeia.

 JOHN E você já tem um quarto na cadeia?

 LUCK Sim! Esse Xerife não faz outra coisa senão me prender. Então é  
  melhor levar tudo pra lá!

 JOHN O Xerife não demora, vai te deixar descansado. Verá. Em breve,  
  ele encontrará o realizador de todos esses assassinatos.

 LUCK Que os anjos digam amém!

 JOHN Olha, Luck, você quer ir para mim até a estação, para ver se já  
  chegou as minhas bebidas?

CENA JOHN em cena 
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 LUCK Ah! Tô indo. Isso de bebida é comigo. Pra mim só falta beber  
  álcool motor, o resto já mandei pra dentro de tudo! 
  sai. John também sai

 EDUARDO entrando com Bell 

  Devidamente, eu não te dou nem mais um tostão.

 BELL Quer dizer que a parte que me deu é a que me pertence?

 EDUARDO Exatamente! E não chores, porque...

 BELL Mas como não hei de chorar com o pouco dinheiro que você 
  me deu? Cuidado, muito cuidado, Eduardo Esclar!

 EDUARDO Chore. Faça o que quiseres. Não vê que eu não sou tão burro  
  com tu? Durante os assaltos, eu sempre estava entre pessoas de  
  destaque, e ninguém duvidará de mim. O meu álibi é perfeito.

 BELL Está bem, Seu Eduardo, eu sei que a culpa dos assaltos nas  
  diligências recairá sobre mim, mas pelo menos estou livre no  
  caso do velho Franklin!

 EDUARDO Miserável! Se tornares a abrir a boca, eu estouro-te os miolos  
  com uma bala.

 BELL sacando o revólver 

  Calma, Senhor Eduardo, eu também sei manejar uma arma!  
  Muita calma é o que eu aconselho.

  

 XERIFE entrando 

  Mas o que é isto? Vocês estão brincando de cinema?

 EDUARDO O senhor chegou mesmo a tempo, Senhor Xerife. Mostre agora  
  a sua autoridade!

 XERIFE Como assim?
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 EDUARDO Então não vê que este homem está de arma em punho?

 XERIFE Sim! Estou vendo. Mas o senhor sabe que na minha barriga  
  também entra bala!

 EDUARDO Vamos, Xerife! Resolva esta situação.

 XERIFE Já vai. Em nome da lei. Considere-se preso!

 BELL Eu me entrego, Senhor Xerife. Mas com uma condição. 
  De que o senhor me deixe ir armado até a delegacia!

 XERIFE O quê? O senhor ir armado até o posto? O senhor não sabe  
  que é contra a lei? A lei do deserto é a do decreto. Passe na  
  minha frente. 
  Bell sai. Ao Eduardo 

  E você, seu cara de apito de futebol,  que sabendo que quem  
  manda aqui sou eu. 
  volta-se. Bell fugiu 

  Ei, espera aí, seu coisa. 
  ao Eduardo 

  E você  que sabendo, seu cara de gambá fedorento, que quem  
  manda aqui sou eu. 
  Eduardo dá um tiro no pé do Xerife, que corre

 EDUARDO Camarada burro esse Bell. Não lhe dei nada, e ele ainda vai  
  preso em meu lugar. Tenho uma vida regalada. Dinheiro não 
  me falta, bebo, como e não gasto um só vintém. Todos têm  
  medo do Tigre da Aldeia.

  

 LUCK entrando com John 

  Olha só quem está aí, John!

 JOHN Deixe-o em paz!

 LUCK Eu não vou com a cara desse camarada. Pede dinheiro   
  emprestado e depois ainda quer pagar com bala!



37

 EDUARDO John! Eu creio que não vais zangar-se por eu ter me   
  assenhorado de sua bodega.

 LUCK Que desaforo. Chamar o teu galinheiro de bodega!

 JOHN Será até mais do que isto, enquanto ele por aqui estiver.

 LUCK Você devia proibir a entrada destes bêbados aqui. Estes  
  bêbados desmoralizam a classe.

 EDUARDO Até logo, Luck e John. 
  vai levando a garrafa

 LUCK Olha, John, ele vai levando a garrafa.

 JOHN Senhor Eduardo, esta garrafa que o senhor vai levando é para  
  pôr na conta de quem?

 EDUARDO Eu sei que você não vai me cobrar nada. Porque eu estou  
  bebendo em regozijo do meu noivado com sua  lha Jane! 
  Mais tarde eu voltarei para ultimarmos o negócio. 
  sai

 JOHN puxando o revólver 

  Ah, miserável, vais morrer. 
  avança

 LUCK impedindo 

  Não faça isso, John!

 JOHN E por quê?

 LUCK É porque depois quem vai preso sou eu!

 JOHN Hoje é o dia  nal desse bandido. Ou ele me mata, ou eu o matarei.

 LUCK Minha Nossa Senhora. Isto já virou matadouro!

 JOHN Toma, Luck, hoje eu quero que bebas à vontade.
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 LUCK Que vinho é este?

 JOHN É vinho madeira.

 LUCK Ah... Por isso que ele está cheio de sarrafo!

  

 JACK entrando com Jane e Bill 

  Olá, Senhor John. Olá, Luck!

 JOHN Minha  lha, vá lá pra dentro.

 JANE Que é isto, papai? Está zangado comigo?

 JOHN Não, minha  lha.

 JANE Então por que não quer que eu o ajude?

 JACK Senhor John, lembre-se de que está rodeado de pessoas  
  amigas, que poderão servi-lhe a qualquer momento ou em  
  qualquer perigo.

 JOHN Está bem. Esteve aqui o bandido do Eduardo, que teve a  
  coragem de intitular-se noivo de minha  lha.

 JANE Meu noivo?

 JOHN Sim, minha  lha. Eu sinto que hoje eu o matarei.

 JACK Senhor John, igual sede de vingança tenho eu contra esse  
  miserável, por isso, peço-lhe que o deixe para mim.

 JOHN Não, Senhor Jack. Já muito tem feito o senhor por nós.

 LUCK Olha! Vocês façam as coisas bem feitas que é para eu não 
  ir para a cadeia nos seus lugares.
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 JACK Não rapazes, e, para provar que todos são amigos, convido-os  
  para beber!

 LUCK Eu vou fazer a falação de agradecimento. E pro discurso  car  
  mais bonito vocês tem que bater palmas.

 BILL Sim. Mas quando é que nós vamos bater palmas?

 LUCK Toda vez que eu disser: já! Vocês batem as palmas.

 BILL Muito bem. Toda vez que o Luck disser �‘já�’, todos batem palmas.

 LUCK Meus senhores, eu levanto a minha fraca voz, para agradecer 
  ao Senhor Já...ck.

  todos atalham batendo palmas

 LUCK Não é hora ainda.

 BILL Mas você disse já.

 LUCK Mas não é já de já. É já de Jack!

 BILL Sabe de uma coisa. Nós não vamos bater mais palmas.

 BANDIDO É melhor mesmo. Porque aí vem o Xerife.

  

 XERIFE entrando 

  Meus senhores. 
  o Luck vai fugindo devagar 

  Venha cá, Luck, hoje tenho uma boa notícia pra você. 
  Tu hoje não vai ser preso!

 LUCK Porque, Xerife? 
  chora
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 XERIFE Não chore, Luck, que hoje é um dia feliz para todos. Eu já prendi  
  um que me fez uma revelação importantíssima. Eu tenho uma  
  surpresa, mas não posso falar, porque primeiro vou tomar uma  
  talagada! 
  todos batem palmas para o Xerife

 LUCK Essa é boa. Só porque o Xerife toma um gole, todos batem  
  palmas. Eu bebo até cair, e ninguém fala nada. Que fale o Xerife.  
  palmas

 XERIFE Você já sabe, se eu não prender o bruto, você vai pra cadeia  
  no lugar dele. Adeus, pessoal. Vou fazer a maior diligência da  
  minha carreira policial. Adeus! 
  sai

  

 EDUARDO entra e senta-se 

  Ó John, venha servir-me. Em que  cou o nosso negócio?

 JOHN Eu não tenho negócio com canalha nenhum.

 EDUARDO Ah! Então você não tem negócio com canalha nenhum, hein?  
  Pois vamos ver agora o que lhe acontecerá. Rapazes, atenção,  
   quem todos sabendo que eu sou...

  

 XERIFE entrando com Bell 

  Um assassino! Um canalha! Um ladrão! Seu cúmplice contou-me  
  tudo! Finalmente temos em nossas mãos o assassino de velho  
  Franklin!

 JACK Sim! Este é o assassino! O assassino de meu pai!

 TODOS Seu pai?

 JACK Sim, meu pai! Chegou a hora da vingança. 
  todos avançam
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 EDUARDO puxando o revólver 

  Para trás! 
  Jack dá-lhe um pontapé. Grande luta. Combinação. Eduardo  

  morre nas mãos de Jack. Logo depois, saem todos, levando   

  o morto arrastado. Ficam em cena: John, Jack, Bill, Luck, Xerife,  

  Jane e Luck, que estava escondido e aparece

 JACK Senhor John, meu nome não é Jack. Chamo-me Rod Franklin,  
  sou herdeiro universal do velho mineiro e, sendo assim, tenho 
  a honra de pedir a mão de sua  lha Jane, porque nos amamos.

 JOHN Se se amam, casem-se e sejam felizes. 
  Jane e Jack abraçam-se

 XERIFE Mas como pode ser uma coisa destas? Brigam tanto, mataram  
  gente, e eu, que sou o Xerife, não prendi ninguém? Luck, você  
  está preso!

FIM DA PEÇA

CORTINA
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SEGUNDO ATO

FIM DO SEGUNDO ATO

UM BAR COM UM CAIXÃO GRANDE

AO ABRIR A CORTINA JOHN
BELL (em cena)

Por traz daquele balcão! CONTRARREGRA (barulho fora)

Aí vem gente! EDUARDO
BANDIDOS

(entrando com bandidos)

Vão entrando, rapazes

Vão entrando. JANE (entrando)

Pronto, mamãe

Seu intrometido.
(fazem grande barulho)

XERIFE (entrando)

que barulho

Ficam impunes! JACK (entra senta-se a mesa)

Traga-me

Eu o servirei EDUARDO (entrando)

e este maldito.

Toda a verdade LUCK (entrando meio bêbado)

Olá, Jonh.

Pague aí um trago! BELLA (entra correndo)

Fuja! Fuja! Meu amigo.

Ponha outra pinga aí EDUARDO
BANDIDOS

(entram)

vamos rapazes

Caluniadores! XERIFE (entrando)

um momento rapazes.

Esteje preso
(dá um tiro Luck sai correndo)

CONTRARREGRA CORTINA

CONTRAR REGRA
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TERCEIRO ATO

FIM DO TERCEIRO ATO

A MESMA CENA

AO ABRIR A CORTINA JANE (em cena)

(em seguida) BELL (entra)

Olá, Jean

Eu te acompanho
(vão saindo)

LUCK (entra)

Olá, Jean

BEBA.
(Luck bebe)

JACK
JANE (entram)

Senhor Jack? XERIFE (fora)

Eu tenho que encontrá-lo!

É o meu azar?
(sai)

XERIFE (entrando)

Bom dia, amigo

Água do poço LUCK (aparecendo)

Eu vou

É porque eu sou. JANE (entrando)

Mamãe, o café

Conversaremos
(sai)

XERIFE (entrando)

Mas eu ando pesado.

Seja quem for LUCK (entra sem ver o Xerife)

É uma boa alma

Na minha frente!...
(dá um tiro LUCK. Sai correndo)

CONTRARREGRA CORTINA
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QUARTO ATO

FIM

A MESMA CENA

AO ABRIR A CORTINA JANE (em cena)

(em seguida) LUCK (entrando)

Bom dia, Jean?

Pra dentro de tudo
(sai)

EDUARDO
BILL

(entram)

Decididamente

Calma é o que eu aconselho XERIFE (entrando)

Mas o que é isto?

Do Tigre da Aldeia JANE
LUCK

(entram)

Olha só quem está aí, Jean.

Ficam impunes! JACK (entra senta-se a mesa)

Traga-me

Cheiro de sarrafo
JACK
JANE
BELLA

(entram)
Olá, Senhora Jean.

A cadeia nos seus lugares BANDIDOS (entram)

E então, Senhor Jack...

(vamos batem palmas) XERIFE (entrando)

Meus senhores
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