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 DORIS apavorada
 Santo Deus! Como está forte o temporal e Douglas, meu  
 marido, que foi ao povoado receber o dinheiro das reses  que  
 vendeu, demora-se tanto a voltar... teria acontecido alguma  
 coisa? Eu disse tanto a ele que não levasse o menino. Meu  
 Deus! Tenha piedade, não deixe que aconteça nada a meu  lho.  
 temporal vai se acalmando
 Graças, o temporal parece que vai se acalmando. Deus permita  
 que eles voltem logo.

 
  

 WILLIAN entrando de arma em punho, com dois companheiros, Red e Buch 
 Alô, mocinha! Onde está o dinheiro que seu marido recebeu 
 da  venda do gado? Vamos! Diga logo onde está?

 DORIS com medo
 Meu marido não recebeu dinheiro algum... e peço aos senhores  
 que saiam desta casa!

 WILLIAN Vamos, fale logo onde você guardou o dinheiro ou nós lhe  
 mataremos, está entendendo?

 DORIS Por Deus! Vão-se embora. Meu marido não está em casa e nós  
 não temos dinheiro. Foram mal informados. Por Deus, saiam!

 WILLIAN Talvez ela esteja falando a verdade. Quem sabe, devido ao  
 grande temporal que desabou, ele tenha se escondido em  
 algum lugar... Vamos esperá-lo, não poderemos perder a nossa  
 cavalgada!

 

 DOUGLAS gritando fora
 Doris! Doris! Foi tudo bem! Venha nos ajudar!

 WILLIAN ameaçando
 Diga a ele que você tem visitas e não pode sair agora. E não  
 grite, senão será pior para você!
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 DORIS falando para fora
 Douglas, temos visitas, eu não posso sair agora. Está ouvindo?

 DOUGLAS Está bem, Doris. Não precisa vir. Eu vou levar o dinheiro para  
 você guardar, depois descarregarei a carroça. Nosso  lho Jesse  
 está procurando Jony para nos ajudar.

 WILLIAN Tome conta dela, Buch. Eu e Red daremos conta do rancheiro.  
 Willian e Red  cam um de cada lado da porta. Buch empurra.  
 Doris e espera de lado, ameaçando-a

 DOUGLAS entrando com uma pasta na mão
 Doris, agora  camos sem as reses, mas... estamos ricos!
 ao entrar, é golpeado por Willian com a coronha do revólver e  
 cai sem sentidos

 WILLIAN pegando a pasta, gargalha
 Agora quem está rico somos nós, companheiro! Temos em  
 nosso poder um punhado de dólares!

 

 JESSE  criança. Fora
 Mamãe, o Jony está bêbado e não pode parar em pé. 
 Venha me ajudar.

 BUCH O menino é capaz de vir para cá! O que faremos com ele?

 WILLIAN Temos que liquidá-lo, mais tarde, ele poderá nos dar trabalho.

 DORIS Não matem meu  lho. Pelo amor de Deus, não o matem!

 JESSE da porta, chamando
 Mamãe... Mamãe... eu...

 DORIS a itíssima
 Corre, meu  lho! Estes bandidos vão te matar!
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 WILLIAN Atire no bandido, Buch! Vamos!
 Jesse sai correndo e Buch dispara duas vezes para fora
 Pronto, chefe, ele deve estar bem morto. Agora o que faremos  
 com a mulher?

 WILLIAN O que faremos, seu idiota? Vamos matá-la para, mais tarde, 
 não dar com a língua nos dentes.

 DORIS Miseráveis! Um dia vocês pagarão por tudo isto que estão  
 fazendo! Malditos... assassinos!

 WILLIAN Cala-te, imbecil, ninguém nunca nos pegará. Não  cará  
 ninguém vivo para contar a história. O serviço que fazemos  
 é bem feito. Você também acompanhará os seus. Vamos, 
 Buch, acabe com isto de uma vez.

 BUCH É pra já, chefe. Orde dada, orde executada.
 dispara, Doris morre

 WILLIAN de arma na mão
 Agora, rapazes, vamos partir para o Novo México. Lá   
 dividiremos o produto dos nossos assaltos. A lei aqui do 
 Texas já anda nos perseguindo. Vamos partir o quanto antes.  
 Depois da fronteira, estaremos livres.

 BUCH Você é o chefe, Willian. Mas eu queria que repartissemos logo 
 o dinheiro ainda esta noite, e cada um seguiria o rumo que  
 quisesse.

 WILLIAN Você é quem sabe, Buch. Mas lembre-se de que o crânio em  
 planejar os assaltos todos foram meus, e nunca fracassou  
 nenhum.

 BUCH OK. Mas eu também tenho as minhas qualidades. Você sabe  
 que eu sou considerado o gatilho mais rápido do Oeste, é ou  
 não é?

 WILLIAN De acordo, Buch. Vamos então para o esconderijo e lá   
 repartiremos o dinheiro. Depois cada qual seguirá o caminho  
 que quiser. Eu vou para o Novo México. E se você um dia  
 precisar, não tenha dúvidas, pode procurar-me. Bem sabe 
 que sempre fomos bons amigos.
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 RED Eu vou para o Novo México com Willian. Estou ansioso para  
 conhecer as mexicanas, que dizem serem muito bonitas.

 WILLIAN Então vamos embora, rapazes.
 saem todos rindo

 

 JESSE entrando
 Arre! Escapei por pouco, se eu não escondesse na palhada,  
 estaria morto. Mamãe...
 indo a ela
 Mamãe!
 examina
 Sangue! Ela está morta!
 chora
 Morta... minha mãe....
 vai a Douglas
 Papai... papai.... por que não responde? Está morto também.  
 Papai e mamãe estão mortos!
 revoltado, pega o revólver que está no cinturão de seu pai
 Ah! Malditos pistoleiros... assassinos! Vocês mataram os meus  
 pais, mas eu hei de vingar. Eu vou crescer e hei de matar todos!  
 Todos os pistoleiros que encontrar em meu caminho! Juro que  
 eu hei de vingar! Hei de vingar!
 sai chorando

 JONY entra embriagado com arma na mão
 Mãos pro alto! Se não eu encarco fogo. Uê... quê que eu tô  
 fazendo com esta pistola na mão? Eu tava dormindo e escutei  
 quando alguém falou: �“atire no menino, Buch!�” Daí escuitei  
 dois tiro, depois mais um tiro. Então eu não tava dormindo,  
 senão eu não tinha escuitado os tiros. Será que aqui tem  
 gente? Mãos pro alto! Uê aqui não tem ninguém! Eu acho que  
 eu tô meio bêbedo. Xiiii... Esses dois aqui no chão... Será que  
 eles também encheram a cara?
 chamando
 Dona Doris! Ô Dona Doris! Uai... Seu Douglas! Acho que eles 
 tão dormindo... Vou ver se acho o Jesse.
 sai
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 DOUGLAS vai levantando meio atordoado, passando a mão na cabeça. 
 Ao ver sangue, assusta-se
 Meu Deus! Estou ferido. O que teria acontecido?

 

 JONY entrando
 Será possive? Não achei ninguém... Uai, Seu Douglas, ocê tá  
 num fogo que faz gosto, hein!

 DOUGLAS Escuta aqui, Jony, o que aconteceu? Vamos, diga!

 JONY Eu não sei. Mas eu escuitei três tiros. Me alevantei, passei a  
 mão na pistola e vim pra cá quente, quente. Mas só vi vocês  
 dois! Pensei que vocês tavam de pileque, fui procurar o Jesse 
 e também não sei onde está.

 DOUGLAS Você ouviu tiros? Sim! Agora me lembro.... Eu ia entrando 
 com o dinheiro quando deram-me um golpe na cabeça... 
 Sim, o dinheiro. Eles vieram atrás do dinheiro. Um punhado 
 de  dólares...
 chamando
 Doris... Doris!

 JONY Eu acho que ela está morta. Eu não tenho muita certeza porque  
 eu não pus a mão nela. Deus me livre, mulher dos outros pra  
 mim é homem....

 DOUGLAS indo a Doris
 Doris.... Doris...
 examina
 Sim, Jony. Ela está morta. Os malditos assaltantes mataram  
 Doris, levaram meu dinheiro e também meu  lho. Onde está  
 meu  lho?

 JONY Eu acho que eles mataram o menino também e foram jogar o  
 corpo em algum lugar. Eu escutei muito bem quando alguém  
 falou: �“Vamos, atira no menino, Buch!�”
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 DOUGLAS desesperado, chorando
 Malditos assassinos! Mataram minha esposa e meu filho!
 Mas eu me vingarei! O pacato rancheiro deixará de ser cordeiro  
 para vingar os seus. Serei um caçador de criminosos e matarei  
 qualquer desses miseráveis por um punhado de dólares!

FIM DO PRIMEIRO ATO

CORTINA
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 JEREMIAS Barberidade esse tal de novo Méxicu... Tem uma inmundicia de  
 vagabundo. E cada veiz tá chegando mais, num sei pruquê que  
 eu vim pra essa roça dos quinto dos inferno!

 CRISTINA na mesa com Jesse
 Você precisa deixar desta vida, Jesse. Um homem nunca deve  
 tirar a vida de seu semelhante.

 JESSE Você tem razão, Cris... Mas às vezes um homem é obrigado a 
 se tornar um matador por um punhado de dólares. Como no  
 meu caso, por exemplo.

 CRISTINA Concordo, Jesse. Mas você poderia arranjar um emprego 
 num rancho qualquer. Qualquer rancheiro te contrataria 
 para trabalhar.

 JESSE Mas eu não conheço ninguém aqui no Novo México. E   
 di cilmente um rancheiro me daria um emprego. Somente 
 ao ver como uso o meu revólver, já suspeitaria que eu sou 
 um caçador de criminosos! 

 CRISTINA Mas, procure deixar esta vida, eu me casaria com você de  
 qualquer forma. Fosse você quem fosse! Mas o que eu desejo 
 é sua promessa de que não mataria mais ninguém.

 JESSE Muito embora você seja a única criatura que até hoje se  
 interessou por mim, eu não posso te prometer tal coisa. Só  
 depois de vingar a morte de meus pais. Então terei a certeza 
 de que não matarei mais ninguém.

 CRISTINA Devias tirar do pensamento essa ideia de vingança. Poderíamos  
 nos casar e vivermos felizes. Eu te amo muito, Jesse.

 JEREMIAS Você está louca, minha  lha. Você ainda tem coragem de dizer  
 que vai se casá com um matador igual esse daí? Ocê não tá  
 vendo que esse home só anda com a pistola na mão? Dando  
 tiro nos outro a troco de dinheiro? Deus que te livre.

 CRISTINA Jesse é bom, papai... Jesse não é igual aos outros, que traz a  
 perversidade na alma e no coração!
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 JEREMIAS Bão uma ova... Casa cum ele, depois ocê me conta. O dia que  
 você  zé qualquer coisa que ele não gostá, ele te passa a  
 pistola. E ainda é capaiz de passá a pistola em mim também.  
 Cuidado.

 
 

 BANDIDO entrando com capanga em grande algazarra
 Queremos bebida! Estamos com muita sede. Vamos! Traga  
 bebida!
 sentam-se

 JEREMIAS O que é que ocêis qué bebê?

 CAPANGA empurrando Jeremias
 Sai pra lá, matuto sujo. Nós queremos que a moça venha 
 nos servir, entendeu?
 empurra de novo. Jesse levanta-se para defender Jeremias

 CRISTINA segurando Jesse
 Não vá, Jesse. Esses homens são perigosos. Eles te matarão.  
 Deixa que eu vou servi-los.
 vai aos bandidos 
 O que é que os senhores desejam?

 BANDIDO agarrando Cristina, tentando beijá-la
 Eu desejo você, boneca.

 JESSE levanta-se, dá um soco no bandido, grande briga onde os dois  
 apanham

 JEREMIAS quando começa a briga, sai correndo, chamando Cristina   
 Vamos, corre  lha... se não vai sobrar pistola pra nóis também.  
 foge

 BANDIDO depois de apanhar bastante
 Cachorro! Você vai me pagar! os dois bandidos sacam, Jesse  
 mata um e o outro sai correndo

 CRISTINA Agora fuja, Jesse. Você matou um homem do bando de Willian  
 e Red. E esses homens nunca te perdoarão. Vamos, foge...
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 JESSE Você disse um homem do bando de Willian e Red?

 CRISTINA Sim! Porquê? Você os conhece?

 JESSE Talvez... De onde vieram estes homens?

 CRISTINA Vieram do Texas, segundo eles comentam quando se   
 embriagam aqui no saloon de meu pai!

 JESSE Talvez sejam esses os homens que eu procuro, Cristina. 
 Eu vou dar uma volta pelo povoado. Quem sabe se os   
 encontrarei de novo...

 CRISTINA Tenha cuidado, Jesse.

 JESSE Não se preocupe, eu saberei me defender!
 sai

 CRISTINA Ó meu Deus! Não deixe que aconteça nada para Jesse.
 sai

 

 JEREMIAS entrando, fala com o morto 
 Tá vendo, peste, o que é que ocê queria? Queria ganhar uma  
 pistolada bem no cu... ração... Fala agora o que você falou  
 aquela hora... fala... que você vai ver quem é o Velho Jeremias.

 

 JONY embriagado
 Puxa vida... Eu pensei que era só lá no Texas que a turma enchia  
 a cara. Mas aqui também... até o xerife entra no whisky!
 olhando pro defunto
 Ele mandou eu tirá esse defunto daqui. Eu tenho que botá esse  
 camarada para fora, se não eu vou em cana. Vamos fazer força.  
 tira o defunto com cenas cômicas. Combinação. Leva o   
 defunto de volta
 Agora, seu Jeremicas, me dá aí um drink por conta do xarife.
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 JEREMIAS Eu não vou te dar mais drink não. Você já está que parece uma  
 fogueira. Não tem mais drink. E  que sabendo que o meu nome  
 não é Jerimica e, sim, Jeremias.

 JONY Isso não interessa. Quero beber. E me sirve logo antes que 
 eu  perca a paciência e encha esta birosca de balas.
 tira o garruchão
 Traga logo o whisky antes que eu lhe passe a ferramente.

 JEREMIAS Ei, vira esse negocio pra lá. Eu não quero graça com esse  
 pistolão, isso é perigoso.
 esconde atrás do balcão

 JONY Eu vou dar uns tiros de canhão aqui procê me dá logo essa  
 bebida.

 JEREMIAS com medo
 Não! Não! Ó meu Deus do céu! Por que que eu fui abrir esse  
 boteco logo aqui neste deserto? Ninguém aparece pra me  
 socorrer!

 JONY Vamo, traga logo esse purgante que você vende aí, se não a  
 pistolona vai cantá e acabá com esse buteco.

 JEREMIAS Pronto. já vou te dar a bebida... e até o bar inteiro se você quiser.
 serve

 

 CAPANGA entrando
 Onde está o pistoleiro que matou o meu colega?

 JEREMIAS com medo
 Ah! Ele já foi embora. Eu toquei ele daqui!

 CAPANGA E esse vagabundo? É amigo do forasteiro?

 JONY Vagabundo, não. Eu sou é vagolino, cachacino e beberrino, tá?
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 JEREMIAS Vai quebrar o pau outra veiz... Eu vou é me arrancar. 
 sai

 CAPANGA Você, além de vagabundo, é um bêbado!

 JONY Bêbado também não! Eu sou um pinguça!

 

 CAPANGA Jesse entra e  ca ao fundo
 Aqui no Novo México nós não gostamos nem de vagabundo  
 e nem de bêbados. Eu vou lhe dar dois minutos para você  
 desaparecer do povoado. Caso contrário, eu vou mandá-lo 
 para o cemitério, está ouvindo?

 JONY O que é que eu vou fazer no cemitério? Vou dormir com as  
 caveiras?

 JESSE descendo na cena
 Ô seu coisa, por que você não deixa este homem em paz? 
 Ele não está fazendo mal a ninguém!

 CAPANGA E por que você vem dar palpite? Quem é você para vi dar  
 ordens aqui? Você também, é preciso desocupar o lugar que  
 não é seu!

 JESSE Você é o xerife por acaso?

 JONY É... ele deve ser o xarife. Por isso quem vai mandar ele pro  
 cemitério sou eu. Com pistola e tudo. Deixa comigo, mocinho.

 JESSE Não se preocupe, Jony. Esse assassino veio vingar a morte de  
 seu companheiro, mas eu vou mandá-lo de presente ao diabo  
 juntamente com aquele trapaceiro.

 CAPANGA Ei, mocinho! Você está se precipitando um pouco... não se  
  esqueça de que eu também sei manejar uma arma.

 JESSE Pois então saque de tua arma, porque eu vou matá-lo.  
  ambos sacam e o capanga cai morto
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 JONY Obrigado, mocinho.

 JESSE De nada, Jony.

 JONY Escuta aqui, ô mocinho, eu cheguei aqui agora e não conheço  
 ninguém nessa porcaria desse lugar... Como é que você já sabe  
 o meu nome?

 JESSE Eu sou Jesse. Aquele menino lá do Texas! Filho daquele  
 rancheiro que você trabalhava para ele! O Douglas! Lembra-se?

 JONY admirado 
 O quê?! Então eles não te mataram. O menino Jesse... 
 Que felicidade! Você teve sorte em conseguir fugir!

 JESSE Sim, Jony, tive sorte em conseguir fugir e agora é atrás deles  
 que eu ando. Eu jurei que vingaria a morte de meus pais. 
 Hei de encontrar aqueles miseráveis e matarei um por um.  
 Agora, Jony, leve este defunto daqui. Eu vou sair por um instante, 
 mas logo voltarei para conversar com você.  Adeus, meu amigo.  
 sai

 JONY Mas escuta, menino Jesse. Escuta. Que diabo! O rapaz foi  
 embora sem me ouvir.  Agora eu virei carregador de defunto.  
 Poxa... deixa eu levar este também!
  tira o morto para fora com bastante comicidade, depois volta  
 com cartaz e prega na parede 

 
 

 JEREMIAS entrando, com uma garrucha velha 
 Agora eu também arranjei uma pistola. Quero sair dando  
 pistolada por aí. Quarquer um que abusá de mim eu faço ansim:  
 dá um tiro para baixo. Assusta 
 Ai... Acho que eu arranquei a cabeça do dedão.
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 JONY Oi, Sô Jeremicas! Eu já levei outro defunto pro cemitério e  
 o xarife diz que é procê me dá outro drink... Cada difunto, 
 um drink. Eu encho a cara conforme as morte que tivé aqui. 
 O xarife mandô o cartaz. 

 JEREMIAS Mas ocê pensa que esse buteco é da sogra, só bebe, bebe 
 e manda pindurá... que o xerife paga?

 JONY Quem mandou foi o xarife. Se você não me dé, ocê vai pra casa  
 amarela, vê o sol nasce quadrado! 
 Jeremias vai servir
 

 

 DOUGLAS aparece ao fundo mais velho do que no primeiro ato 
 Ei, bodagueiro, traga um drink, por favor...

 JONY reparando 
 Uai, será que eu tô sonhando ou estou bêbado? 
 Eu já vi esse cara num outro corpo. Será os impossive...

 JEREMIAS servindo 
 Pronto, senhor. Whisky do bom. Olha a marca.    
 mostra 
 Misturex...

 JONY Esse cara para mim é o Douglas, o rancheiro que foi roubado,  
 há muitos anos, num punhado de dólares. 
 chama 
 Douglas! Ô Douglas!

 DOUGLAS atendo 
 Quem me chama? 
 ao levantar a cabeça, olha para os lados

 JONY Sou eu, Douglas. Venha cá, venha beber comigo.

 DOUGLAS indo a Jony 
 Você aqui, Jony! Não é possível!
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 JONY Sou eu mesmo, meu velho, em carne e osso. Mais osso do 
 que carne.

 DOUGLAS Como você veio parar aqui, Jony?

 JONY Eu tava apanhando muito daquele pessoal lá do Texas. 
 Então arresolvi vir pra cá. E você, o que veio fazer aqui?

 DOUGLAS Eu estou atrás do punhado de dólares que eu perdi. E, pelo 
 que vejo agora, já vou ganhar mil dólares matando aquele  
 sujeito que está ali no cartaz.

 JONY O quê? Você falou que vai ganhar mil dólares matando aquele  
 sujeito que está no cartaz?

 DOUGLAS Isso mesmo, Jony.

 JONY Você se rebaixou pra cachorro, hein? Um homem que mata 
 por dinheiro não passa de um covarde assassino!

 DOUGLAS Foi justamente o que  zeram comigo, mataram minha mulher  
 e meu  lho por uns míseros punhado de dólares. E é bom que  
 não me insulte, se não você também morrerá. 
 agarra-o pelo pescoço

 JEREMIAS Isso, companheiro. Dá umas bolachas nesse carregadô de defunto.

 DOUGLAS Cala a boca você também, se não vai os dois pro inferno. 

 
 

 JEREMIAS Já tô calado, bicudo intupido. E já tô sorto também, de medo 
 de ocê. 

 KID acompanhado de Buch, entram e sentam 
 Muito bem, Buch. De todos os pistoleiros que se apresentaram  
 até agora, você demonstrou ser o mais rápido.

 BUCH Quer dizer que eu vou ganhar os mil dólares se vencer Jesse?
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 DOUGLAS Um momento. Eu também sou bom no gatilho e ando à procura  
 de prêmios como este. Qual é o galho?

 KID Neste caso, você terá que duelar com Buch e quem vencer irá  
 ganhar os mil para vencer Jesse. Sente-se aqui com a gente,  
 vamos conversar! Traga bebida pra todos. 

 JEREMIAS Sim, sinhô. 
 serve

 JONY indo ao grupo 
 Pode deixar por minha conta que eu pago tudo.

 DOUGLAS empurrando Jony 
 Saia daqui, bêbado maldito!

 JEREMIAS Calma, chefe, não precisa  car brabo não. Ai ai... eu já tô com  
 dor de barriga de medo! Com licença que eu vou lá atraiz das  
 bananeira outra veiz. 
 sai

 JONY voltando para a mesa, resmungando 
 Eu não sei onde é que eu tô que não meto o braço nesses  
 vagabundo matadores de gente boa!

 KID a Douglas 
 Forasteiro,o prêmio para quem matar Jesse é de mil dólares.  
 Mas Buch já havia sido escolhido por Willian e Red.

 DOUGLAS Willian e Red? Estes nomes não me são estranhos! De onde  
 vieram esses homens?

 BUCH Do Texas! Lá nós éramos sócios.

 DOUGLAS Que espécie de negócios vocês faziam lá?

 BUCH Assaltávamos bancos, rancheiros, diligências. E, com isto,  
 conseguimos muito dinheiro. Um dia separamos e agora nos  
 encontramos de novo aqui no Novo México. E eu fui escolhido  
 para ganhar este prêmio de mil dólares!
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 DOUGLAS E qual foi o último assalto que vocês  zeram lá no Texas?

 BUCH Deixe-me lembrar! Ah! Agora me lembro. Foi uma noite  
 chuvosa. Um rancheiro havia vendido uma grande manada 
 de  reses e trazia para casa um bom punhado de dólares. Então  
 fomos esperá-lo em seu rancho. Quando ele chegou,  zemos  
 como fazíamos sempre... Matamos o rancheiro, sua esposa e um  
  lho. Depois nos apossamos do dinheiro e partimos, cada qual  
 para seu lado, com sua parte. 

 DOUGLAS levantando-se com raiva   
 Então já tenho um motivo para matá-lo. Um homem que mata  
 uma criança e uma mulher indefesa não é homem, é covarde  
 e, por isso, deve morrer. Saque sua arma, vamos. 
 ambos sacam as armas e Buch cai fulminado 
 Agora sou eu candidato para matar Jesse, não é?

 KID Sim! Agora você é o único candidato. Puxa, como você é rápido.  
 Buch era invencível e agora está morto.

 JONY resolvido 
 Você não vai matá esse cara do cartaiz, tá entendendo? 
 Esse cara é meu amigo. Ele é o teu  ...

 DOUGLAS interrompendo-o 
 Cale a boca, bêbado maldito. Você não vai impedir-me e saia da  
 minha frente, se não mato você também. Por um punhado de  
 dólares, eu matarei até minha mãe!

FIM DO SEGUNDO ATO

CORTINA



MESMA CENA DO SEGUNDO ATO
CRISTINA NO BALCÃO. BAR

TERCEIRO ATO
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 WILLIAN sentado com Kid e Red, bebem 
 Então, Kid... o tal velhote é mesmo rápido no gatilho?

 KID O mais rápido que eu vi até hoje. Nunca vi igual em toda a  
 minha vida.

 WILLIAN Você me disse que ele deve ter uns 45 anos? Um homem nesta  
 idade nunca poderá vencer um jovem de 20. Jesse é famoso.

 KID É, mas os homens que lutam muito duram pouco. E se ele  
 chegou a esta idade é porque é mesmo invencível. En m, 
 nós estaremos aqui para assistir ao duelo, não é?

 WILLIAN E o que você pretende fazer depois da luta?

 KID Se Jesse vencer o velhote, nós o liquidaremos. E se o velhote  
 vencer ao Jesse, também mataremos o velhote. O que não  
 podemos é admitir gente melhor no gatilho para não atrapalhar  
 os nossos negócios.

 WILLIAN Você é bom mesmo para bolar as coisas. Beba mais, Red, 
 você hoje está com a cara de réu. 

 

 JESSE entrando, vai à Cristina 
 Dá-me uma bebida, Cris!

 CRISTINA Você não pode beber, Jesse. Vá embora. Ouvi comentários 
 de que se você vencer o pistoleiro, eles o liquidarão. E se o  
 pistoleiro vencer você, eles o liquidarão também. Não querem  
 ninguém mais valente do que eles.

 JESSE Saia do saloon, Cris. Eu vou crivar de balas esses bandidos que  
 mataram meus pais. São eles mesmos. Chegou a hora do ajuste  
 de contas.

 CRISTINA Esses homens vão matá-lo, Jesse. E eu não quero que você  
 morra.
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 JESSE Eu sei o que fazer. Vá embora para dentro, por favor 
 Cristina sai 
 Willian e Red, levantem-se, por favor! 
 os dois  cam imóveis 
 Não ouviram o que eu disse? Vocês não vão assistir ao grande  
 duelo porque eu vou matá-los agora!

 
 

 JONY entrando bêbado, falando para fora  
 Comigo é assim, caboclo, comigo é na pistola. Escreveu, num leu,  
 pistolada comeu. Jesse, meu amigo, ocê tá aí? Oia aí o Willian e  
 o Red, os assassinos do seu pai, Jesse. E eu vou matá-los com o  
 meu pistolão. 

 JESSE Fique quieto, Jony. Eu vou resolver esta questão.

 WILLIAN  ngindo 
 Você deve estar enganado, moço. Nós nunca lhe  zemos mal  
 algum.

 JESSE Bandidos. Então já se esqueceram que 15 anos atrás, lá no  
 Texas, você, Willian, Red e mais comparsas mataram um  
 rancheiro, a esposa e ainda uma criança indefesa?

 WILLIAN Não, não é possível! Como você sabe disso?

 JESSE Aquele menino que você mandou que atirassem nele sou  
 eu! Agora chegou o momento da minha vingança. Saquem  
 suas armas, vamos! 
 todos sacam as armas. Vários tiros são ouvidos. Willian, Red  
 e Kid tombaram fulminados. Estão mortos 
 Pronto, Jony. Aí estão os algozes de minha família. 

 JONY Eles estão todos mortos, Jesse. E eu agora? O que que eu faço?

 JESSE Você vai levar todos para o cemitério.

 JONY Ah! Essa não! Nós acabamos com estes bandidos que mataram  
 sua mãe!
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 JESS E meu pai também, Jony. 

 

 Cristina entra e observa

 JONY Seu pai não está morto, Jesse. Teu pai está vivo.

 JESSE Como? Você disse que meu pai não está morto?

 JONY Sim, seu pai está vivo. Seu pai está aqui e vai te desa ar para  
 um duelo sem saber que está desa ando o próprio  lho! Bão, 
 agora eu vou levar essa defuntada, mas não para o cemitério. 
 Vou jogar tudo aí na rua e o xerife que tome conta deles. 
 Você, Jesse, ganhou a recompensa do xarife e ele vai te pagá. 
 A metade é meu, tá? Vamo embora, defuntaiada. 
 tira os mortos comicamente enquanto Cristina conversa com  
 Jesse, pois ela entrou pouco antes

 JESSE Você ouviu, Cris, o que ele disse? Que o meu pai está vivo. 
 Não, ele deve estar delirando com o efeito do álcool! 
 Jony volta

 CRISTINA Jony é seu amigo e deve estar dizendo a verdade!

 JONY E estou mesmo!

 JESSE Mas se meu pai não está morto, mesmo assim cumpri a  
 promessa, vingando minha mãe! Agora, Cris, prometo nunca  
 mais matar ninguém!

 CRISTINA Então poderemos nos casar e sermos felizes!

 JESSE Sim, Cris, eu espero ser muito feliz ao seu lado!
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 DOUGLAS aparece ao fundo. Música. Vem entrando ao compasso da   
 música, que deve ser tétrica 
 Então, mocinho? Está preparado para o grande duelo?

 JESSE Eu não quero e nem posso duelar com você, velhote.

 DOUGLAS E o velhote não sabia que estava diante de um mocinho covarde!

 JESSE Eu nunca fui covarde, covardes são aqueles que matam por 
 um punhado de dólares!

 DOUGLAS Eu não mato por dinheiro!

 JESSE Mas você recebeu dólares para me matar, não é mesmo?

 DOUGLAS Sim! Mas esse dinheiro já entreguei ao pastor, para que ele  
 distribuísse aos pobres desse povoado!

 JESSE Então agora somos obrigados a realizar este duelo?

 DOUGLAS Sim! O povo está aí fora esperando para ver qual é o melhor  
 gatilho! Eu vou sair e vou lhe dar dois minutos para preparar  
 sua arma. Esgotado o prazo, saia de arma em punho e atirando.  
 E se não o  zer, eu voltarei e o crivarei de balas. 
 sai

 CRISTINA Você terá que se defender, Jesse. Esse homem vai matá-lo! 
 E eu não poderei resistir à sua morte!

 JESSE Esse homem não pode morrer, Cristina, este homem é o meu...  
 descarrega a arma, jogando fora as balas e  cando com o   
 revólver vazio

 DOUGLAS fora 
 Saia, covarde!

 JESSE Se quiser ganhar os dólares, venha buscar-me!

 JONY Não se arrisque, Jesse. Ele não sabe quem é você e vai matá-lo.
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 JESSE Morrerei cumprindo o meu dever. Enquanto que ele viverá 
 para o remorso eterno!

 

 DOUGLAS entra com música 
 Esgotou-se o prazo, mocinho. Prepare-se para duelar. Vamos 
 ver quem é mais rápido no gatilho.

 JESSE Pense um instante, pistoleiro alugado. Eu não quero matar  
 você, porque você é meu...

 DOUGLAS cortando 
 Não procure ganhar tempo. Estou aqui para matá-lo e vou  
 cumprir a promessa que  z... 
 ambos sacam as armas, ouve-se um tiro e Jony interpõe-se e  
 recebe o tiro

 JONY Não o mate Douglas, ele é seu... 
 desfalece

 DOUGLAS É meu o quê, miserável? Eu preciso matá-lo. 
 aponta de novo

 CRISTINA Não, não o mate, por favor. 
  ca de permeio entre os dois

 DOUGLAS Saia da frente, mocinha, se não vais morrer também.

 JESSE Obrigado, velhote. Dos presentes que me deu, este seria o  
 maior de todos: o presente da minha morte.

 DOUGLAS Eu nunca te dei presente algum e nem sequer te conheço.

 JESSE mostrando a arma 
 Mas... conhece esta arma?

 DOUGLAS Sim! Esta arma é minha e... roubaram-me na noite em que fui  
 assaltado... e roubaram-me também os meus dólares!
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FIM DA PEÇA

CORTINA

 JESSE tira do bolso uma fotogra a 
 E esta fotogra a, você reconhece?

 DOUGLAS pegando a foto 
 Sim! Sou eu, Doris, minha esposa, e meu  lho Jesse... que  
 aqueles malditos mataram!

 JESSE Você está vingado, velhote. Eu matei os assassinos de minha  
 mãe. Eu sou Jesse! Seu  lho!

 JONY morrendo 
 Sim, Douglas, este é seu  lho Jesse, que você queria matar 
 sem nenhum motivo! 
 morre

 CRISTINA ajoelhando-se 
 Pobre Jony! Tão nosso amigo! Morreu vítima da sanha dos  
 pistoleiros.

 DOUGLAS Jesse, meu  lho! Eu sou um maldito, perdoa-me... Ia matando  
 meu próprio  lho por minha tola sede de vingança, perdoa-me  
 meu  lho!

 JESSE Sim, pai, eu te perdoo por querer matar-me. Mas espero seu  
 arrependimento por ter matado involuntariamente o nosso  
 bom amigo Jony, ele não merecia esta morte.

 DOUGLAS Maldito seja o pensamento de vingança, maldito seja o ódio  
 que se cria no coração contra os malvados. Matei um amigo, ia  
 matando meu próprio  lho. Tudo por vingança, ódio e, ainda,  
 um Punhado de dólares!
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