se me tivessem dito
que quinavas antes
de mim, amigo...

mamã!!!

mamã!

m’mã...
bom,
tudo bem...

hoje, trato
eu disso,
mas amanhã...

temos de dar
de beber aos
porcos, m’mã...

... vais ter mesmo
de me ajudar
a arranjar a vedação
das galinhas...
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não te preocupes,
eu era amigo
do teu pai.

a martha
está em
casa?

está a
dormir,
senhor.

então vai acordá-la,
rápido. diz-lhe que
está aqui o russell.

estou a tentar
há três dias, mas
não consigo.

pois.
três
dias?!
é que ela
trabalha demais
desde que o meu
pai foi viver com
os anjos.

por isso,
é normal andar
cansada!

não,
espere!!!
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o que é
que está
a fazer?!
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russell!

os animais estão
estoirados!

... e os homens
não estão
melhor!

é um bocado
estúpido parar tão
perto de abilene,
mas enfim...

é preferível
não esticar
a corda.

diz ao pessoal todo
que pousaremos
aqui por esta noite.

e tu, bennett,
trata do feijão.

vou fazê-lo
à tua maneira!

com as ervas
picantes.
Entendido.
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já reparaste
como elas
estão
nervosas?

é da lua
cheia.
dizemos à malta
para cantar.
Não há melhor
para acalmar
uma manada.

???
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olha lá, ó
esperteza!!!

tens a comida
a deitar fumo!

que é?

desculpa!
desculpa!

desculpa!
desculpa!

desculpa,
russell,
desculpa!

o idiota
ainda assusta
o gado!
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se entram
em pânico,
vai ser um
pandemónio!

vê lá se
fazes menos
barulho,
desgraçado!!!

desculpa
desculpa
desculpa!!!

AAAAAH!!!
cala-me
essa
boca!!!

desculpa
desculpa
desculpa!!!

escusas de olhar
assim para mim! Se não
o calasse, estávamos
tramados!

deixa lá, bennett.
tu conheces o
russell. amanhã já
não se lembra. anda,
vamos...

a mãe dele teria
agido de outra
forma, mas eu, eu
faço o que posso!

eu ajudo-te
a fazer mais
feijão.

desculpa,
russell...
desculpa.

reparaste que
o russell partiu
à frente, há uns
cinco minutos?

desculpe lá,
amigo...

... queria saber se,
de momento, dá para
atalhar pelo posto de
vigia de pinful gulch.

viva,
dois
‑colts.

tudo bem,
bennett,
para lá com
isso!
zack?!! o que é que
fazes aí, a esfregar
a merda dos recos?
... mas é preciso ter
os olhos tapados para
não ver que há estações
de comboio a nascer
por todo
o lado!
daqui por um ano,
no máximo, haverá
uma em cada estado!

e então
qualquer Zé‑Ninguém
pode enfiar os seus
animais num vagão
sem ter de os fazer
atravessar o país
todo...

talvez eu tenha
as mãos cheias
de merda,
russell...

vai por mim: não tarda,
os vaqueiros vão
passar muita fome.
E nesse dia...

... serão capazes
de matar para
ocuparem o meu
lugar.
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ei, ó badocha!
achas que eu
te pago para
estares na
palheta?!

eu e tu nunca
engraçámos
muito um com
o outro, dois
‑colts...

o tempo em
que não fazias
nenhum, lá nas
tuas pradarias,
já era!

mas, mesmo
assim, vou
dar-te um
conselho.

... ou
piras‑te!

comigo,
dobras
a mola...

aceita
o primeiro
trabalho que
te apareça,
porque não
vai chegar para
todos.

e agora,
sai daqui...
... tenho
de
trabalhar.

encontrei
o zack,
o sorna...

“zack,
o sorna”?
ah, ah!!!

e
então?
um inútil que pus
fora da minha caravana
dois ou três anos
antes de tu entrares
para meu adjunto.

demoraste!

ora bem,
segundo ele,
não é certo
arranjarmos
trabalho em
abilene.
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ao fim da tarde...

desculpa,
russell...

malta,
olhem só!

chegámos!

... vou
é fazer
a barba!

Encontra mas é
um curral para
guardar o gado,
amigo, que eu...
precisas de
carinho, amor?

desculpa,
simpática, mas já
tenho encontro
marcado!
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eh,
velhadas!

manda
chamar
o orson!

ah sim? isso é
que era doce!

mas que
é que...

o sr. smeet
só recebe por
marcação...
dois-colts?
que bela
surpresa! mas
entra!!!

orson!!!
orson, seu
gatuno! sai lá
do teu buraco!
estou a chegar
do wyoming com
1200 cabeças de
gado.

sim, sim. já te
pago a comissão,
mas entretanto...

é só o tempo
de tirar os meus
apetrechos,
e estou por
tua conta!

... senta‑te
aqui nesta
cadeira.

sabes que és
o único a quem
ainda faço isto?

é impressão
minha, ou os teus
charutos cresceram
desde o ano
passado?

eh eh! reza
as tuas
orações...

bah! enquanto os cowboys
receberem o seu pagamento
em vilas cheias de meninas e
álcool, o dinheiro correrá
a rodos para os felizardos
que viverem nelas!

... tudo,
menos
tu!

ontem
barbeiro, hoje
banqueiro... o
que só prova
que tudo
muda...

ah, pois é! já lá vai
o tempo em que eu tinha
de implorar às pessoas
para me deixarem rapar-lhes
a barba!

foi a minha
última caravana,
orson.
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tens a
certeza?

a sobrevivência de todo
o oeste dependia de
tipos como eu...

ainda nem
há três anos
conduzia os animais
durante seis meses
através dos estados
até aos matadouros
de chicago...

mas
isso...

... isso foi antes de os malditos
carris do caminho de ferro
começarem a medrar que nem
ervas daninhas...

amanhã,
acabaram-se
os cowboys.

pois
bem...

esquece
isso, meu
velho.

até tive medo de te falar
nisso, mas os criadores
cá do sítio andam à
procura de um sujeito
que lhes leve o gado até
ao comboio. é trabalho
para um ano inteiro, e
falei-lhes de ti, russell.

não te preocupes
comigo, vá.

mas o que
vai ser
de ti?

tu,
agricultor?

pus alguma coisa de
lado. e com o que me
vais pagar hoje, terei
com que comprar um
palmo de terra no
montana.

tu próprio
disseste
que tudo
muda...

estás a ver-me às ordens de
alguém? depois destes anos
todos nas pradarias? além
disso, passeios de vinte milhas,
é pouco para mim...
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... por isso, não
gastem tudo
em copos.
o senhor orson
confirmou-me
que não havia mais
recrutamento.

é tudo, malta.
boa sorte
para vocês.

bom, russell, não
gosto muito de
despedidas, por
isso...

despedidas? estás
a pensar ir a algum
lado?

tu sabes que há um lugar
para ti no rancho que eu
vou comprar!

não. como
sócio.
e queres-me
como
vaqueiro?

esquece o guito.
só te peço que
cuides do miúdo
quando a minha
hora chegar.

tens a noção
de que eu não
tenho um dólar
no bolso?

diz que
sim, kirby!

que dizes?

diz que
sim!!!

diz que
sim, diz
que sim!!!
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