Combinei encontrar-me com uma miúda espampanante com quem me cruzei num saloon há pedaço.
Ela vem ouvir-me
cantar.

Tá no papo,
mano.

diz lá, topaste-me a beldade
aí ao lado? De sonho, hein?

Aquilo dá cabo
de mim.

Oh!
Oh!

Está à tua
espera.

Cá vou eu, hombre.

Tá na hora.

Ih ih! A miúda
veio.
Gus,
tu és um
especialista
de nível
internacional.

Cucu

41

Boas
noites

Chamo-me
Gus e vou
interpretar
para vós a mais
bela canção
do mundo.

Hum

Plonc

p

Clap
clap

Cla

Então?

Então?
Uma fífia
ou outra,
mas só
aumentou
o charme.

Arrasaste.
És o maior.
Tens as gajas
na mão.

Agora é a tua vez, maninho!
A cena é toda tuuuua!
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Olá, coração!

Good luck,
viejo!

Traste! O plano
é meu!

Onde é que aprendeu
a cantar assim, Gus?

Está ali a minha amiga Gisela
que adora cantores.

Ah! Ela está ali!

Você deve passar muito
tempo em cima do seu cavalo.

Hum... Em cima do
Calma aí.
Eu não faço
nada. Por quem
me tomas?

meu cavalo, quando
estou aborrecido.

Onde está
a tua amiga
de há
bocado?
Porque
canta
muitíssimo
bem.

Sim, eu passo a maior parte do tempo em cima da
minha pileca, a fugir à polícia. Sou um perigoso
assaltante de bancos e comboios que gasta
o seu dinheiro nas cidades do prazer.
Ah ah
ah ah!

Desapareceu!

Ih ih
ih ih!
Você tem
piada.

Bom, Gisela, tu não és nada de deitar fora,
eu é que não posso ficar aqui parado.

Dizia você que...?

Não há crise. A Gisela
do Gratt é melhor.

Dizia eu que a única
coisa que faço é estar
casada com um homem muito
rico e educar o meu filho.
Aaah
sim? Você é
casada, é?

Muuito
bem!
A vida é assim, Gratt,
meu velho. Não posso
fazer nada.
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Outro cantor maravilhoso.
Nós cavalgamos muitas
vezes juntos. É meu
cúmplice.

Ih ih ih ih!

Eu, a minha verdadeira ocupação é a pintura.
Pinto paisagens.

Ah sim?
Você não gosta
de pintura?

Ah ah ah!

adoro.

A minha amiga!

Desculpe-me só um minuto, Gisela.

Volto
já a
seguir.
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conta lá, escroque, estás a fazer o
quê, com a Gisela?
A culpa não é minha.
Foi ela, mais a sua amiga
barista. juro pela minha
saúde!

Tu és um
traste do
camandro,
Gus.

Adeuzinho.
Adeus.

Onde
vai?
Vou sair com o Gratt. Vou
esperar por ele lá fora.
A sorte dele. Também não me
importava de sair daqui consigo.
Talvez, mas
foste embora.
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