
em 1854, o governo americano 

criou dois novos estados, 

o kansas e o nebraska... para 

gerir as suscetibilidades num 

contexto já de si tenso entre 

o norte e o sul, o «kansas

nebraska act» foi promulgado 

nesse mesmo ano... 

... essa lei estipulava que, em 

nome da soberania popular, 

os cidadãos desses novos 

territórios pudessem decidir 

eles próprios introduzir, ou 

não, a escravatura... e enquanto 

o nebraska alinhou pelas teses 

abolicionistas do norte...

... o kansas, estado fronteiriço 

do missouri, tornou se palco 

de um combate impiedoso... 

os esclavagistas do missouri 

procuraram alargar a sua 

influência face à torrente de 

novos imigrantes, incitados 

pelas autoridades do norte a 

instalar se na região...

foi, portanto, no terreno, 

por via das armas e das 

fraudes eleitorais, que cada 

um dos campos tentou impor 

o respetivo ponto de vista.

a partir de 1858, as 

incursões mortíferas 

sucederam se de um lado 

e do outro da fronteira 

entre os dois estados...

... opondo os «border ruffians» 

do missouri aos «jayhawkers», 

militantes abolicionistas do 

novo estado que a imprensa do 

leste qualificou de «kansas 

sangrento»...

este conflito local tornou

se desde então emblemático 

da oposição entre norte 

e sul, e constituiu um dos 

diversos elementos capazes de 

desencadear uma guerra que 

parecia inevitável... em fevereiro 

de 1861...
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está a chegar 

um cavaleiro, 

owen...

... pode ser 

o nosso 

homem!...

em breve saberemos... 

volta para o fundo

da sala... stew, instala te

na ponta do balcão...

... e tu, escroque, 

manda a tua índia

para as 

traseiras...

... e aconselho te a 

evitar o menor sinal 

que o possa alertar 

antes de chegar ao 

teu balcão!...

hmm... que tempo 
miserável, hein, 

mister!...

não encontra outro 

abrigo a menos de dois 

dias a cavalo... com esta 

maldita neve...

antes de se instalar e 

aquecer na nossa companhia, 

«sir», será que me pode 

tranquilizar relativamente 

a um aspeto?!...
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um rumor desagradável 

chegou aos ouvidos 

do pastor markham, 

de quem somos 

discípulos.

ao que parece, um 

curioso segue

o há algumas 

semanas ao longo 

da fronteira...

... faz perguntas 

a seu respeito... 

se se der o 

caso de ser 

você esse 

homem, «sir»...

... encorajo o 

a aproveitar a 

oportunidade.

terei todo o prazer 

em lhe fazer luz 

sobre o assunto...

ouvi falar 

de um 

pregador...

... que tem uma forma muito sua 

de interpretar o evangelho 

e de repor no caminho reto 

as «pecadoras» que têm a má 

sina de se lhe atravessar no 

caminho...

foi ele que vos 

enviou aqui, «sir»?

que é que isso 

interessa?!



não vais mais 

longe!

não... espere!... eles 

ameaçaram me... não 

tenho nada a ver com 

estes palhaços!...

... libertar, ou não, 

esses malditos 

escravos, nunca tive 

opinião sobre isso!...

faço o meu 

comerciozinho com 

os índios e acolho 

os viajantes... quanto 

ao resto, cá para mim, 

cada um pensa como 

entender!...

hg...
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onde está o 

markham?...

vai para o diabo, 

imbecil... o 

nosso mestre 

é intocável...

deus e os 

poderosos 

protegem no.

ei?! que é que... 

larga me...

isso queima me o 

braço e o crânio... 

maldito bastardo... 

que é que tu...?

querias fazer luz... 

está feita.

estavam há muito tempo 

à minha espera?... três dias... chegaram 

com um bando de

abolicionistas, comandado por um 

tipo importante, que fazia arrepios 

na espinha... esse... pregador... quase 

me cortou a garganta por eu 

vender uma pinga destilada por mim...

... e porque vivo 

«em pecado» com 

uma índia... um 

autêntico tarado... 

eles partiram para 

holton.

holton!... 

perfeito...

vou 

passar aqui 

a noite.



... e lembrem se, meus amigos, de que esses 

esclavagistas cujos mercenários atacam 

selvaticamente as nossas cidades, as 

nossas instituições, as vossas quintas, são 

responsáveis pela vossa miséria, e pela angústia 

que vos consome, face a um futuro incerto...

... eles defendem a política dos estados 

do sul, que recusam o progresso 

industrial e as novas leis alfandegárias 

que poderiam prejudicar os seus vis 

interesses... mesmo que essas leis sejam 

necessárias à recuperação financeira 

do nosso grande país!...

... por essa via, impedem os 

corajosos pioneiros que vós 

sois de desfrutar plenamente do 

fruto do vosso trabalho duro... 

enquanto vendem a peso de ouro 

o seu tabaco e o seu algodão 

aos países estrangeiros!...

mas esses, meus 

irmãos, não conhecem 

nem o suor nem a dor 

que vós suportais 

todos os dias!

deleitam se no luxo e na opulência, graças ao trabalho 

forçado e gratuito dessa massa de pobres negros 

sobre os quais têm direito de vida e de morte... 

acreditem em mim, cidadãos de holton...

... se o vosso banqueiro, não 

obstante todos os seus 

esforços, se vê incapacitado 

de vos emprestar os poucos 

dólares de que tanto 

precisaríeis...

... a culpa é desses potentados 

de costumes de outras eras que 

tentam há anos alargar a sua 

influência aqui mesmo, nestas terras 

que são vossas por direito!

dizei me então, 

meus irmãos...
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... estais prontos a bater vos, mesmo no 

missouri, se preciso for?... estais prontos 

a derramar o sangue destes incréus, em nome 

do progresso e da liberdade? seguireis vós 

o glorioso exemplo de john brown*, que 

sacrificou a vida em prol do abolicionismo?

* john brown: ativista do abolicionismo, instigador de incursões sangrentas no kansas 

e em diversos estados esclavagistas... foi preso e enforcado na virgínia em 1859.

sim, viva 

john brown!

morte aos 
esclavagistas!...

acresce, meus irmãos, que 

esses exploradores ociosos 

vivem no deboche, no pecado, 

na fornicação, quando as 

regras ditadas por deus, 

nosso senhor... a fidelidade, 

a família, o trabalho, é que 

devem constituir os pilares, 

as fundações da nossa 

grande nação.

convido vos, portanto, a 

reunirem se me, cada um por 

sua vez, na casa do senhor...

... onde vos ouvirei 
em confissão e vos 
abençoarei, pois é 

essa a minha forma de 
guiar as almas!...

este tipo 

gela me o 

sangue...

... deve sonhar em mandar

nos para a fogueira, 

como feiticeiras...

sem 

dúvida...

... mas, a avaliar 

pelos «fiéis» 

armados até aos 

dentes que viajam 

com ele...

... receio bem estarmos em 
presença de um espécime 

sinistro de recrutador, tendo 
em vista a catástrofe que não 

tardará a abater se sobre 
todos nós! olha... ei lo que 
se apressa a ir ter com o 

nosso querido «benfeitor»!...

os dois trabalham para 

o mesmo projeto... 

tenho matéria para o meu 

editorial de amanhã!

gostamos muito 

de ti, marcus...

... mas o nosso 

«benfeitor» já te 

chamou agente dos 

esclavagistas... no teu 

lugar, tomava cuidado!

belo discurso, 

markham... mas, na 

minha humilde opinião, 

exagera um bocadinho 

no capítulo da moral 

e bons costumes!...



é que, se priva estes homens da piela 

semanal e das suas cambalhotas com 

as meninas do saloon, arrisca se a 

perder popularidade!...

você é o 
presidente da 
câmara desta 

cidade, harper...

... conhece os seus 

eleitores melhor 

do que eu...

... mas não se prepara 

uma população para o 

combate usando meias

tintas... é preciso sujeitar 

os espíritos fracos 

pelo temor...

é preciso criar exemplos, 

encorajar a denúncia 

das ovelhas ronhosas, 

encontrar bodes 

expiatórios, atiçar 

a cólera...

«quando lhe 

apertaste a mão, 

viste...»

«como black 

crow mata os 

seus inimigos...»

«com esse ódio 

que o possui 

completamente...»

«sentiste esse 

prazer que ele 

experimenta ao 

tirar vidas...»

também viste como ele 

perderá a sua, quando 

chegarem outros homens 

de pele clara...

... destruirão a aldeia e abaterão black crow como 

um cão... tu tens esse dom... tu vês o passado e aquilo 

que acontecerá àqueles em que tocares...
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aquilo que vês é correto... os 

«peles brancas» virão, cada vez 

mais numerosos, e o seu mundo de 

desordem e cupidez engolirá o nosso... 

regressarás para junto deles...

... esse dom guiar te á, se te 

servires bem dele, mas poderá 

igualmente destruir te... chegou 

a hora de aprenderes a servir te 

das plantas que curam...

elas ajudar te ão a afugentar os 

maus espíritos que assombram 

os homens que tocarás...

«... e que se aproveitarão 

das tuas visões para se 

apoderarem de ti...»

colson, abra, ou 
arrombamos a porta!

sê prudente... 

e ... oh, meu deus!

o billy ainda 

lá está fora...
colson, 
abra...

que diabo... que querem 

de mim, a uma hora destas?...

mas?! 

você é o...

isso mesmo... o 

pregador! e não me 

lembro de o ter visto 

ontem, na confissão... 

faz sentido!...
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você vem do missouri... e, segundo me dizem, 

vive em pecado, sob o mesmo teto que uma 

mulher culpada de vários adultérios!...

... com o dono 

da loja e um 

lavrador, 

al wingerth!

mas isso... 

é passado!

não conseguíamos dar 

de comer ao nosso 

filho... ela confessou

me tudo e eu perdoei

a... quem é você para 

julgar? vá se embora!

esse género de 

fraqueza, senhor 

colson...

... não merece 

perdão!

john?! 
nãão!...

levem essa 

pecadora para 

o celeiro!...

chegou a hora da 

punição! nãão...

nãão... piedade! 

larguem me!

não te calas, maldita 

pega?!...

... fora os lobos 

e as corujas, ninguém 

te ouve!
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este fumo!... e os 

corvos que começaram 

o festim de madrugada...
... é recente... 

desta noite...

... estas marcas à 

volta da quinta...

... quatro ou 

cinco cavaleiros, 

no máximo!...

este desgraçado de 

certeza que não vivia só... 

onde estão os outros?
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