que raio... a esta hora
já devíamos ir a galope a
caminho da fronteira... já
tens luz que chegue, ou
ainda não?

hmm... quase, senhor markham... para
trabalhar em condições, o sol
devia estar mais alto... mas tanto
pior, vamos tentar...

a gente fala da qualidade das tuas
imagens se os ruffians nos caírem em
cima... que se lixe a porcaria do sol!...
... correndo
o risco de as
imagens ficarem um
pouco escuras!...

ele acaba de assistir à agonia da sua esposa,
que lhe descreveu pormenorizadamente as
depravações a que se entregava com um dos
seus escravos... está prestes a morrer
de vergonha e desespero!

toda a gente
ao seu lugar...
e não se
esqueçam de
tapar a cara.

ninguém
se mexa!
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está na hora
de abreviar o
sofrimento
deste pobre
homem!...

ao fundo da rua, à
esquerda... alegra‑te,
vais finalmente conhecer
o teu novo escritório...

holton, kansas,
fevereiro de 1861.

não aguento nem seis
meses neste buraco, com
o seu saloon infeto e as
suas raparigas labregas.

de que te queixas? graças
ao harper, vais ganhar o triplo
do salário dos outros xerifes
do estado!...

só
que...

... esse salário, não vejo em
que é que o possa gastar!

poupas, hank,
isso vai‑te
mudar.

abençoe quem
lhe fez este
colete...

... a bala esmagou‑se
contra a omoplata
sem provocar a mínima
fratura... e a ferida está
a cicatrizar bem...

... o que significa
esta estrela que
tem nas costas?...
é uma tatuagem?...

mas, diga
‑me uma
coisa...
não faço
ideia.

tanto quanto me lembro, sempre esteve aí... os índios tomavam‑na
por um símbolo mágico dos «caras‑pálidas».

bom dia, meus senhores!

chega de
conversa,
doc. se já
acabou, é
sair daí...
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sou o
marshal
longbaugh...

... venho buscar o prisioneiro...
quem é o cretino que dirige
este estaminé?...

refere‑se ao xerife?... não o vemos
desde ontem, marshal... e as armas
dele não estão no armeiro... quanto a
mim, partiu para o oregon... ele falava
muito nisso!...
para o
oregon!...

o harper vai ficar desiludido... mas
tanto pior, não tenho tempo para
ir atrás dele. abram a cela...

doc, saia daí... o seu
trabalho é tratar as
pessoas honestas, não
os animais selvagens...

vocês os dois, desapareçam‑me da
vista... e deixem a cidade hoje mesmo...

o xerife hank woods, aqui presente, e
os seus adjuntos, que vêm substituir
‑vos, tratarão de que não voltem
a pôr os pés em holton...

fora daqui...

ordens do
presidente
da câmara...

... e tens interesse em não levantar
pó... se eu te levar em estado de
carnes frias, ninguém se incomoda...
por isso, prepara‑te para a tua
última viagem...

quanto a ti,
ó perigo
público, estou
encarregado
de te conduzir
a lawrence,
onde serás
julgado e
enforcado...
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Dá para entender, lew? este tipo limpou uma
boa dezena de pistoleiros, com uma carabina
de repetição que não se encontrou... bateu
em duelo um dos melhores gatilhos do middle
west... e deixa‑se alvejar por um falhado... ainda
por cima, ferido! e o melhor de tudo...

... deixa‑se prender
pelo xerife mais
merdoso do estado.*

mas há que dizer que espetou
um cagaço do catano ao
harper, que queria enforcá
‑lo logo ali!...

«os cidadãos de holton não iam gostar que se
executasse quem os livrou do bando de arruaceiros
que os maltratava», acrescentei...

por isso, propus‑lhe
resolver o assunto

à minha maneira...

«eles veem um
herói nesse
matador...»

«isso é uma péssima
ideia», disse‑lhe eu...

... estamos suficientemente longe da vila
e o sítio parece‑me adequado... as más
‑línguas diriam que o gesto é indigno da
estrela que trago ao peito...

... mas eram capazes
de vender pai e mãe
por mil dólares!...

fecha os olhos...
um segundo basta!...

* ver a pista do pregador.
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what the hell...
de onde é que
isto vem?...

atenção,
marshal!...
hhrr...
afaste‑se, não tenho
linha de tiro... damn...
ele está demasiado...

flhdpta...

hhr... não...

bravo!...

você estava obrigado a abatê‑lo... ele
tê‑lo‑ia perseguido até ao inferno...

xerife?!

não tem de quê... estava na hora
de compensar dois anos de
cobardia e cegueira...

salvou‑me a vida pela segunda
vez*... obrigado...

... e pode tratar
‑me por abel... já
deitei a estrela ao
ribeiro!...

* ver a pista do pregador.
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tinha a certeza de que
o harper o mandava
eliminar... por isso,
segui‑o desde os
arredores de holton...

devolvo‑lhe os colts e a carabina
‑maravilha... por mim, ficava com ela,
mas imagino que lhe dará mais uso
do que eu!...

dito isto, se
fosse a si,
não abusava
da sorte!...

parto para o oregon e a
lucy acompanha‑me... você
aconselhou‑a a pôr‑se
ao largo e ela seguiu o
conselho!... você causou‑lhe
muito boa impressão!...

mandei‑a para umas milhas daqui... até uma quinta
para onde ela levou a minha carroça... espera
por nós com impaciência!

espera
por si,
abel...

o marshal deve trazer consigo
um rolo de mil dólares... o que o
harper lhe pagou para me abater...
leve‑os para si e para a lucy...
e tome conta dela...

que diabo!... mas
porque é que insiste
em perseguir aquele
monte de esterco?

deixe‑o lá rebolar no atoleiro,
mais o harper e os outros...
faça como eu, recomece numa
terra onde o ouro nos espera
no fundo dos rios...

... onde as florestas, os cavalos selvagens, as pradarias
virgens só estão à nossa espera... e do
rancho que eu sonho lá construir!...
desejo que realize
o seu sonho e
encontre a paz...
mas no que me
toca...

não tenho
direito a isso!

«mas a informação tinha uma
semana e eu precisaria decerto
de outro tanto para alcançar o
markham e os seus assassinos...
e isso, se conseguisse apanhar
‑lhes o rasto...»

«segundo o harper, o pregador
tinha escolhido atchison, um
lugarejo próximo da fronteira,
como ponto de partida das suas
expedições no missouri...»

«... a menos que o destino
me desse uma mãozinha!...»
«como aquele grupo
de escravos evadidos
duma plantação...»

«quando se asseguraram
de que não iam ser
reconduzidos aos donos
por um caçador de prémios,
explicaram‑me como um
grupo de homens armados
os tinha libertado...»

«... e massacrado
o seu dono e a sua
família, os quais,
segundo eles, não
mereciam uma sorte
tão cruel!...»

«tinham caminhado durante duas
noites até chegarem ao kansas...»

«só precisava de lhes
seguir a pista em sentido
contrário para descobrir
as últimas atrocidades do
pregador e da sua horda...»
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«não pouparam
ninguém...»

«desta vez, nem as crianças escaparam
ao massacre... o markham não repetiu
o erro de deixar uma testemunha...»

«e quanto à
mãe delas...»

o celeiro está aberto
e lá dentro encontro o
corpo dela a sangrar, a
cruz invertida e a página
arrancada da bíblia*!...

se conservares
as mãos bem
longe do
cinturão, pode
ser que chegues
ao fim do dia.

não saias daí,
«chap»...!

tens sete
espingardas
apontadas
a ti!...

* ver a pista do pregador.
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vou desmontar,
para te tirar
a pinta!...

... não pensamos deixá‑los pegar
fogo a todo o oeste do
missouri... e tu?...

estamos a seguir o rasto duns canalhas
abolicionistas que libertaram os escravos
e massacraram os seus proprietários... é a
terceira exploração que eles saqueiam...

diz‑me lá o que fazes
aí... estás a admirar o
espetáculo?...

também os
sigo... desde
o kansas...

tu vens do
kansas?...

isso não joga a teu
favor... quem é que
me diz que não te
preparavas para
te juntares a eles?

tenho umas
contas a ajustar
com o alucinado
que os comanda!...

se calhar, estás
só atrasado
em relação
ao resto
do bando...

esse assassino é responsável
pelo massacre de uma dezena de
famílias isoladas, da outra banda
da fronteira... deixando vestígios
que incriminem os «ruffians»...

tens aqui um
monte deles!

os ruffians?
calha bem...

se tiveres miolos,
acompanhas‑nos sem
nos obrigares a
obrigar‑te...

ok, eu sigo‑vos...
e quanto a miolos,
de momento, não
vejo ninguém que
me faça sombra!

e aqui, no missouri, não fazemos
nada pela metade... ou és por nós,
ou és contra nós...

