Barro City. Kineserkvarteret. Yin Lis badeanstalt.

Her, min pige. Jeg har stoppet en pibe
opium til dig! Dens røg får dig sikkert
ikke til at elske den ægtemand, jeg
har valgt til dig, men i det mindste kan
den svække din modstand mod at lade
dig befrugte af ham.

Jeg vil have
børnebørn! Der er
gået flere måneder,
og din mave er
stadig fortvivlende
flad!

Jeg har
lavet en
afrodisisk te
til dig, fede.
Den drikker
du...!

I min hemmelige dal
har hans kirsebærtræ
aldrig blomstret.

Hvad?!

Fortæller du
mig, at den store,
dorske gris ikke
har formået at
rejse sin
ginsengrod!!
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Og
så gør
du din
pligt!

Opiummen har fået
hende til at sove. Hun
er din, du kan gøre
ved hende, hvad
du vil!

Men?!!
Svinet sover
jo!

Mon...?

Hvad!?!
Hans
fløjte har
ingen bjælder!
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Mor!
Kom og se,
hvad slags
mand, du forlanger, at jeg
skal gifte
mig med!

Slyngel, løgnhals,
du har misbrugt mig,
svin! Du har forledt
mig til at tro, du
kunne give mig
efterkommere!

Op med dig,
svindler!

Du har holdt
mig for nar!

Sjuft!

Jeg har givet dig
alt: Min datter,
mine håb, din
kastrerede
fedtklump!

Jeg forsøgt
være god...
Men kvinder
onde, slemme
drager!

Syng dine
operaer et
andet sted,
din hvalfisk!

Forstå mig, mor... Jeg forældreløs... I Peking, på børnehjem, de
skåret litchierne af mig, ville
gøre mig til operasanger
forklædt som kvinde...
Jeg flygte.

Og jeg vil
ikke se dig luske
rundt om min
datter igen! Her,
dit kluns!

Men jeg også blive ond!
Jeg begynde skære
litchier af andre...
Jeg begynde med
Bouncer!

7

Jeg finde
beskidte
enarmede,
Yin Li holde
så meget af!

Hvad er det for en hvepserede, jeg er ved at
stikke hånden i? Den lærerinde har sat mit
sind i kog. Siden jeg mødte hende, har jeg
ikke kunnet få hende ud af tankerne...
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Hendes stemme, hendes bryster,
hendes ben, jeg er besat...
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En rytter
nærmer sig,
frue!

Det er Bouncer fra
Infierno Saloon.
En dygtig skytte,
selv om han mangler
den ene arm.

Ved De
hvem?

Lad mig gøre et regnskab op
med den rædsel, min kære.
Jeg har haft med skrappere
folk at gøre end den
krøbling.

Nej, jeg skal
gøre det af med
den enarmede!
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