de geesten van
de berg zijn boos...
wat heb ik fout
gedaan?

loop door,
stom beest!

santa virgen!
neeee!
kom terug!

en?

einde verhaal!
de regen heeft hun
sporen uitgewist...

het enige wat we
kunnen doen is naar
huis gaan... lupe zal
zich wel zorgen
maken!

en de apaches?!
de wraak...
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geen spoor, geen proviand,
geen wapens... het zou zelfmoord
zijn! voel je vrij om de eenzame
rechter te spelen...

maar ik ga
terug... als je wilt
weten hoe je kind
eruitziet, kun je
maar beter
meekomen!

zonder mij, ik zet echt
geen voet in dat gat
vol zeloten!

we moeten
colonia juàrez
waarschuwen!

Ik ga het huis
van een dode niet
in! dat brengt
ongeluk!

zoals je wilt.
wacht op me bij
hank!

wat is
de slechte
reden?

mooi... dan heb ik minder slecht
nieuws in één keer te melden.

wat is dat
nu...

lupe!

karrensporen... ze
lopen naar
colonia juàrez.
Ik denk dat
je mormonenvrienden de
lijken hebben
meegenomen
om ze op hun
kerkhof te
begraven.

je
verdient
haar niet,
domme
dwaas!

ze hebben een hekel
aan je vanwege een heleboel
goede redenen en één slechte!
ze vertellen dat het gezin van
hank is afgeslacht door toedoen van jouw dochter zal je
populariteit geen goed doen.

hé! abe!
waar gaan jullie
nou heen?

rustig,
newton, het is
sheriff fenn!

hank williams en zijn gezin
zijn afgeslacht... wij zijn er
klaar mee, we gaan terug
naar utah, fenn!

Ik begrijp het...
maar je vrouwen?
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dan leven we wel in zonde!
polygamie is dit kloteland niet waard.

hm... meri had
gelijk...

dit is niet
het moment om
me verkiesbaar
te stellen voor
de raad van
leiders...

u hebt hier niets te zoeken,
fenn. u hebt schande over deze
gemeenschap gebracht en nu brengt u
de dood hierheen door de demonen
van dit land te laten herrijzen!

hank was
mijn vriend...

Ik?!
maar...

broeders, zusters! Laat u niet
verleiden tot de weg van de wraak!
dood
hem!

moordenaar!

verdomme!
die gekken
gaan me
lynchen!

smeerlap!
aan de
hoogste
tak!

vuile
mex-kontlikker!

we knopen
hem op!

jaaa!
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dit kunnen
jullie niet
maken!

andersen, wraak
is niet rechtvaardig.
denken jullie dat
hank dit gewild
zou hebben?!

ja!

genoeg hypocrisie,
powell! Ik weet niet wat
hank zou denken, maar
wij zijn het hier
allemaal eens!

Ik niet!

ja!
zo is dat!

sorry dat ik deze
mooie unanimiteit
verstoor, señores.
maar ik moet bezwaar
maken tegen uw
verleidelijke
project.

je bent een verstandig man,
amigo. je leeft misschien
langer dan ik had gedacht.
je hebt twee minuten!

meri!

wees braaf.
een ongeluk is
zo gebeurd.

probeer het
nog een keer en
je cojones gaan
eraan, pendejo!

denk niet dat u er
mee wegkomt, fenn.
we kennen allemaal
het gerucht dat
rondgaat bij de
mex over uw
wilde meisje...

andersen heeft geen
ongelijk, fenn. er moet
duidelijkheid komen over dat
verhaal. als het echt om
apaches gaat, is niemand
meer veilig!

als u bij haar in de buurt
komt, zal ik niet op uw hand
richten, andersen!

we moeten
drastische
maatregelen
nemen!
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laat ons met
haar praten. het
voortbestaan
van deze
gemeenschap
staat op het
spel!

stel je geluk niet te veel
op de proef, fenn.

Ik wil even tot mezelf
komen bij de kist
van hank!

als jullie buï
willen spreken, laat
je me afscheid nemen
van hank.

oké, fenn,
snel dan,
zodat we ze
een gepaste
begrafenis
kunnen
geven.

denk je echt
dat dit het moment
is om stroop te
gaan likken?
kom alleen en ongewapend,
powell! we hoeven haar niet nog
meer te laten schrikken. en ik
wil bij het gesprek zijn.

Ik vind het echt heel erg,
hank... montejo zal ervoor
boeten, dat zweer ik je!

dat is
goed!

bedankt
voor je
tussenkomst,
zonder jou...

Ik ben het niet helemaal
oneens met wat de mormoon
zei over jou en de demonen
van dit land... dat ik je leven
heb gered, is alleen
vanwege lupe!

dat is
tenminste
duidelijk!
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wat?!

dat is vreemd...
het paard van buï
staat niet in de
veekraal...

er is iets
gebeurd!

wacht!

Idioot!

woef!
woef!

waar is
buï?!

twee dagen
geleden...

ze is vertrokken...
ver...vertrokken?
maar... wanneer?!

vlak na de
geboorte van
je zoon!

mijn
zoon?!

por dios!
de grote montejo
kan niet zo
eindigen...

alleen...
zonder zijn
patiënten! zonder
zijn publiek!

de grote
montejo is
onsterfelijk! de
grote montejo heeft
schijt aan jullie!

Ik begrijp het niet...
Ik had het al moeten
zien...

pa-gotzin-kay!
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