
HELEN PRÉJEAN 
TIM ROBBINS M ents meg, Uram!

Forgatókönyvrészletek

Helen Préjean amerikai szerzetes nővér - valós alak, az ő

könyvéből készült a fiIin! - egy feketék lakt a negyedben
dolgozik, afféle szociális nevelőmunkát végez hátrányos
helyzetű gyerekek körében. Ide irányítják egy kétszeres gyil
kosságért halálra ítélt rab, Matthew Poncelet level ét, aki rész
ben jogi segélyt szeretne kémi egy fellebbezés, illetve kegyel
mi kérvény beadásához, kisebb részben pedig - hat év ma
gánzárka után - talán emberi szóra vágyik. A nővér vála
szol, s egy levélváltás után meglátogatja Mattet a börtönben.
Az első forgatókönyv-részlet múlt á ttűnéssel kezdődik. A film
gyakran él ezzel az eszközzel. Eleinte csak egy-egy villanásra
látjuk a hat évvel azelőtti bűnténynek, a sz örny ű gyilkosság
nak néhány részletét, később, fokozatosan egyre többet.

Belso: na ppal, siralomház

A rácson keresztül látjuk, amint belép az elítélt, Matthew Poncelet. He
lenre néz, aki rámosolyog. Matthew leül.

He/en Hát itt vagyok, Matthew.
Matt Köszönöm, hogy el tetszett jönni. Hm... Sosem hittem volna, hogy

egyszer majd egy apáca meglátogat. Szóval maga apáca.
He/en Aha.

Matt félrenéz, elhúzza a száját.
He/en És azért vagyok itt, hogy meghallgassam magát. Arról beszél ve

lem, amiről csak akar...
Matt Maga őszintén beszél. Csinált már ilyet azelőtt?

He/en Nem.
Matt Még sosem volt gyilkos közelében?

He/en Nem tudok róla .
Matt . Amikor megkaptam a levelét, és láttam rajta, hogy "Helen", azt hit-

tem, hogy az első csajom írt. Majdnem szét is téptem .
Ó köpött be a zsaruknak. Miatta lesz a gyerekünk árva... Hül ye kurva.

He/en Magának van gyereke?
Matt Jó, mi? Egy rab , akinek gyereke van.

He/en Fiú vagy lány?
Matt Lány.
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He/en Hogy hívják?
Matt Maga túl sokat kérdez.

He/en Mert nem ismerem.
Matt Hm. Nem kiváncsi, hogy miért vagyok itt?

He/en A káplán már elmondta.
Matt Ja, Farley? ... Az nagyon vallásos ember.

Helen mosolyog
Matt Én nem öltem meg senkit. Carl veszett meg tisztára.

He/en Kicsoda?
Matt Vitello. Neki kéne itt ülni. TIsztára megőrült. Féltem tőle, és azt

csináltam, amit mondott. Lefogtam azt a gyereket. De ő ölte meg
mind a kettőt.

He/en És maga végignézte, hogy megöli őket?

Matt Elmondom az igazat. Én is meg Carl is be voltunk lőve, meg jól be
is voltunk szíva, amikor az a dolog történt. Akkor már két napja
nem aludtam. Nem voltam magamnál. De nem én öltem meg őket.

Senkit se öltem meg. Isten az atyám, hogy nem.

Áttűnés a múltra - kűlső: éjszaka, erdő Lousianá-ban,

Egy meztelen nt5i test (csak láb) mozdulatlanul fekszik a földön.

A beszélgetés további részében Matt előhozakodik a kérésé
vel: a börtönben megkezdték a halálraítéltek kivégzését, és ő

attól tart, hogy ő van kiszemelve következőnek. Louisianá
ban ugyanis elindult a kormányzóválasztási kampány, és a
jelöltek, beleértve a jelenlegi kormányzót is, a közbiztonság
javításával (vagy annak jelszavával), a bűnözés könyörtelen
letörésével igyekeznek népszerűséget szerezni.

A második beszélgetésre telefonon keresztül kerül sor. He
len a szobájában ül, és a tévében éppen a választási kam
pánymúsort nézi, amelyben a halálbüntetések végrehajtásá
ról van szó.

Kormányzó

He/en
Matt
He/en

Matt

TV-képernyt5
Szigorítani kell az ítélkezésen. Véget kell vetni a könnyű kézzel
adott feltételes szabadságolásoknak. Keményen föl kell lépni az
enyhe ítéleteket kiszabó bírók ellen!
Colleen nt5vér és Helen a díványon ülnek, nézik a TV-t. Csöng a telefon,
Helen fölveszi.
Halló?
(telefonhang) Helen nővér?

Kivel beszélek?
Matthew Poncelet vagyok. Nem tudtam, kinek telefonáljak. Tudom,
hogy halálra vagyok ítélve, de itt egy csomóan vannak, akik már'
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He/en
Matt

He/en

Matt

He/en

Riporter

évek óta így vannak. Nem gondoltam rá, hogy erre sor kerül. Ki
tűzték a napját.
Tessék?
Ki fognak nyírni. Most, 13-án. Csinálni kell valamit! Nem tudtam,
hogy ügyvéd kell ahhoz, hogy az embert a kegyelmi bizottság meg
hallgassa. Én is meg tudnám csinálni, de azt mondták, hogy ha
nincs ügyvéd, nincs meghallgatás! A franc essen beléjük!
(közben) Jó, jó, jó, Matthew. Azt hiszem, tudok egy ügyvédet, aki
segíthet. Megteszek mindent.
Nővér, ne hagyjon magamra! Csak magára számíthatok. Ezek már
rátettek engem a lapátra! És maga sem jelentkezett. Ugye, nem fog
elpárologni?
Ne aggódjon, szerzek ügyvédet.
A kép egy riporterre vált.
Ha nem történik fellebbezés vagy halasztás az utolsó pillanatban,
Poncelet kivégzését oo.

A képerny8n Matt fotája
... az államban rendszeresített legújabb gépi eljárással, halálos in
jekció befecskendezésével végre fogják hajtani.

Helennek sikerül rávennie Hilton Barbert, a tapasztalt ügy
védet, hogy képviselje Mattet a kegyelmi tanács meghallga
tásán. Ó azt javasolja, hogy ne a bűntény körülményeire kon
centráljanak (Matt ugyanis még itt is az ártatlanságát kíván
ná bizonygatni, annak ellenére, hogy minden ítélkezési fokon
megállapították a bűnösségét), hanem hogy Mattet mint em
bert, mint személyiséget mutassák be. "Egy emberi lényt
ugyanis nehezebb elpusztítani, mint egy személytelen ször
nyet." Javasolja, hogy legyen jelen a meghallgatáson Matt
édesanyja is. Matt nem szeretné ennek kitenni az anyját, vé
gül azonban Helen rábeszéli, hogy egyezzen bele. Helen ez
után elutazik Lucille-hoz (Matt anyjához) is, és meggyőzi ar
ról, hogy ott kell lennie a kegyelmi tárgyaláson.

Belső: nappal, tárgyalóterem

Hilton Hölgyeim és uraim, valljuk be magunknak őszintén, hogy a sira
lomházban nem találunk túl sok gazdag embert. Matthew Poncelet
is azért van ma itt, mert szegényember. Nem volt pénze törvényes
képviselőre,ezért el kellett fogadnia azt, akit az állam biztosított a
számára. Az állam pedig egy adószakértő jogászt jelölt ki, aki bűn
tetőügyi tárgyalást még nem látott közelről. Tehát egyamatőrt.
Matt és Hilton a védelem asztalánál ül.

Hilton Az ügyvé. az egész tárgyaláson egyetlen egyszer tiltakozott. Nos...
Ha Matth' N Ponceletnek lett volna pénze, fölbérelt volna egy csa
pat menő, -lső osztályú ügyvédet, akik kitűnő nyomozókat, ballisz-
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tikai szakembereket szerződtettek volna, meg egy pszichológust,
aki javaslatot terjesztett volna elő az ideális esküdtszéki összetétel
re, és akkor, nyugodtak lehetnek, Matthew Poncelet most nem ülne
itt, önök előtt, és nem kellene könyörögnie az életéért.

Hiltonfeláll.
Hilton A halálbüntetés nem újdonság, évszázadok óta együtt élünk vele.

Külső: nappal, a tárgyalótermen kívül

Helen átkarolja Lucille-t, aki sír.
Hilton (csak a hangja) Temettünk élve, lecsap tuk a fejet bárddal, máglyán

égettünk embereket a köztereken: mind-mind borzalmas látvány
volt.
Lucille fényképeket nézeget.

Lucille Meg akartam mutatni nekik ezeket a képeket.
Lucille Matt gyerekkori képeit nézegeti.

Hilton (csak a hangja) Ebben a században már egyre humánusabb megol
dásokat kerestünk azok meggyilkolására, akiket nem szívelünk.
Eddig kivégzőosztaggallövettük főbe, vagy gázkamrában mérgez
tük meg őket...

Belső: nappal, tárgyalóterem

Hilton a mikrofonnál.
Hilton ...mára viszont kifejlesztettük a legemberségesebb eljárást: a halálos

injekciót. Az elítéltet leszíjazzuk, és az első injekcióval elérzéstele
nitjük a testét. A második összehúzza a tüdejét, a harmadik adag
pedig megállítja a szívét. Pontosan úgy altaljuk el, ahogy egy öreg
lovat szokás. Az arc elszenderül, de a belső szervek rettenetes, vég
ítéletnapi tusán mennek keresztül.
Helen bejön és leül.

Hilton (képen kívül) Normális körülmények között az arcvonások rángatóz
nának és eltorzulnának, dehát, ugyebár az első injekció elernyeszti
azokat az izmokat, így kimaradunk a "horror show"-ból. Nem kell
a vér és bosszú ízét éreznünk a szánkban, nem azt látjuk, hogy
ennek az emberi lénynek a tagjai remegnek, rángatóznak és teke
rednek előttünk. Csak ülünk némán, és a végén bólogatunk, hogy
"helyreállt az igazság".
Az államügyész helyettese, Guy Gilardi beszél a bizottsághoz, amelynek
az egyik tagja az áldozatok fényképeit nézegeti.

Gilardi (csak a hangja) Hat év telt el Hope Percy és Walter Delacroix brutális
és értelmetlen meggyilkolása óta. Már réges-régen igazságot kellett
volna szolgáltatni. Matthew Poncelet ügyét hosszan és alaposan
megvizsgálta a törvényszék. Nemcsak egy tárgyaláson ment ke
resztül, hanem a felülvizsgálatin, aztán számos állami és szövetségi
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fellebbezésen is. És a bíróságoknak soha egy szemernyi kétségük
se volt afelől, hogy ki is követte el a gyilkosságokat.
Gilardi előredől az asztalra és ránéz a bizottság két tagjára.

Gilardi Matthew Poncelet nem "jó fiú". Matthew Poncelet szívtelen gyilkos.
Undorító, kegyetlen, kitervelt gyilkosságokat hajtott végre.
Gilardi Mattre mutat, aki Hilton mellett ül.

GiJardi Ez az ember kétszer tarkónlőtte Walter Delacroix-t! Megerőszakolta

Hope Percyt, aztán tizenhétszer belészúrta a kést abba a kedves
lányba, és végül kétszer fejbelőtte őt is!
Gilardi a hallgatósághoz közelít.

GiJardi Ezek a családok már sohasem ünnepelik, hogy gyerekük diplomát
szerzett, sohasem lesznek ott az esküvőjén. Nem lesz együtt a csa
lád karácsonykor, és nem lesznek unokáik. Ezek az emberek nem
akarnak mást, csak igazságot, elviselhetetlen veszteségeik fejében.
Kérem önöket, vegyenek mély lélegzetet, keményítsék meg a szí
vüket, és engedjék végrehajtani Matthew Poncelet kivégzését. .

A tanács a kegyelmi kérvényt elutasítja.Az ügyvéd még kilátásba
helyez egy Szövetségi Bírósági fellebbezést és egy kormányzói
meghallgatást, de maga is úgy véli: az esély egy az ezerhez. Matt
megkéri Helent, hogy legyen a kivégzéséig a lelki tanácsadója.
Helen, Farley atyával konzultálva, célul tűzi ki, hogy Mattet a
szentségek elfogadásával a megváltás útjára téríti.
Helen a kegyelmi tárgyalás szünetében találkozik Delacroix
val, a megölt fiú apjával. A katolikus férfi nem csinál titkot
belőle, mennyire csalódott, hogy egy jezsuita nővér a gyil
kossal szimpatizál, s nem az áldozatok hozzátartozóit akarja
vigasztalni. Helen mindkét családot meglátogatja. Delacroix
ék - éppen a kegyelmi tárgyalás idején - egymás ellen for
dulnak, majd szétválnak. Szétfeszíti őket az a különbség,
ahogyan a halott gyermekük emlékét kezelik: egyikük felej
tene, másikuk kapaszkodna az emlékekbe. (Tőlük tudjuk
meg a statisztikai adatot, mely szerint a gyermeküket vesz
tett szülőpárok hetven százaléka elválik.) Percy-ék megkese
redettsége a bosszúvágyban talál levezetést. Ök egyenesen
kitessékelik házukból Helent, amikor megtudják, hogy elvál
lalta, hogy lányuk gyilkosának lelki tanácsadója legyen.
Helen és Matt újabb beszélgetésén Matt zavaros, négergyű
lölő és fasisztoid gondolatokat hirdet, s ugyanezeket egy TV
interjú során is megismétli. Hitlert, Castrót dicséri. Azt állítja,
hogy az Árja Testvériség tagja, s ha újra kezdhetné, terrorista
lenne, és robbantgatná a kormány épületeit. Helen a követ
kező beszélgetés során keményen lehordja, de végül mégis
úgy dönt, nem hagyja magára a halálra készülő Mattet.
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Belső: nappal, a börtönben

He/en Szokott azokra a gyerekekre gondolni?
Matt (csóválja a fejét) Hát, szörnyű, ami történt velük

He/en Különösen azért, mert egyáltalán nem kellett volna megtörténnie.
Gondolt már arra, hogy Maga meg Vitello tönkretette a szüleik
életét?

Matt Nem tudok nagyon együttérezni a szülőkkel, ha egyszer meg akar
nak gyilkolni!

He/en Gondoljon csak bele: a gyerekeiket lelőtték, leszúrták, megerősza
kolták, otthagyták meghalni az erdő közepén. Maga mit gondolna
arról, aki mondjuk a maga anyjával vagy öccsével tenné ugyanezt?
Mit csinálna azzal az emberrel?

Matt Megölném. Az biztos, hogy megölném. Azt értem, hogy a szülők

meg akarják bosszulni a gyereküket, de nem nálam kéne keresgélni
nekik Hazugságvizsgáló tesztet akarok csináltatni.

He/en Micsodát?
Matt A hazugságvizsgáló-gépes tesztel. Tudom, hogy ez őket nem fogja

befolyásolni, de azt akarom, hogy az anyám tudja meg az igazat.
Tudja meg, hogy nem én öltem meg agyerekeket.
HeIen döbbenten néz Mattre.

Helen másodszor lát emberi megnyilvánulást Matten, s má
sodszor is az anyjával kapcsolatban. Nincs kétsége afelől,

hogy Matt gyilkos, és ezért az ő erőfeszítése arra irányul,
hogy még a kivégzésig felébressze benne a bűntudatot. Matt
a hazugságvizsgálótól nem a szabadulást várja (hiába mond
ja ezt), hanem azt, hogy az anyjának adhasson bizonyítékot
az ártatlanságáról. S ezt a - hamis - bizonyítékot minden
áron, a gép kijátszásával is meg akarja szerezni.

. Helen szüleinek és barátainak jómódú polgári környezete
nem érti, miért foglalkozik Helen gyilkosokkal. Az anyja sza
vaival: "A gyilkosnak a sor végén a helye. Azzal az energiá
val, amit beléjük fektetsz, visszatarthatnál más gyerekeket
attól, hogy börtönbe kerüljenek, vagy gyilkosok legyenek"
Helen nővér - az egyik soronkövetkező elítélt kivégzése
idején - azok között van, akik zsoltárénekléssel tiltakoznak
a halálbűntetés ellen a börtön előtt, miközben a halálbüntetés
támogatói ujjonganak a kivégzés pillanatában. Ezután
Delacroix meghívja az áldozatok hozzátartozóinak klubjába.
ahol a nővér rádöbben, hogy azok, akik jóvátehetetlenül
tönkreteszik mások életét, bizonyos idő elteltével zavartala
nul élhetnek tovább.
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Belső: nappal, Farley atya szobájában

Far/ey Úgy hallottam, maga is tüntetett az épület előtt a legutóbbi kivég
zés alatt.

He/en Igen.
Far/ey Ismeri az Ószövetséget? "Ne ölj!", de "Aki a másikat úgy megüti,

hogy belehal, azt halállal kell büntetni."
He/en Igen atyám. És maga ismeri az Újszövetséget, ahol Jézus kegyelem

ről és megbocsátásról beszél?
Far/ey Ponceletnek meg kell értenie, hogy Jézus az ő bűneiért halt meg.

Ha ezt elfogadja, akkor része van a megbocsátásban, és a lelkének
örök élete lesz. Itt most nem arról van szó, kinek mi a véleménye
a halálbüntetésről. Mi van a Rómaiakhoz írott levélben? "Minden
ember legyen egy magasabb hatalomnak alárendelve...""Nincs más
hatalom, csak az Istené, és aki ezt elutasítja,. .." Helen figyel. " ...ma
gára mondja ki az ítéletet."

A beszélgetések során Matt nem fékezi a nyelvét, olykor
szokásos trágárságával fejezi ki magát Helen nővér jelenlété
ben is. A szükségképpen egyre bizalmasabbá váló beszélge
tések során Matt bizalmaskodó, sőt tolakodó módon próbálja
firtatni Helen nővér egyedüllétét, szexmentes életmódját.
"Miért kellene tisztelnem magát? Mert apáca?" kérdezi.
"Azért, mert minden embemek kijár a tisztelet..." válaszolja
Helen. Számára Matt emberi méltóságának visszanyerése a
cél. Bibliát ad Matt kezébe, hogy - ahogyan ő idézi az egyik
komikust - "keressen benne magának valami egérutat".
Matt csak néhány sztereotip mondatot tud Jézusról. Helen
arról beszél, hogy Jézus szeretete ébresztette emberi méltó
ságra azokat, akiktől addig ezt a méltóságot megtagadták.
Még kötelességtudatból végigcsinálja a hazugságvizsgáló
teszt megszervezését és az utolsó fellebbezést, de Mattet már
a halálra próbálja felkészíteni.

Belső: nappal, a börtönben

He/en Sikerült elintéznem. hogy holnap megcsinálják a hazugságvizsgáló
tesztet.

Matt Jó. Végre egy jó hír.
He/en Viszont az az ember, aki a vizsgálatot végzi, erősen kételkedik ben

ne, hogy az igazságnak megfelelő eredmény fog kijönni.
Matt Miért?

He/en Mert magának holnap lesz a kivégzése is, és nyilván nagyon feszült
lesz. A gép pedig nem tudja megkülönböztetni a stresszt a sunyítástól.

Matt Az nem baj. Már írhatják is a szabadonbocsátásomat.
He/en Olvasta aBibliát?
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Matt (sóhajt) Tegnap este próbáltam. Elálmosodom rajta. És most inkább
megpróbálok észnél maradni. Köszönöm, hogy maga meg akar en
gem menteni, de Isten és én másként gondolkozunk. Tudom, hogy
Jézus értünk halt meg a kereszten, és hogy majd gondoskodik ró
lam, amikor majd Isten előtt állok az ítéletnapon.

He/en Matt, a megváltás nem ingyen belépőjegy, amit Jézus mindenkinek
kifizetett. Mindenkinek részt kell vennie a saját megváltásában.
Meg kell dolgozni érte. Jó lenne, ha elolvasná János evangéliumá
nak 8. fejezetét, ahol Jézus azt mondja: "Megismeritek az igazságot,
és az igazság szabaddá tesz titeket".

Matt Jó, majd megnézem. Ez jó, hogy az igazság szabaddá tesz. Ez tet
szik. Megcsinálom a hazugságvizsgáló tesztet, és szabad leszek.

He/en Matt, ha meg fog halni, én mint jóbarátja, segíteni szeretnék, hogy
méltósággal haljon meg. De erre csak akkor lesz képes, ha őszintén

beismeri, hogy milyen része volt Walter és Hope halálában.

A kormányzó nem kockáztatja a népszerűséget: elutasítja a
beavatkozást. Matt még mindig nem hajlandó beismerni
semmit. Helen úgy érzi, kudarcot vallott.
Matt lehetőséget kap rá, hogy találkozzon a családjával.
Édesanyja és három fivére bemennek hozzá a siralomházba,
ahol - mintha csak egy internátusi látogatás volna - elbe
szélgetnek. Matt rendelkezik a kevés motyójáról. Anyjának
nem engedik meg, hogy megölelje.

Matt utolsó vacsoráját eszi.

Matt Még sosem ettem rákot... Egész jó. Mi lett a teszt eredménye?
He/en Azt mondták, hogy a válaszok feszült állapotban születtek, és e

miatt az eredmény nem meggyőző.Ahogy megjósolták.
Matt A mindenit. De ez biztos? Százszázalékosan biztosak benne? Én

nem voltam ideges, amikor válaszoltam. Nem akarom elhinni,
hogy nem lett jó...

He/en Csak egy robotgép vagy egy őrült tudna ilyenkor nyugodt maradni.
Matt Nem akarom elhinni, hogya teszt nem lett jó...

He/en Beszéljünk arról, ami történt. Beszéljünk arról az éjszakáról.
Matt Arról nem akarok beszélni.

Helen Mattre néz, aztánfelül, és megnézi az óráját. 8 óra 29 percet mutat.
A kép életlenedik, majd egészen elhomályosodik.

Matt gondolatait illusztrálva a villanásszerű múltáttűnések

után most először látjuk teljes egészében, mi történt azon a
napon. Illetve, majdnem teljes egészében, mert a végkifejletet
most sem, jeléül annak, hogy Matt önmagának sem hajlandó
felidézni. Mattet látjuk, a rács mögött.
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He/en Mi bújt magába aznap éjszaka?
Matt Mondtam már, hogy be voltam lőve.

He/en Ne fogja a kábítószerre! Már hetekkel, hónapokkal azelőtt is zakla
tott párokat! Miért csinálta?

Matt Hogyhogy miért?
He/en Fölnézett Vitellóra? Ö volt a nagymenő? Imponálni akart neki?

Matt Nem tudom.
He/en Ott is hagyhatta volna.

Matt De teljesen meg volt őrülvel

He/en Ne őt okolja! Maga hibáztatja őt, a kormányt, a kábítószert, a né
gereket, Percyéket! A gyerekeket okolja, hogy ott voltak! És mi van
Matthew Poncelet-vel? Ö hol marad a történetből? Teljesen ártat
lan? Áldozat?

Matt Nem vagyok áldozat. Matt fel-alá járkál.

A legfelsőbb bírósági felülvizsgálat lehetőségét elutasítják.
Megkezdődik a kivégzés technikai előkészülete. Matt telefo
non felhívja az anyját.

Matt lehorgasztja a fejét, Helen rátekint a rácsokon keresztül.
Matt Megmondtam anyának, hogy szeretem. Beszéltem az öcséimmel is.

Utálok búcsúzkodni. Mondtam, hogy ha lehet, még fölhív om őket,

közvetlenül azelőtt, hogy elmegyek.
He/en (A rácsot fogja, és Mattre néz.) Mi az, Matt?

Matt (Lehorgasztja a fejét, aztán Helenre néz és megszólal) Azt a fiút, Wal
tert...

He/en (halkan) Igen ...
Matt Én öltem meg.

Heten És Hope-ot?
Matt Öt nem.

H~/en Megerőszakolta?

Matt (Helenre néz, majd a földre, és a szeme megtelik könnyel.) Azt igen.
He/en (sóhajt) Vállalja a felelősséget mindkettejük haláláért?

Matt Igen. Amikor a lámpa kialudt a folyosón, letérdeltem a priccs elé,
és imádkoztam értük. Ilyet még sohasem csináltam.

He/en Matt... (Helen becsukja a szemét, mialatt beszél.) Vannak a szomorúságnak
olyan mélységei, amelyeket csak lsten érhet el. Maga szörnyűséget

művelt, Matt, borzasztó dolgot. De most már van méltósága, és ezt
senki sem veheti el magától. Maga, Matthew Poncelet, Isten gyermeke.

Matt Igen. (Matt lehajtja a fejét és sír. Aztán fölnéz Helenre, és visszatartja a
könnyeit.) Még soha senki nem mondta nekem, hogy Isten gyerme
ke vagyok. A felmenőimet sokmindennek nevezték már, de azok
közt Isten szépen még nem volt emlegetve.
Helen mosolyog.

Matt Remélem, hogy a halálom megkönnyebbülést jelent majd a szülök
nek. Komolyan.

He/en Az lesz a legjobb, ha Percyéknek és Delacroix-éknak békét kíván.
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Matt (orrát szíva) Én... Én még soha senkit nem szerettem igazán. Maga
mon kívül senkit, még nőt se. Úgy látszik, meg kell halnom ahhoz,
hogy megtaláljam a szeretetet.
Helen mélyeket lélegzik.

Matt Köszönöm, hogy szeret.

Helen, aki az utóbbi napokban többször a lelki összeomlás
szélén állt, imádkozik, hogy végig tudja csinálni a lelki tá
masz szerepet.

Matt

Matt

He/en
Matt

He/en
Matt

He/en

Matt

Matt
Hartman

Belíveau

Két őr a hónaljánál fogja Mattet.
Adják vissza a bakancsomat! A bakancsomat! Felnőtt embemek pe
lenkában és papucsban kell menni a halálba...?
A két 6r vezeti Matt-et a kivégz6terem felé.
Végeztem az egésszel! Végeztem a rácsokkal, végeztem a cellákkal!
Vége a ketrecéletnek!
Helen Mattre néz, mögötte Beliveau és Hartman.
Matt...
Helen nővér... (Matt összerogy, a két 6rfelfogja.) ...meg fogok halni.
Tudja az igazságot, és az igazság szabaddá teszi.
(Lehajtja afejét, és Helenre néz.) Isten tudja az igazságot. Én most egy
jobb helyre megyek. Nem félek semmitől.

Jól van. Szeretném, ha az utolsó dolog, amit az életben lát, a szeretet
arca lenne. Amikor elkezdik, akkor nézzen rám. Nézzen rám. Én
leszek a szeretet arca.
Jó...
A két 6r talpraállítja Mattet. Matt Helenre néz.
Helen nővér megérinthet engem?
Igen, megérintheti.
Helen belép és Matt vállára teszi a kezét. Beliveau belép.
Halott megy a folyosón!

Belső: éjszaka, a siralomház folyosója.

Mattet két 6r vezeti. Helen mögöttük.
Ú1Ssított felvétel. Matt (csak a papucsos lábat látjuk) lassan lép, bokáján bilincs.
Matt (csak a keze) megy, kezén bilincs. A nadrágja alatt látható a pelenka.
Helen (csak a keze) Matt vállátfogja.

Kűlső: éjszaka, folyosó a kivégzőterem előtt.

Belíveau

Matt
He/en

Tovább nem jöhet, nővér.
Matt és Helen megáll.
(Helenre néz.) Benéz majd néha az anyámhoz?
(Bólint.) Igen, Matt, megígérem.
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Belső: éjszaka, kivégzőteremlmegfigyelőszoba

Hartman
Matt

Clyde
Matt

Matt

(képen kívül) Van valami utolsó mondanivalója, Poncelet?
(Delacroix-ra néz.) Igen, uram, van. Delacroix úr! Nem akarom, hogy
gyűlölet maradjon a szívernben, amikor elhagyom ezt a földet.
Bocsánatot kérek azért, amit tettem. Rettenetes dolgot csináltam az
zal, hogy örökre elszakítottam maguktól a fiukat.
Delacroix figyel. Clyde Percy Mary Bethre néz.
És nekünk nem mond semmit?
Percy úr, asszonyom, remélern. hogy a halálom megnyugvást ad
majd önöknek.
Helennek könny csillan a szemében.
Matt körülnéz. Még mindig remeg.
A gyilkosság helytelen, akárki követi is el. Akár én, akár önök, akár
a kormány.

Áttűnés a múltra: éjszaka, erdő Lousianában.

Walter hason fekszik a földön. Szenved. Vitella tébolyodottan néz Walter
ra. Matt meger5szakolja Hope-ot. Vitelio elhúzza Mattet Hope-tél, odaadja
nekia pisztolyt. Matt elveszi a pisztolyt Vitellától, aki leveszi a nadrágját,
hogy meger5szakolja Hope-oi. Vitella eMvesz egy kést, és többször meg
szúrja Hope-ot.

Walter (ordít): Ne!
. Matt idegesen körbenéz, Walterre céloz a pisztollyal.

Walter: Ne! Ááá! Ááá!
Matt (csak a lába látszik) rálép Walter hátára, és tarkónlövi.

Belső: éjszaka, kivégzőteremlmegfigyelőszoba.

Fecskendé5k sora a képen. Az egyik kiereszt egy adag halálos oldatot. A
megfigyel5 ablakon keresztül Hilton és Helen Mattre néz, akinek a tükör
képe láthatá az üvegen. A képen a gép irányítópultja. Fecskend5k. Hidrau
likus hengerek sora. A megfigyel5ablakon keresztül látjuk, hogy Helen
becsukja a szemét és imádkozik. Matt tükörképe látszik az üvegen.
A kamera az injekcióstfire fordul. Két fecskendé5t látunk. A jobboldali be
fecskendezi a halálos mérget. A kamera a Matt karjában lev5 tűr51 Matt
élettelen arcára siklik.

Belső: éjszaka, kivégzöteremlmegfigyelőszoba

Matt élettelen testefekszik az asztalon.

Nikovitz Oszkár fordítása és összekötfJ szövege
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