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oraz g³osy autentycznych bohaterów strajku  Lecha Wa³êsy, Aliny Pieñkowskiej,
Andrzeja Gwiazdy, Henryki Krzywonos, a tak¿e premiera Jagielskiego, Dyrektora
Stoczni  Gniecha, Kap³ana, Floriana Winiewskiego  dochodz¹ce z g³oników pod
sal¹ bhp i pod bram¹ stoczni, odtworzone z nagrañ magnetofonowych

Prolog
Rok 2005. Wnêtrze ogromnej, pustej hali pofabrycznej. Thomas, brytyjski dziennikarz
w wieku oko³o piêædziesiêciu lat, stoi, rozgl¹daj¹c siê w zadumie po wnêtrzu. Jest to
przestrzeñ trochê bezpañska, która czeka na nowe rozstrzygniêcia, ale nie pozby³a siê
jeszcze pozosta³oci dawnego przeznaczenia. Z drugiej strony sceny pojawiaj¹ siê trzej
mê¿czyni w podobnym wieku. S¹ to: Mened¿er obiektu, Kontrahent i jego Asystent.
Mened¿er oprowadza ich po obiekcie.
MENED¯ER Przestrzeñ, w której siê znajdujemy, jest w swoich zamierzeniach jednym
z najwiêkszych kompleksów kulturalno-owiatowych w Polsce. Jak panowie widzieli, centrum dysponuje czterema podstawowymi przestrzeniami. Umo¿liwiaj¹ one elastyczne dostosowanie obiektu do pañstwa potrzeb, w zale¿noci od skali przedsiêwziêcia. Warto zaznaczyæ, ¿e jest to wnêtrze najbardziej teraz modne, najbardziej
lansowane na ca³ym wiecie, jak to siê mówi
ASYSTENT postindustrialne.
MENED¯ER Otó¿ to. Najwiêkszym, niebywa³ym atutem naszego centrum jest ca³kowita
dowolnoæ aran¿acji wnêtrz. Tu bêdzie ogranicza³a panów jedynie w³asna wyobrania.
ASYSTENT Zak³adaj¹c, ¿e siê j¹ ma.
Kontrahent milczy tajemniczo. Thomas niepostrze¿enie przy³¹cza siê do zwiedzaj¹cych.
ASYSTENT ¯artujê.
MENED¯ER Mia³em tylko na myli, ¿e jest to wietne miejsce dla wszelkiego rodzaju
imprez firmowych. Koncerty, konferencje, kolacje biznesowe i tym podobne rzeczy. Choæby kultura. Czy sztuka. Takie wnêtrze inspiruje, przyci¹ga zw³aszcza ludzi teatru
Rozwietla siê przeciwleg³y k¹t hali. Zwiedzaj¹cy znajduj¹ siê nagle jak gdyby w charakterze widzów, którzy obserwuj¹ parê aktorów, podczas tak zwanej próby czytanej,
pod kierunkiem re¿ysera. Aktor Graj¹cy Dyrektora nerwowo chodzi wokó³ sto³u. Aktorka Graj¹ca Sekretarkê udaje, ¿e nalewa kawê.
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Nikt nie przyszed³! Nie mówiê  Pierwszy, ale ¿eby
¿aden z wa¿niejszych oficjeli!?
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ Niepotrzebnie pan dyrektor wspomina³ w tym
wywiadzie o swoich zarobkach.
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Ciê¿ko pracujê, wiêc dobrze zarabiam! Na ca³ym
wiecie dyrektor takiego ogromnego zak³adu mo¿e siê pochwaliæ najwy¿sz¹ pensj¹,
wszêdzie!
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ Ale wzmianka o tym, ¿e lubi pan luksus
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Mia³em k³amaæ? ¯e wystarcza mi M-3, rano bu³ka
z kefirem i jazda do pracy tramwajem? Zreszt¹ mówi³em to w okrelonym kontekcie, te pieprzaki przepraszam pismaki. (powtarza wciekle) Pieprzone pismaki,
pieprzone pismaki!
RE¯YSER W³anie.
MENED¯ER (korzystaj¹c z chwilowej przerwy w próbie, ciszonym g³osem mówi do
zwiedzaj¹cych) Proszê siê odwróciæ.
Kontrahent, jego Asystent i Thomas odrywaj¹ wzrok od sceny i patrz¹ w kierunku
widowni.
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MENED¯ER (zataczaj¹c ³uk rêk¹) Siedemset miejsc siedz¹cych, usytuowanych na wprost
sceny. A istnieje mo¿liwoæ zwiêkszenia tej liczby do tysi¹ca! No i antresola. Antresola mo¿e pomieciæ dodatkowe dwiecie piêædziesi¹t osób. To mo¿e byæ na przyk³ad
dobre miejsce na stworzenie VIP area.
W czasie przemowy Mened¿era aktorzy kontynuuj¹ dialog.
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ Ale z tym zami³owaniem do luksusowych jachtów to trochê pan dyrektor przesadzi³. Mówiê to w zaufaniu.
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Trudno. Jestemy nad morzem, wiêc p³ywamy jachtami. Gdybymy byli w górach, jedzilibymy na nartach. Nie, musz¹ byæ jakie inne
powody. Maj¹ do mnie jakie uprzedzenia Tak zlekcewa¿yæ moje zaproszenie, i to
wszyscy! Przecie¿ my produkujemy dla radzieckiego kontrahenta!!
Na okrzyk Aktora zwiedzaj¹cy obiekt mê¿czyni odwracaj¹ siê znów w stronê sceny.
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Mam pomys³. Nie bêd¹ mogli odmówiæ!
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ Czego odmówiæ?
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA To proste. Ha! Jestem genialny! Prawda, ¿e jestem
genialny? Niech siê pani ze mn¹ napije
Wyci¹ga dwie szklaneczki, otwiera butelkê whisky i nalewa. Podaje szklankê Aktorce
Graj¹cej Sekretarkê. W tym czasie, korzystaj¹c z chwilowej przerwy, Mened¿er zwraca siê do swoich goci.
MENED¯ER Aha, warto dodaæ, ¿e sala posiada dwa niezale¿ne bary, w tym jeden na antresoli. Za scen¹ s¹ cztery garderoby, w tym dwie z prysznicami oraz pokój dla vipów.
Gocie z podziwem kiwaj¹ g³owami. Aktorzy powracaj¹ do swoich kwestii.
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Za³o¿ê siê, ¿e ju¿ nikt nigdy nie zlekcewa¿y mojego zaproszenia. T³umnie bêd¹ przychodziæ, napraszaæ siê bêd¹! Nowa nazwa! Tylko
dwa s³owa
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ Jakie s³owa?
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA Nie byle jakie. Jedno z nich to s³owo, mo¿na powiedzieæ, jak dzwon. W³aciwie nazwisko. W³aciwie pseudonim. Niech pani zgadnie: przywódca rewolucji proletariatu wódz robotniczych mas. No domyla
siê pani?
Aktorka Graj¹ca Sekretarkê patrzy na Aktora Graj¹cego Dyrektora z zachwytem, ale
i z lêkiem, domyla siê ju¿, o co chodzi.
AKTOR GRAJ¥CY DYREKTORA To bêdzie brzmia³o tak: Dyrektor Jan Piasecki
zaprasza towarzysza Pierwszego Sekretarza na wodowanie nowej jednostki w Stoczni (robi efektown¹ pauzê) imienia Lenina!.
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ Bo¿e!
RE¯YSER Nie, nie. Co pani tam mówi?
AKTORKA GRAJ¥CA SEKRETARKÊ No w³anie Gdzie jest tekst?
RE¯YSER Najlepiej niech pani nic nie mówi. Wchodzi muzyka. Muzyka! I teraz ca³a
scena siê odwraca! Odwraca siê!!
W rytm og³uszaj¹cej muzyki ruszaj¹ sceniczne mechanizmy, zapadnie, scena obrotowa.
Nastêpuje zmiana dekoracji. Istotnym jej elementem s¹ dwigi, opuszczaj¹ce i podnosz¹ce swoje ramiona, obracaj¹ce siê wokó³ osi. S¹ tam te¿ inne maszyny  koparki, wózki
akumulatorowe i temu podobne. Miêdzy nimi przechodz¹ w ró¿nych kierunkach robotnicy, ubrani w szare kombinezony, w kaskach na g³owach. Z daleka widaæ maszty. S³ychaæ
buczenie syren okrêtowych. Jest to ta sama przestrzeñ, co w pierwszej scenie, tyle ¿e jeszcze nie postindustrialna, ale industrialna, ¿yj¹ca  Stocznia Gdañska w 1980 roku.
Do tañca maszyn i dwigów przy³¹czaj¹ siê tancerze  robotnicy. Jest to scena
baletowa. Z prawej strony sceny stoi m³oda, dwudziestoletnia dziewczyna, Ewa, z zadart¹ do góry g³ow¹, zapatrzona w pracê dwigu.
Wykonuj¹c uk³ady choreograficzne, wszyscy piewaj¹ Taniec dwigów.
MARYNA MIKLASZEWSKA

Tu siê podnosi i przenosi siê ciê¿ary,
Z nieba siê spuszcza na stalowej linie hak,
I ponad ludzk¹ skalê tutaj s¹ wymiary,
Ramiona dwigów roz³o¿one s¹ jak znak.
Nie mo¿esz odejæ, co przykuwa ciê do miejsca,
Sk¹d te dostojne stwory widaæ tak jak trzeba,
I mru¿ysz oczy, patrz¹c w s³oñce, co przewieca,
Szkielety dwigów rysowane na tle nieba.
I na tablicy widzisz napis, co ostrzega
Bezmylnych gapiów, obojêtnych widzów,
¯e nie ma ¿artów, lepiej trzymaæ siê z daleka 
Uwaga! Strefa niebezpieczna, praca dwigów.
Tañcz¹ koparki, buldo¿ery, tañczy dwig,
Trwa bezszelestny taniec pionów i poziomów,
Stalowe liny dr¿¹ z napiêcia tak jak ty,
Pragn¹c ciê podnieæ ku wy¿ynom niebosk³onu.
Wiêc wchodzisz w strefê, chocia¿ lêk masz wysokoci,
I wolisz nie iæ, jeli nie jest to konieczne,
Czy starczy wiary i odwagi, i mi³oci,
Gdy wiesz, ¿e strefa jest naprawdê niebezpieczna.
Tak bardzo boisz siê upadku, ci¹gle zwlekasz,
Poród ostro¿nych, obojêtnych widzów,
To nie s¹ ¿arty, to jest próba dla cz³owieka 
Uwaga! Strefa niebezpieczna, praca dwigów.
AKT I
Scena 1
Dyrektor Biura Kadr siedzi przy biurku w swoim biurze. Naprzeciwko niego  Ewa.
DYREKTOR BIURA KADR Pani jest osob¹ wykszta³con¹, mówiono mi, ¿e pisze pani
wiersze. Naprawdê chce pani podj¹æ pracê fizyczn¹ u nas, w stoczni?
EWA Mi³o, ¿e pan wspomina o tym jednym tomiku poezji, ale w³aciwie studiujê temat
z pogranicza socjologii i filozofii. To dotyczy pracy, ró¿nych rodzajów pracy, tak¿e tej
w sensie biblijnego nakazu, wie pan, w pocie czo³a trudziæ siê bêdziesz i tak dalej. By³oby niemoralne, gdybym na w³asnej skórze nie poczu³a, co znaczy tego rodzaju praca.
DYREKTOR BIURA KADR Nie chcia³aby pani pracowaæ w naszej administracji? Mog³aby pani mieæ bliski kontakt z robotnikami.
EWA Nie. Jest taki wiersz Hofmannsthala zna pan poezjê Hofmannsthala?
DYREKTOR BIURA KADR Co s³ysza³em, ale
EWA Ci, co siedz¹ na pok³adzie, obok Sybilli  królowych, musz¹ pamiêtaæ o trudz¹cych
siê u wiose³ na dnie statku i czuj¹ ich cieñ na swoich twarzach. Analogia ze statkiem
tu, w stoczni, jest szczególnie uderzaj¹ca, nie uwa¿a pan?
DYREKTOR BIURA KADR Taaak Ale jaki miesi¹c, dwa pani wystarcz¹?
EWA Powiedzmy do koñca roku.
DYREKTOR BIURA KADR Hmmm Mo¿e na wydziale K-1. Tam jest taki majster,
¿yczliwy cz³owiek. On co pani znajdzie. Móg³by pani¹ wprowadziæ we wszystko.
STRAJK
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EWA Dobrze. Dziêkujê.
Dyrektor Biura Kadr pisze co, ale po chwili odrywa wzrok od papierów i patrzy na Ewê.
DYREKTOR BIURA KADR Naprawdê czuje siê pani na si³ach?
EWA Mia³am zostaæ baletnic¹. Bardzo chcia³am. Przez lata æwiczy³am bez wytchnienia.
Wiem, co znaczy kator¿niczy wysi³ek, niech mi pan wierzy.
DYREKTOR BIURA KADR A na scenie baletnice wygl¹daj¹ tak lekko
EWA O tak. A pana nigdy nie kusi³o
DYREKTOR BIURA KADR Zatañczyæ w Jeziorze ³abêdzim?
EWA Spróbowaæ pracy fizycznej.
DYREKTOR BIURA KADR (zmieniaj¹c temat) To kiedy chcia³aby pani zacz¹æ?
EWA Mo¿e byæ od zaraz.
DYREKTOR BIURA KADR A wiêc od pierwszego sierpnia. (pisze co, podaje kwestionariusz Ewie) Proszê to wype³niæ. Æwiczy³a pani przez lata, mówi pani To ile pani
ma lat?
EWA Zaczê³am tañczyæ jako dziesiêcioletnie dziecko.
Scena 2
Wnêtrze sali, z pianinem. Piêtnastoletni Roman gra na pianinie walca. Przy pianinie stoi
Nauczycielka. Ma³a Ewa i Ma³y Stefan æwicz¹ walczyka. Jest to próba przed wi¹tecznym
wystêpem. W trakcie utworu Ma³y Roman fa³szywie uderza w klawisze. Powstaje dysharmonia, tañcz¹cym dzieciom myl¹ siê kroki. W tle dzieci piewaj¹ Fa³szuj¹cy walczyk.
MA£Y ROMAN
W kryszta³ki lodu
cina siê woda,
Gdy zim¹ chwyci mróz,
Zgodnie z prawem ci¹¿enia,
Otuli zaraz ziemiê
Tysi¹cem bia³ych chust.
Ten walc, ten walc, ten walczyk,
Ten walc nie¿ynkowych par,
Rêkê jej daj,
Teraz j¹ puæ,
Niech sama frunie, niech tañczy.
NAUCZYCIELKA (strofuje pianistê, piewaj¹c)
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ten ton inaczej brzmi,
Raz jeszcze na mój znak!
I trochê ciszej,
Nie te klawisze,
Jak mo¿na myliæ siê tak!
I znowu chór dzieci.
Ma³y kryszta³ek,
Gwiazdeczka bia³a,
Na ziemiê nie chce spaæ,
To siê zjawia, to znika,
Jakby tañczy³ walczyka,
W miriadach podobnych gwiazd.
Ten walc, ten walc, ten walczyk,
Ten walc nie¿ynkowych par,
MARYNA MIKLASZEWSKA

Rêkê jej daj,
Teraz j¹ puæ,
Niech sama frunie, niech tañczy.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
Ten ton inaczej brzmi,
Raz jeszcze na mój znak!
I trochê ciszej,
Nie te klawisze,
Jak mo¿na myliæ siê tak!
NAUCZYCIELKA Stop! Stop! Znów ten sam b³¹d. Romek, skup siê, umiesz to, przecie¿
ju¿ gra³e.
Roman zaczyna od pocz¹tku i myli siê w tym samym miejscu. Na twarzy ma podejrzany umieszek. Nauczycielka to zauwa¿a.
NAUCZYCIELKA Robisz to naumylnie.
MA£Y ROMAN Nie. (gra jeszcze raz, fa³szuj¹c w tym samym miejscu)
NAUCZYCIELKA Popatrz na tañcz¹cych. Myl¹ im siê kroki.
MA£Y ROMAN To dobrze.
NAUCZYCIELKA Co znaczy dobrze?
MA£Y ROMAN To miesznie wygl¹da.
NAUCZYCIELKA Ach tak W takim razie nie bêdziesz gra³ podczas wystêpu. Popro
mamê, ¿eby przysz³a. Muszê z ni¹ porozmawiaæ. Nie widzê sensu, ¿eby uczy³ siê
dalej z takim nastawieniem. Koniec na dzisiaj! (zbiera nuty i wychodzi)
MA£A EWA Przecie¿ umiesz to graæ. Dlaczego fa³szowa³e?
MA£Y ROMAN Nie chcê ju¿ graæ na fortepianie.
MA£A EWA Dlaczego?
MA£Y ROMAN Bo to nudne. Trzeba æwiczyæ ci¹gle to samo.
MA£A EWA Nie chcesz byæ pianist¹?
MA£Y ROMAN Oszala³a? Od rana do wieczora t³uc w klawisze?
MA£A EWA Wszyscy by ciê podziwiali.
MA£Y ROMAN Ludzie s¹ g³upi. Rodzicom odbi³o, ¿e mnie tu posy³aj¹.
MA£A EWA Chc¹, ¿eby siê wybi³.
MA£Y ROMAN Biæ siê lubiê, ale nie ma z kim. (patrzy pogardliwie na Stefana) Same
cherlaki. Walczyka tañcz¹
MA£A EWA Ale twoja mama
MA£Y ROMAN Moja mama to mieszczka.
MA£A EWA Nie wolno tak mówiæ o mamie.
MA£Y ROMAN Jej by wystarczy³o, gdybym zosta³ organist¹. I dobrze. Bêdê tak fa³szowa³ w kociele, ¿e ludziom uszy popuchn¹.
MA£Y STEFAN Nie wolno tak robiæ.
MA£Y ROMAN Nie wolno, nie wolno W³anie ¿e wszystko wolno. Nie wiecie? Born
to be free! (wychodzi, zostawiaj¹c Ewê i Stefana w os³upieniu)
MA£A EWA Wcale nie jeste cherlakiem.
MA£Y STEFAN Ja te¿ znam angielski. Mam s³ownik i uczê siê s³ówek. Jestem ju¿ przy s.
MA£A EWA Powa¿nie?
MA£Y STEFAN (recytuje) Strident  zgrzytaj¹cy, przenikliwy; strife  walka,
spór; strike, struck, struck  uderzyæ, ugodziæ, strajkowaæ, przychodziæ na myl,
zapalaæ
MA£A EWA To s¹ zupe³nie ró¿ne znaczenia.
MA£Y STEFAN Najwiêksza trudnoæ to dobraæ odpowiednie. Powiedzieæ ci, po co siê uczê?
MA£A EWA Po co?
MA£Y STEFAN To tajemnica. Nikomu nie mów. Chcê uciec.
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MA£A EWA Z domu?
MA£Y STEFAN W ogóle st¹d. Z Polski.
MA£A EWA Jak?
MA£Y STEFAN Za rok pójdê do szko³y zawodowej i za dwa lata zatrudniê siê w stoczni. Mój tata tam pracuje, jest spawaczem. Pomo¿e mi wybudowaæ ³ód podwodn¹
i razem uciekniemy. Na Zachód.
MA£A EWA Co bêdziesz tam robi³?
MA£Y STEFAN Jeszcze nie wiem.
MA£A EWA Ja zostanê baletnic¹. Wszystko jedno, gdzie.
MA£Y STEFAN Wiem. Podoba mi siê, jak tañczysz. Ja tylko przeszkadzam, depczê ci
po nogach. Przepraszam.
MA£A EWA To nie twoja wina, to on fa³szowa³.
MA£Y STEFAN Wolê, jak tañczysz sama. Tak lekko jak piórko.
MA£A EWA Chcia³abym umieæ lataæ
MA£Y STEFAN Umiesz. Jak motyl.
Próbuje niezrêcznie obj¹æ Ewê. Ona uchyla siê.
MA£A EWA Widzia³am kiedy motyle nabite na szpilki. A ich nie wolno nawet dotykaæ.
Kiedy dotknie siê motyla, ciera mu siê py³ek ze skrzyde³. Bez tego py³ku nie umie
ju¿ lataæ i spada. Umiera.
MA£Y STEFAN Æ s³yszysz?
MA£A EWA Co?
MA£Y STEFAN Strza³y.
Podchodz¹ do okna. Z daleka s³ychaæ odg³osy strza³ów, okrzyki t³umu, potem sygna³y
nadje¿d¿aj¹cych karetek.
Scena pogr¹¿¹ siê w ciemnociach, jest wype³niona dymem. Pojawia siê t³um  wszyscy bior¹cy udzia³ w spektaklu. Tañcz¹ i piewaj¹ numer zbiorowy Nigdy siê tego
nie dowiesz.
Kto siedzi w wie¿yczce czo³gu,
Kto lufê kieruje na t³um,
Kto patrzy zza szyb czarnej wo³gi 
Nigdy siê tego nie dowiesz
Nigdy siê tego nie dowiesz.
Kto w nocy lub w dzieñ, w gabinecie,
Telefon odbiera i sk¹d,
I czyj, pisany w sekrecie,
Szed³ rozkaz, jak gdyby na front 
Nigdy siê tego nie dowiesz
Nigdy siê tego nie dowiesz.
Kto stawia na nogi milicjê,
Wysy³a ¿o³nierzy i sprzêt,
Kto ostr¹ im da³ amunicjê,
Kto chce, by pola³a siê krew 
Nigdy siê tego nie dowiesz
Nigdy siê tego nie dowiesz.
Kto w przeddzieñ namawia³ do pracy,
Spokojna ju¿ Gdynia i Gdañsk,
Mechanizm kto zna prowokacji,
Kto zemstê szykuje dla mas 
MARYNA MIKLASZEWSKA

Nigdy siê tego nie dowiesz
Nigdy siê tego nie dowiesz.
Kto ludzi, co wyszli z wagonów,
Salwami po³o¿y³ na tor,
Kto krew ma niezmyt¹ na d³oniach,
Choæ ¿aden nie skaza³ go s¹d 
Nigdy siê tego nie dowiesz
Nigdy siê tego nie dowiesz.
Kto siedzi bezpiecznie w swym domu,
I pêdzi spokojnie swe dni,
Choæ czasem, we nie, po kryjomu,
Ogarnia go trwoga, lecz ty 
Nigdy siê tego nie dowiesz
Nigdy siê tego nie dowiesz.
Scena 3
Dziesiêæ lat póniej. Sierpieñ 1980, tu¿ przed wybuchem strajku.
Podziemna drukarnia, mieszcz¹ca siê w ma³ym robotniczym mieszkaniu w Gdañsku.
Jest tam doros³y ju¿, dwudziestopiêcioletni Stefan  robotnik stoczniowy, i starszy nieco
od niego Fizyk, dzia³aj¹cy w nielegalnych Wolnych Zwi¹zkach Zawodowych Wybrze¿a (WZZ). Na pod³odze le¿¹ stosy ulotek i gazetki drukowane na rêcznej drukarce
o napêdzie no¿nym. Stefan powiela wa³kiem i odk³ada. Fizyk grzebie co przy przedmiocie, który ma kszta³t pistoletu. Naciska cyngiel. Pistolet zacina siê.
FIZYK I gówno. Znów siê zaci¹³.
STEFAN Wiesiek mówi³, ¿e bêdzie dzia³aæ.
FIZYK Ale nie dzia³a. (odk³ada pistolet, podchodzi do Stefana i patrzy na zadrukowane
kartki) Nie, Stefan. Co to ma byæ? Nic nie widaæ. Mylisz, ¿e kto to przeczyta?
STEFAN Rocznicowe wydanie Pana Tadeusza to rzeczywicie nie jest, fakt.
FIZYK Nie mo¿esz tego przesuwaæ. Rób tak
STEFAN Dobra, Fizyk. Teraz lepiej? W³aciwie sk¹d masz tak¹ ksywê, Fizyk?
FIZYK ¯adna ksywa. Mój zawód. Mam dyplom z fizyki.
STEFAN To co tu robisz?
FIZYK Uwa¿asz, ¿e po fizyce mog¹ mnie interesowaæ tylko losy pó³przewodników ciek³ych? (wstaje od drukarki i znów zajmuje siê pistoletem. Potrz¹sa nim, sprawdza,
wreszcie podnosi pistolet do góry i naciska cyngiel. Pistolet znów siê zacina) Pieprzê
to. W tym kraju nawet zabiæ siê nie mo¿na.
STEFAN Trzeba przypi³owaæ lufê. Dam go jutro koledze z narzêdziowni.
FIZYK A co z tym drugim? Z tym, co ma powielacz?
STEFAN Nie chce oddaæ. Ale go przycisnê.
FIZYK Uwa¿aj z nim. Nie mam do niego zaufania.
STEFAN Mylisz? Nie kontaktowaæ siê z nim?
FIZYK Bo ja wiem Ryzyk-fizyk. (piewa)
Ta praca to jest ryzyk-fizyk,
Mam to w nosie, mam to gdzie,
Ani paszportu, ani wizy,
Pies to drapa³, pal to szeæ.
Mo¿e siê trafiæ cztery osiem,
Lub inna sankcja mo¿e byæ,
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A ja to chrzaniê, mam to w nosie,
Ja olewam, wisi mi!
Nie bêdzie szafotu, nie poleci g³owa,
Po ³bie pa³¹ najwy¿ej mnie zdziel¹,
Nie dadz¹ wina, nie bêdzie te¿ kobiet
I tak smutno samemu pod cel¹.
Wci¹¿ robiê to na ryzyk-fizyk,
Nomen-omen  ksywa ma,
Chocia¿ czujê, ¿e mam kryzys,
To nie pêkam, szafa gra!
W gazetach ci¹gle mowa-trawa,
Gówno prawda, trzy po trzy,
Jak drukujê, jaka sprawa,
Ja  dywersant, szpieg z Wall Street.
Nie bêdzie szafotu, nie polec¹ g³owy,
Od kul carska nie zginie rodzina,
Choæ jest pistolet do strza³u gotowy
I stos ulotek naciê³a gilotyna.
Ta praca to jest ryzyk-fizyk,
Ju¿ powielacz drugi wpad³,
I papieru ze trzy ryzy
Gdzie nam wciê³o, niech to szlag!
Niech ju¿ przyp³ynie Aurora,
Bastyliê zburzy ludu gniew,
To naszej rewolucji pora,
Niech rynsztokami p³ynie
Przy ostatnich s³owach piosenki Fizyk znów strzela z pistoletu. Tym razem pistolet nie
zacina siê, wystrzeliwuje w powietrze strumieñ ulotek, które wolno opadaj¹.
Scena 4
Huk pracuj¹cych maszyn w hali, w której pracuje Ewa. Stefan chodzi wród maszyn,
kontroluj¹c pracê. Ewa usi³uje uruchomiæ swoj¹ maszynê, która siê zaciê³a. Maszyna
rusza niespodziewanie, kalecz¹c Ewê w rêkê. Stefan wyprowadza j¹ z hali.
Scena 5
Przychodnia stoczniowa. Ewa siedzi na krzele. Dziewczyna z Przychodni przygotowuje opatrunek.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Jak to siê sta³o?
EWA Maszyna siê zaciê³a. Próbowa³am j¹ uruchomiæ i wtedy nagle ruszy³a.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Te urz¹dzenia nie s¹ bezpieczne. Nie przydzielono
pani do zbyt ciê¿kiej pracy?
EWA Mam na imiê Ewa.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI A ja Ala. (zak³ada opatrunek, banda¿uje rêkê Ewy)
Kobieta przy maszynie rozumiem, tkaczka czy w³ókniarka, ale w stoczni?
EWA Sama chcia³am. W³anie dlatego, ¿e jestem Ewa To w koñcu przez Ewê ludzie
musz¹ tak ciê¿ko pracowaæ. Tak mówi Ksiêga Rodzaju.
MARYNA MIKLASZEWSKA

DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Nie mam do ciebie pretensji.
EWA Chcia³am poznaæ tu tych wspania³ych ludzi, którzy s¹ najbardziej pos³uszni ze
wszystkich, jakich do tej pory pozna³am w ¿yciu.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Komu pos³uszni?
EWA Bogu.
Dziewczyna z Przychodni patrzy na Ewê z uwag¹, potem koñczy banda¿owaæ zranion¹ rêkê.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Musz¹ pracowaæ. Inaczej nie mieliby z czego ¿yæ. Ja
te¿ muszê pracowaæ. Ka¿dy musi.
EWA W³anie. Zgadzamy siê na prawo, które czyni pracê niezbêdn¹ dla zachowania
¿ycia. To najdoskonalszy akt pos³uszeñstwa, jaki cz³owiek mo¿e spe³niæ. Prawie taki
sam, jak zgoda na mieræ.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Co studiujesz?
EWA Filozofiê.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Tak myla³am.
EWA Moim marzeniem by³o zostaæ operatorem dwigu, ale nie mam kwalifikacji. Ale to
lepiej, ¿e jestem robotnikiem niewykwalifikowanym. To metafizyczne dowiadczenie.
Po miesi¹cu pracy wiem ju¿, na czym to polega. Chce siê, wchodz¹c tu rano, zostawiæ
ca³e swoje wnêtrze, swoj¹ duszê wraz z kart¹ zegarow¹ przy wejciu. I odebraæ j¹ nietkniêt¹ wieczorem. Ale nic z tego. Musimy j¹ wnosiæ ze sob¹ do hali. To jest cierpienie.
Wszyscy robotnicy odczuwaj¹ tak samo, ale nie mówi¹ o tym, to za bardzo boli.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Wiem.
EWA Wieczorem jestem zmêczona i pusta w rodku.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI W³anie wystawi³am ci zwolnienie. Na tydzieñ.
Scena 6
Hala maszyn. Rytm maszyn, przy których pracuj¹ robotnicy, przechodzi w muzykê.
Wszyscy piewaj¹ Kartê zegarow¹.
Miêdzy dwiema dziurkami na karcie
Ju¿ kolejny dzieñ pracy przemin¹³,
Miêdzy tym, co na mecie, a tym, co na starcie
To jest przestrzeñ dla ciebie, lecz czy tam siê odnajdziesz,
Miêdzy szóst¹ a piêtnast¹ godzin¹.
Musi byæ jaki sposób dla ciebie na ¿ycie
Miêdzy biel¹ a czerni¹, miêdzy noc¹ a witem,
Miêdzy wielkim a ma³ym, miêdzy dusz¹ a cia³em,
Miêdzy g³odnym a sytym, bij¹cym a bitym,
Miêdzy tym, co na pokaz a tym, co skrywane,
Miêdzy miodem a sol¹, miêdzy blizn¹ a ran¹.
Miêdzy dwiema ranami na duszy,
Wolno ¿ycie szparkami wyp³ywa,
Miêdzy tym, co ciê stwarza, a tym, co ciê skruszy,
W rytmie maszyn, co myli i uczucia zag³usza,
Zegar bije i powietrza ubywa.
Musi byæ jaki sposób dla ciebie na ¿ycie
Miêdzy biel¹ a czerni¹, miêdzy noc¹ a witem,
Miêdzy wielkim a ma³ym, miêdzy dusz¹ a cia³em,
Miêdzy g³odnym a sytym, bij¹cym a bitym,
Miêdzy rajem w Edenie a grzechem Adama,
Miêdzy dat¹ narodzin a dat¹ nieznan¹.
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Miêdzy wiêtem a ¿yciem codziennym,
Dwiêk budzika i bicie zegara,
Miêdzy tym, co niesta³e, a tym, co niezmienne,
W pocie czo³a latami chleb zdobywasz powszedni,
Taki los twój i taka jest kara.
Musi byæ jaki sposób dla ciebie na ¿ycie
Miêdzy biel¹ a czerni¹, miêdzy noc¹ a witem,
Miêdzy wielkim a ma³ym, miêdzy dusz¹ a cia³em,
Miêdzy g³odnym a sytym, bij¹cym a bitym,
Miêdzy rajem w Edenie a grzechem Adama,
Miêdzy miodem a sol¹, miêdzy blizn¹ a ran¹.
Scena 7
Brama stoczni. Robotnicy wychodz¹. Stefan rozgl¹da siê, widzi Ewê.
STEFAN Ju¿ w porz¹dku?
EWA Tak, dziêkujê.
STEFAN Nie poznajesz mnie?
EWA A my siê znamy?
STEFAN W zasadzie nie. Znalimy siê jako dzieci, a to jest ca³kiem inna znajomoæ.
EWA Ju¿ wiem, mia³e tañczyæ ze mn¹ walczyka. Na wi¹tecznym przedstawieniu,
które siê nie odby³o. W grudniu
STEFAN W tamtym grudniu. Mój ojciec wtedy zgin¹³.
EWA Przykro mi.
STEFAN Znik³a mi z oczu.
EWA Wyjecha³am z Polski.
STEFAN Zosta³a tancerk¹?
EWA Mia³am kontuzjê kolana. Nie mog³abym ju¿ tañczyæ na scenie.
STEFAN I dlatego pracujesz w stoczni?
EWA Nie tylko. Lubiê dwigi. S¹ takie dostojne. I ruszaj¹ siê z takim wdziêkiem.
STEFAN Powa¿nie? Nigdy tego wczeniej nie zauwa¿y³em.
EWA Widocznie nie patrzysz w górê. W³anie czy to nie ty mia³e zamiar budowaæ
³ód podwodn¹?
STEFAN W pewnym sensie budujê j¹. Mo¿e wkrótce wynurzymy siê na powierzchniê.
EWA Zdradziæ ci moje marzenie?
STEFAN Chcia³aby zostaæ operatorem dwigu.
EWA Sk¹d wiesz?
STEFAN Czasami patrzê w górê.
Scena 8
Scena podzielona jest na kilka przestrzeni, na dolne i górne poziomy. Poziom pierwszy  podziemna drukarnia; poziom drugi  pomieszczenie z telefonem; poziom trzeci
 inne miejsca z telefonami, które odbieraj¹ kolejni rozmówcy.
ROMAN (doros³y, dwudziestoczteroletni, stoi przy telefonie i wykrêca numer) Halo! Chcia³em powiedzieæ, ¿e kierowca ju¿ wyjecha³, bêdzie u pana o dwunastej.
STOCZNIOWIEC I Jaki kierowca?
ROMAN Kierowca ¿uka. Zamawia³ pan samochód do przewozu mebli.
STOCZNIOWIEC I Nie zamawia³em ¿adnego samochodu! Kto mówi?
Trzask s³uchawki. Roman wykrêca kolejny numer.
MARYNA MIKLASZEWSKA

ROMAN Dzwoniê z og³oszenia. Pan sprzedaje czarne pudle?
Drukarnia. Fizyk podnosi s³uchawkê.
FIZYK S³ucham? Nie. Nie mam ¿adnych pudli. To pomy³ka.
Trzask s³uchawki. Roman wykrêca kolejny numer.
ROMAN Halo, czy to pani Halina?
¯ONA STOCZNIOWCA I Tak. A kto mówi?
ROMAN Moje nazwisko nic pani nie powie. Chcia³em zapytaæ, czy dosta³a pani zdjêcia
mê¿a?
¯ONA STOCZNIOWCA I Zdjêcia? Dosta³am. Prymitywny monta¿. Ta go³a baba to pana ¿ona?
ROMAN Jeszcze go za³atwimy, ty zdziro! Niech lepiej nie wychodzi z domu!
Trzask s³uchawki. Roman wykrêca kolejny numer.
ROMAN Dzwoniê z og³oszenia. Koty syjamskie z rodowodem 
STOCZNIOWIEC II Kota mam, ale bez rodowodu, mówi³em ju¿ panu. To pomy³ka.
Trzask s³uchawki. Roman wykrêca kolejny numer. Drukarnia. Dzwoni telefon. Fizyk
podnosi s³uchawkê.
FIZYK Halo?
ROMAN Dzieñ dobry, jestem zainteresowany suczk¹. Jest przyuczona do czystoci?
FIZYK Przepraszam, nie rozumiem.
ROMAN Dzwoniê z og³oszenia w prasie. W sprawie kupna pudla.
FIZYK Co pan z tymi pudlami, nie mam ¿adnych pudli! Ma pan z³y numer Tak, to mój
numer, ale nie dawa³em ¿adnego og³oszenia.
Trzask s³uchawki. Roman wykrêca kolejny numer.
ROMAN Halo? Pan Tadeusz? Czy pan wie, ¿e pana syn jest narkomanem?
STOCZNIOWIEC III Kto mówi?
ROMAN ¯yczliwy.
Trzask s³uchawki. Roman mówi coraz szybciej, k³ad¹c po ka¿dym zdaniu s³uchawkê
i na nowo j¹ podnosz¹c.
ROMAN Ile metrów ma pana mieszkanie? Jest winda? Halo?!  Skoda lux w stanie
idealnym, a jaka cena? To nie pana numer?  Halo! Dzwoniê z og³oszenia 
Pana córka siê puszcza Nie ma pan córki? Pardon Ale gdyby pan mia³, to na
pewno by siê puszcza³a  Halo! Koty syjamskie z rodowodem  Jak to kto?
¯yczliwy  Pan sprzedaje czarne pudle?
ROMAN (piewa)
Panowie, panie, stosujê nêkanie,
Anonse w prasie, telefon, list,
Gdy rano wstanie, nim zje niadanie,
W skrzynce zastanie niewie¿¹ mysz.
Syn narkomanem, a m¹¿ kochanek
Co najmniej kilka na miecie ma,
Gdy takiej treci us³ysz¹ wieci,
Mo¿e ich wreszcie ogarnie strach.
Panowie, panie, uprawiam nêkanie,
Dwa telefony, piêtnacie, sto
Rzuc¹ paszkwili swych drukowanie,
Gdy po raz setny us³ysz¹ to!
Cicho i skrycie utrudniam ¿ycie,
Od dziecka lubiê robiæ to,
Widzieæ ich miny, gdy anonimy
Skrzynkê wype³ni¹ po samo dno!
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Scena 9
Pomieszczenie pe³ni¹ce funkcjê drukarni. Stefan drukuje ulotki, opowiadaj¹c w euforii Fizykowi o spotkaniu z Ew¹. Drukowanie idzie mu kiepsko, co druga ulotka jest
nieudana. Fizyk wyrzuca je kolejno do kosza.
STEFAN Pozna³em cudown¹ istotê. Znalimy siê jako dzieci i ju¿ wtedy A teraz by³o
tak, jakbym cofn¹³ siê w czasie, zaczyna³ siê od pocz¹tku. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Siedzielimy na pla¿y. By³o tylko niebo, gwiazdy, szum morza Liczy³a siê
tylko ta jedna chwila, czas przesta³ istnieæ, zginê³o we mnie odczucie w³asnego ja.
Nic nie pamiêta³em, prawie nie wiedzia³em, kim jestem.
Fizyk patrzy na rozmazan¹ ulotkê i wyrzuca j¹ do kosza.
STEFAN To by³o szczêcie doskona³e, wype³ni³o w mojej duszy pró¿niê, której wczeniej nie odczuwa³em, ale teraz wiem, ¿e istnia³a.
Fizyk wyrzuca kolejn¹ nieudan¹ ulotkê do kosza.
STEFAN Przedtem odczuwa³em ca³y czas jaki strach i niepokój. Zrozumia³em to w tamtej
chwili, kiedy nagle mnie opuci³y. Wiesz, one ca³y czas mi towarzyszy³y, tylko nie
zdawa³em sobie z tego sprawy. A wtedy w ca³ym swoim, jakby to powiedzieæ w ca³ym swoim jestestwie odczu³em cudowny spokój. Ka¿da grudka ziemi, na której siedzia³em, by³a cudem. Nie wiem, czy mnie rozumiesz.
FIZYK Rozumiem. Podobne odczucie mia³em kiedy, jak spa³owali mnie na komisariacie.
STEFAN Co?
Fizyk wyrzuca kolejn¹ nieudan¹ ulotkê do kosza.
FIZYK Przy³ó¿ siê do tego drukowania.
STEFAN Ona jest taka jak wietlisty py³. Lekka jak ob³ok.
FIZYK Bojê siê, ¿e jest tylko tworem twojej wyobrani. Próbowa³e czego bardziej
konkretnego?
STEFAN Czego?
FIZYK No wiesz rewolucja zawsze wi¹¿e siê z wyzwoleniem erotycznym. Jest wyzwoleniem w ka¿dym sensie.
STEFAN Co masz na myli?
FIZYK Czy spróbowa³e j¹ przynajmniej poca³owaæ?
STEFAN Nie. To by wszystko zniszczy³o. Ja j¹ znam. Od dziecka. (piewa)
W ciemnym, jedwabnym kokonie
pi, ni¹c sen o kolorach têczy.
Nie sposób powiedzieæ o niej,
Czym bêdzie  czym nie jest jeszcze.
Wród kszta³tów ob³ych i biernych,
Kanciastych ciê¿kich bry³,
Ona  antymateria,
Metafizyczny py³.
Dotyk palca jak g¹bk¹ go zetrze,
Wystarczy jedna chwila,
Wiêc ucieka, wiruj¹c w powietrzu,
Bo nie wolno dotykaæ motyla.
Kto mia³by ciê dotkn¹æ rêk¹,
Poczuæ ciep³o i miêkkoæ,
Dotyki, poca³unki, lady palców i ust,
ci¹gn¹æ z góry na ziemiê,
Wed³ug prawa ci¹¿enia,
MARYNA MIKLASZEWSKA

Opuciæ Mleczn¹ Drogê,
Wielki i Ma³y Wóz.
Zawis³a w powietrzu  tchnieniu,
Miêdzy jednym a drugim wiatem
Z odwiecznym swoim wyborem,
Odwiecznym dylematem.
W górze gwiazd diamentowych feeria,
wietliste, wieczne chwilki,
W dole czarny pluszowy materia³
I srebrne w pude³ku szpilki.
Wród kszta³tów miêkkich i ob³ych,
Kanciastych ciê¿kich bry³,
Ona  lekki jak ob³ok
Metafizyczny py³.
Poca³unki go zdmuchn¹ ze skrzyde³,
Wystarczy jedna chwila,
Wiêc trzeba siê odwróciæ ze wstydem,
Bo nie wolno ca³owaæ motyla.
Czeka wiêc, czeka na s³owa
Odpowiedzi na pytanie niezawi³e:
Jak daæ siê dotkn¹æ, jak daæ siê ca³owaæ,
By nie przestaæ wietlistym byæ py³em.
Wród kszta³tów niskich i miernych,
Ciosanych grubo bry³,
Ona  antymateria,
Metafizyczny py³.
S c e n a 10
Podziemna drukarnia. Ta sama sytuacja, co poprzednio.
FIZYK W³anie to jest najgorsze, ¿e znasz j¹ od dziecka.
Dzwoni telefon. Fizyk odbiera.
FIZYK Halo (s³ucha chwilê i wybucha) Odpieprz siê pan! (rzuca s³uchawk¹, do Stefana) To ju¿ setny telefon w sprawie pudli.
STEFAN Trzeba siê pieszyæ.
FIZYK To kiedy?
STEFAN Najlepiej by³oby czternastego.
FIZYK Dlaczego?
STEFAN Nie wiem, dobry dzieñ, czwartek.
FIZYK Niech bêdzie czternastego. Ilu was bêdzie?
STEFAN Piêciu, szeciu
FIZYK Wystarczy. Za du¿o osób nie mo¿e wiedzieæ.
STEFAN Spróbujemy zatrzymaæ ludzi przed rozpoczêciem pracy. Tam, gdzie jest ich
najwiêcej.
FIZYK Gdzie?
STEFAN W szatniach.
FIZYK Musicie mieæ du¿o ulotek. I plakaty na temat pani Ani. ¯¹damy przywrócenia
do pracy.
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STEFAN I tysi¹c dodatku dro¿ynianego.
FIZYK I tysi¹c dodatku. Przez jakie ¿?
STEFAN Z kropk¹.
FIZYK Dobrze. Nie jest z tob¹ tak le, jak mi siê wydawa³o.
S c e n a 11
Stocznia. £omot maszyn ustaje. Nieruchomiej¹ dwigi. Z mroku, w ciszy, wy³ania siê
grupa ubranych w niebieskie kombinezony robotników, nios¹cych transparent z napisem ¯¹damy powrotu do pracy Anny Walentynowicz, podwy¿ki p³ac o 1000 z³otych
dodatku dro¿ynianego. W tej grupie jest Stefan. Na ró¿nych dolnych i górnych platformach robotnicy chowaj¹ m³otki i inne narzêdzia, do³¹czaj¹ do grupy z transparentem. Operatorzy schodz¹ z dwigów, inni z piêter i przybudówek statku, pomostów,
trapów. Jest ich coraz wiêcej. To scena baletowa.
S c e n a 12
Stefan rozmawia z Ew¹.
EWA Kto to jest Anna Walentynowicz?
STEFAN Wyrzucili j¹ nies³usznie z pracy.
EWA O jedn¹ kobietê stanê³a ca³a stocznia?
STEFAN Kobiety maj¹ w sobie niezwyk³¹ si³ê.
EWA A ten, co wszed³ na koparkê?
STEFAN To Lech Wa³êsa. Jego te¿ wyrzucono.
EWA Co teraz bêdzie?
STEFAN Strajk. Okupacyjny, a¿ do odwo³ania.
EWA Nie mo¿na iæ do domu?
STEFAN Ty mo¿esz.
EWA A ty?
STEFAN Ja tu nocujê.
EWA Gdzie?
STEFAN Jeszcze nie wiem. Ale kobiety powinny wyjæ. Odprowadzê ciê do bramy.
S c e n a 13
T³um stoczniowców pod bramami. Wzd³u¿ parkanu z ¿elaznych prêtów z jednej strony
robotnicy z czerwonymi opaskami s³u¿by strajkowej na rêkawach, z drugiej kobiety 
podaj¹ papierosy, jedzenie, gazety. Na stoczniowym murze kilka transparentów z napisami: Cz³owiek rodzi siê i ¿yje wolnym, Stoczniowcy siê nie dadz¹!, Jeste
z nami  porzuæ pracê!, Chcemy chleba!.
Stoczniowcy s³uchaj¹ przebiegu obrad w sali bhp przez megafony radiowêz³a. W t³umie stoj¹ Stefan, Roman, Fizyk.
G£OS WA£ÊSY Panie dyrektorze, jeszcze raz powtarzam: pan proponowa³ demokratyczne za³atwienie. Demokratyczne za³atwienie jest osiemnacie do omiu. A wiêc
nie mamy o czym dyskutowaæ: tak albo nie.
G£OS DYREKTORA GNIECHA No, wiêc jest ten ton, który zosta³ ponownie zaprezentowany. Ja chcia³bym jeszcze raz
T³um przerywa skandowaniem.
STOCZNIOWCY Le-szek! Le-szek! Le-szek!
G£OS DYREKTORA GNIECHA Apelowaæ o zachowanie zasad demokracji.
T³um nie przestaje skandowaæ, zag³uszaj¹c g³os Gniecha.
MARYNA MIKLASZEWSKA

T£UM Le-szek! Le-szek! Le-szek!
G£OS WA£ÊSY Wiêc ja jeszcze raz podkrelam, to nie my rozgrabilimy kraj nasz i nie
my odpowiadamy za ten ca³y ba³agan. Kto do tego dopuci³, niech poniesie konsekwencje.
Na tle obrad z sali bhp rozmowa Stefana z Fizykiem.
FIZYK Czemu nie jeste na sali?
STEFAN Przy bramach te¿ potrzebne s¹ stra¿e. Tam s¹ m¹drzejsi ode mnie. Czemu ty
tam nie jeste?
FIZYK Ja jestem cz³owiek z zewn¹trz. Kto musi prowadziæ tutaj drukarniê.
G£OS DYREKTORA GNIECHA Dobrze, to ja siê zgadzam i dopiszê na tym pimie
o zgodzie na tabelê pi¹t¹, ¿e ka¿dy pracownik dostanie o tysi¹c piêæset z³otych podwy¿ki.
STOCZNIOWIEC I (w t³umie pod bram¹) Ustêpuj¹. Wygralimy.
STOCZNIOWIEC II Moglimy iæ dalej. Powybierali partyjnych delegatów z wydzia³ów, zwi¹zanych z dyrekcj¹.
STOCZNIOWIEC III Teraz dyrekcja zgadza siê na wszystko, chc¹ tylko wygasiæ strajk.
Zmienili taktykê.
G£OS WA£ÊSY Czy jestecie zadowoleni i nie bêdziecie mieli do mnie ¿alu, jeli teraz
zakoñczymy strajk?
FIZYK (w t³umie pod bram¹, do Stefana) Trzeba przed³u¿aæ rozmowy, stanê³a ju¿ komunikacja, staj¹ zak³ady w Trójmiecie. Wyst¹p i powiedz, ¿e chcesz mieæ glejt, gwarancjê bezpieczeñstwa podpisan¹ przez pierwszego sekretarza. I wojewodê. ¯e nie
ruszysz siê bez tego z miejsca. To da nam czas.
G£OS DYREKTORA GNIECHA S¹ ju¿ glejty, o które panom chodzi³o. Imienne glejty
dla komitetu strajkowego. Mo¿emy zakoñczyæ strajk.
Zapada cisza.
G£OS Z SALI (to Stefan) A kto nam zagwarantuje, ¿e siê nie cofn¹ i ¿e jak st¹d wyjdziemy, to nas nie zwin¹? Gwarancje nie obejmuj¹ dzia³añ sprzecznych z prawami peerelu. Przecie¿ w Polsce nie ma prawa do strajku.
STOCZNIOWIEC I W grudniu te¿ by³y gwarancje.
G£OS WA£ÊSY Czy wszyscy mnie s³ysz¹? Dajcie znaæ oklaskami.
Rozlegaj¹ siê brawa na sali  z radiowêz³a i z zewn¹trz.
G£OS WA£ÊSY Czy nikt nie bêdzie mia³ ¿alu i pretensji do mnie, jeli og³oszê, ¿e strajk
skoñczylimy? Czy mnie s³ychaæ? Czy koñczyæ?
Brawa.
G£OS WA£ÊSY Stoczniowcy, delegaci i komitet strajkowy uwa¿aj¹, ¿e mamy, co chcielimy. Dziêkujê wam za wytrwanie. Ze stoczni, jak obieca³em, wyjdê ostatni. Nadszed³ moment zakoñczenia naszych zmagañ. Pozwalam do osiemnastej wszystkim
opuciæ stoczniê.
G£OS DYREKTORA GNIECHA Dziêkujê za spokój, za dbanie o maj¹tek stoczni i porz¹dek. Spotkamy siê w poniedzia³ek wypoczêci i spróbujemy odrobiæ zaleg³oci.
Szum.
G£OS KOBIECY  HENRYKI KRZYWONOS Co robicie? Zgniot¹ nas, wszystkie
mniejsze zak³ady zgniot¹, jak nas zostawicie! Zakoñczylicie strajk, a nas wydusz¹
jak pluskwy!
Znowu szum.
G£OS WA£ÊSY Trzymamy strajk okupacyjny. Musimy byæ razem do koñca. Musimy
byæ solidarni, bo przegramy wszystko
W tym momencie radiowêze³ zostaje wy³¹czony. Wród t³umu robotników pod megafonem zamieszanie.
STEFAN Zamykaæ bramy! Daæ znaæ na wydzia³y!
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DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Pierwsz¹ i trzeci¹ bram¹ wychodz¹ ludzie, trzeba ich
zatrzymaæ!
ROMAN Przecie¿ strajk w stoczni zosta³ zakoñczony!
STEFAN W stoczni tak, ale zacz¹³ siê inny!
ROMAN Jaki?
STEFAN Solidarnociowy!
Druga brama. Dziewczyna z Przychodni i Ewa wspinaj¹ siê na ogrodzenie.
DZIEWCZYNA Z PRZYCHODNI Proszê pañstwa, strajk siê jeszcze nie skoñczy³!
EWA Inne zak³ady stoj¹, s¹ solidarni z nami, nie mo¿emy ich zawieæ!
G£OS Z MEGAFONU (to Roman) Proszê pañstwa! Prowadzilimy pertraktacje. W ich
wyniku przyjêto nasze postulaty. Czy wszystko to mamy straciæ? Do osiemnastej
musimy wyjæ ze stoczni. Czy chcecie, ¿eby pola³a siê krew? Czy chcecie, ¿eby powtórzy³ siê grudzieñ?
G£OS WA£ÊSY Ja decydujê, ja powiedzia³em, ¿e strajkujemy, ¿e strajk trwa! Czy chcecie broniæ sprawy?
ROBOTNICY PRZY BRAMIE Tak!
G£OS Z MEGAFONU Nie zobowi¹zywalimy siê do strajku solidarnociowego. O osiemnastej wejdzie milicja i s³u¿ba bezpieczeñstwa. Czy wiecie, co tutaj bêdzie, czy nie
pamiêtacie?
FIZYK (do Stefana) Ja sk¹d znam ten g³os
G£OS WA£ÊSY Czy chcecie broniæ sprawy do koñca, do ostatniej kropli krwi?
ROBOTNICY PRZY BRAMIE Tak!
Wszyscy znajduj¹cy siê na scenie wykonuj¹ Bramê nr 2, w uk³adzie choreograficznym.
Zamykaæ bramy!
Nie pozwalajcie wyjæ!
Kto chce, niech wyjdzie!
Nie zamykajcie bram!
G³osy kobiet:
Wrócicie do domów, do dzieci i ¿on,
Z podwy¿k¹ niewielk¹, nie starczy do wi¹t,
Bêdziecie bezpieczni, zap³ac¹ za strajk,
I w stoczni ju¿ grzecznie, i cieszy siê kraj.
A my?
Nie zostawiajcie nas!
Na wasze ¿ony, matki, dzieci przyjdzie czas,
Na wasze piwo, telewizor, wasze drobne przyjemnoci,
Wasze wiêta, urodziny, wasze wanie i mi³oci,
A my?
Nie zostawiajcie nas!
Czuwajcie u progu naszych bram!
G³osy mê¿czyzn:
Strajk zakoñczony, i termin jest dzi,
¯¹dania spe³nione, mo¿emy ju¿ iæ.
Od jutra do pracy, gwarancje da³ rz¹d,
Otwórzcie ju¿ bramy, zbierajmy siê st¹d!
G³osy kobiet:
Strajkujcie dalej, zostañcie w stoczni, nie mylcie tylko o sobie!
G³osy mê¿czyzn:
Nie gacie Ducha, to jeszcze nie koniec, s³uchajcie g³osu kobiet!
Wszyscy razem piewaj¹ Antyfonê:
MARYNA MIKLASZEWSKA

Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza!
Wspomó¿ upad³y lud, gdy powstaæ usi³uje.
To mówi Ten,
Który otwiera a nikt nie zamknie,
To mówi Ten
Który zamyka a nikt nie otworzy,
To mówi Ten.
To mówi Ten, kto zna uczynki nasze
I sprawia, ¿e przed nami otwarte drzwi.
Przyjdzie rych³o, trzymajmy, co mamy,
Otwarte i zamkniête bramy
Bo M¹droæ przy bramach podnosi swój g³os.
Bo M¹droæ na rozstajach zasiada,
B³ogos³awiony, kto s³ucha jej rady,
Gdy M¹droæ przy bramach podnosi swój g³os.
Bramy zostaj¹ zamkniête. Na górnych obrze¿ach zamkniêtych bram siedz¹ m³odzi
robotnicy z bia³o-czerwonymi opaskami na rêkawach. Pojawia siê Dziewczyna z Zewn¹trz. Zatyka za prêty bramy pierwszy kwiat  ró¿ê.
AKT II
Scena 1
Kurtyna rozsuwa siê, ods³aniaj¹c bramê z ¿elaznych prêtów, rozdzielaj¹c¹ scenê na
dwie czêci. Brama tonie w kwiatach, bia³o-czerwonych flagach, transparentach, portretach Papie¿a, obrazkach z Matk¹ Bosk¹ Czêstochowsk¹ i or³em w koronie. Po obu
stronach bramy t³um. Z megafonu rozlegaj¹ siê kolejne komunikaty. W t³umie pod
bram¹ pojawia siê Thomas, trzydziestoletni korespondent prasy brytyjskiej.
G£OS Z MEGAFONU Powitajmy przyby³ego z Wielkiej Brytanii przedstawiciela tamtejszej prasy! Bêdzie pisa³ o nas ca³¹ prawdê!
STOCZNIOWCY Hurra!
Thomas wchodzi przez bramê, trochê zmieszany. Robotnicy bij¹ mu brawo, jakby by³
co najmniej przedstawicielem rz¹du.
G£OS Z MEGAFONU Potrzeba kilku chêtnych z wydzia³u W-5 w celu zrobienia krzy¿a, który bêdzie wkopany jako kamieñ wêgielny pod przysz³y pomnik stoczniowców
poleg³ych w tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹tym roku.
Thomas zwraca siê do najbli¿szego stoczniowca, którym jest Stefan.
THOMAS What did he say?
STEFAN Well one moment.
Stefan przyprowadza Ewê. Ewa t³umaczy Thomasowi na angielski komunikat o krzy¿u. Na tle komunikatów z megafonu prowadz¹ rozmowê.
THOMAS Pracujesz tu jako t³umaczka?
EWA Niezupe³nie. Pracujê w stoczni.
THOMAS W administracji?
EWA Nie. Jako robotnik niewykwalifikowany. To trochê eksperyment. Chcia³am poznaæ
na w³asnej skórze, jak to jest. Niele trafi³am, prawda?
THOMAS Owszem. A co siê sta³o z twoj¹ rêk¹?
EWA Maszyna stawi³a mi wiêkszy opór, ni¿ myla³am. Ba³am siê, ¿e znów oka¿ê siê
najgorsza, najpowolniejsza ze wszystkich.
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Znów jaki komunikat. Ewa t³umaczy.
THOMAS Przecie¿ nie musia³a tu pracowaæ. To by³ eksperyment, sama mówi³a.
EWA Kiedy ci o tym opowiem. Nie masz pisaæ o mnie, tylko o nich.
THOMAS Chcê te¿ pisaæ o tobie. O zbuntowanej dziewczynie, któr¹ spotka³em w stoczni.
EWA Bunt Do tej pory zawsze kojarzy³ mi siê z przemoc¹, z krwi¹. Rewolucja francuska, padziernikowa wmawiano nam, ¿e tak siê osi¹ga postêp w dziejach ludzkoci. Do broni, ludu! i tak dalej. A tu Zobacz, jak ci ludzie siê umiechaj¹, jak
rozmawiaj¹ ze sob¹.
THOMAS (patrz¹c z zachwytem na Ewê) Czuje siê tu tak¹ atmosferê, jak na zachodnich
uniwersytetach w szeædziesi¹tym ósmym. Wonderful. Amazing. (zwraca siê do siedz¹cych na murku stoczniowców, którzy wymazuj¹ numery na swoich kaskach  jeden
¿yletk¹, drugi papierem ciernym) Hi.
STOCZNIOWIEC I Hi.
THOMAS Dlaczego to robicie?
STOCZNIOWIEC I Bêd¹ fotografowaæ.
THOMAS Fotografowaæ?
STOCZNIOWIEC II W siedemdziesi¹tym mojego ojca rozpoznano po numerze.
THOMAS (do Ewy) What did he say?
Ewa t³umaczy.
THOMAS To nie ca³kiem jest atmosfera jak na zachodnich uniwersytetach w szeædziesi¹tym ósmym.
Scena 2
Inne miejsce stoczni. Noc. Fizyk rozmawia ze Stefanem.
FIZYK Ilu ludzi zosta³o?
STEFAN Bo ja wiem? Oko³o tysi¹ca
FIZYK Jutro niedziela. Mog¹ zaj¹æ stoczniê si³¹. W niedzielê jest zawsze taki bezruch.
STEFAN Bezruch? No i dobrze. Poka¿emy im bezruch.
FIZYK Co chcesz zrobiæ?
STEFAN A co zazwyczaj Polak robi w niedzielê?
Scena 3
Inne miejsce stoczni. Noc. Thomas pisze korespondencjê, korzystaj¹c z pomocy Ewy.
W tle ca³y czas s³ychaæ stukanie m³otków.
THOMAS Well then: Two thousand zlotys (przekrêcaj¹c) dodatku dro¿ynianego
and come back to work Two persons: Anna Walentynowicz and Lesz Walesa
EWA Lech Wa³êsa.
THOMAS Yes. A co teraz?
EWA Bêd¹ nowe postulaty. Powsta³ miêdzyzak³adowy komitet strajkowy. Pracuj¹ nad tym.
Thomas przerywa pisanie i nas³uchuje.
THOMAS Co to?
EWA Robotnicy buduj¹ krzy¿. Chc¹ zd¹¿yæ na rano.
Scena 4
Niedziela rano. Za bram¹ stoi ogromny krzy¿. Przed bram¹ robotnicy otaczaj¹ krêgiem siedz¹cego na krzele ksiêdza i pojedynczo spowiadaj¹ siê. Zaczyna siê msza
wiêta. Roman stoi ko³o Ewy i Thomasa. Za nimi Stoczniowiec I i Stoczniowiec II.
Rozmawiaj¹ na tle jakiej pieni kocielnej.
MARYNA MIKLASZEWSKA

ROMAN Czo³gi mog¹ przyjechaæ nawet w czasie mszy.
STOCZNIOWIEC I Tym bardziej powinna siê odbyæ.
ROMAN Po drugiej stronie kana³u, na nabrze¿u Kaszubskim bêdzie desant. Widaæ tam
jakie podejrzane ruchy. Mo¿e powtórzyæ siê Czechos³owacja.
THOMAS What did he say?
EWA (po angielsku) ¯e mo¿e powtórzyæ siê Czechos³owacja.
STOCZNIOWIEC II (do Romana) Po co straszyæ ludzi?
ROMAN Ja nie straszê, ja przestrzegam. W³adza nie ¿artuje.
THOMAS Muszê wróciæ do hotelu. Zostawi³em tamy do magnetofonu. Zobaczymy siê
póniej. (przepycha siê przez zebrany na mszy t³um)
EWA (patrz¹c z wyrzutem na Romana) Wystraszy³ pan korespondenta.
ROMAN Zagraniczny a tchórzliwy. Ludzie s¹ ró¿ni: jeden tchórzliwy, drugi przekupny,
trzeci zdradza ¿onê wiem o wielu takie rzeczy, ¿e Wszyscy oszukuj¹, w wiêkszym lub mniejszym stopniu. Mylisz, ¿e to co da, je¿eli opowie siê temu cz³owiekowi na ucho o swoich z³ych postêpkach
EWA ksiêdzu.
ROMAN Tak, ksiêdzu. On im odpuszcza i co? Wierz¹, ¿e ju¿ s¹ niewinni?
EWA S¹ niewinni. Je¿eli ¿a³uj¹.
STOCZNIOWIEC I (do Stoczniowca II) Trzeba zdj¹æ z bramy ten napis.
STOCZNIOWIEC II Który?
STOCZNIOWIEC I Ten: Chcemy chleba!
STOCZNIOWIEC II Dlaczego?
STOCZNIOWIEC I Bo nie to jest teraz najwa¿niejsze.
ROMAN (do Ewy, kontynuuj¹c) A gdyby taki cz³owiek opowiedzia³ wszystko na
przyk³ad swojemu przyjacielowi? Komu bliskiemu? Zwierzy³ siê
EWA Dobrze by zrobi³. Tylko ¿e przyjaciel nie ma mo¿liwoci przebaczania grzechów.
To sakrament kap³añstwa A przyjaciel mo¿e mu tylko przebaczyæ to, co z³ego wyrz¹dzi³ jemu. To jest co innego. Ale zawsze co.
ROMAN A gdybym powiedzia³ (milknie nagle)
EWA Co powiedzia³?
ROMAN ¯e ja
EWA Tak?
Roman mówi nie to, co chcia³ powiedzieæ.
ROMAN Fa³szowa³em naumylnie. Umia³em to zagraæ.
EWA O czym ty mówisz?
ROMAN Nie poznajesz mnie, ale ja ciê pamiêtam. Mia³a tañczyæ w roli Gwiazdki. A ja
akompaniowa³em na pianinie.
EWA Romek?
ROMAN Tak.
EWA I to mi chcia³e powiedzieæ? ¯e fa³szowa³e naumylnie?
Roman milczy.
EWA Dlaczego to robi³e?
ROMAN Powiedzmy, ¿e chcia³em wprowadziæ trochê dwuznacznoci. Niewa¿ne.
(wrzuca pieni¹dze do kasku kr¹¿¹cego wród robotników)
EWA (¿artem) No wiêc wybaczam ci. I nie rób tego wiêcej.
ROMAN Ju¿ nie gram na pianinie.
EWA Pracujesz tu? To znaczy strajkujesz teraz?
ROMAN Administracja te¿ strajkuje.
STOCZNIOWIEC II (do Stoczniowca I, kontynuuj¹c) Mówi³e, ¿e trzeba zdj¹æ napis
Chcemy chleba?
STOCZNIOWIEC I To stare has³o. Teraz ju¿ chodzi o co wiêcej.
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STOCZNIOWIEC II W³anie ¿e nie. To jest najwa¿niejsze, tylko w innym sensie. Patrz.
Wskazuje w stronê prowizorycznego o³tarza, niewidocznego w morzu g³ów robotników. Ponad t³um wznosz¹ siê nagle rêce kap³ana, trzymaj¹ce op³atek hostii.
Wszyscy piewaj¹ rewolucjê stoczniowców.
Kto wymyli³ obroty cia³ niebieskich,
Gwiazdy puci³ w bezustanny ruch,
De revolutionibus orbium coelestium,
Rewolucja, któr¹ zacz¹³ Duch.
Nie si³a ponad nami, lecz mi³oæ,
Nie przepaæ pod nami, lecz grunt.
Nie przesz³oæ przed nami, lecz przysz³oæ,
Nie moc ponad nami, lecz duch.
Trzeba pychy, by myleæ, ¿e jest wszystko od nowa,
¯e wraz z sierpniem nastaje nowa era,
My na sierpieñ innego nie chcemy mieæ s³owa,
Nie chcemy Thermidora ni Brumairea.
Nie si³a ponad nami
Trzeba pychy, by Bogu prawa ludzkie narzucaæ,
Zamiast ci¹gn¹æ do nieba swe brzemiê,
My, aktorzy sierpniowej rewolucji
Nie bêdziemy ci¹gaæ nieba na ziemiê.
Nie si³a ponad nami
A wtedy s³oñce nad horyzontem siê zatrzyma
Zmierzch siê oddali, stan¹ gwiazdy, stanie czas,
I tak d³ugo bêdzie trwa³a ta godzina,
¯eby walkê tê móg³ wygraæ ka¿dy z nas.
Nie si³a ponad nami
Na ostatnich s³owach pieni pojawia siê cieñ wznosz¹cego siê do pozycji pionowej
ogromnego krzy¿a, który robotnicy osadzaj¹ na placu za bram¹.
Scena 5
Noc. Ewa i Stefan w jakiej hali, która sprawia wra¿enie, jakby spad³ w niej nieg 
wszêdzie pe³no granulowanego, pokruszonego styropianu. Po k¹tach pi¹ na rozmaitych prowizorycznych pos³aniach stoczniowcy.
STEFAN Je¿eli ta noc przejdzie spokojnie, wszystko bêdzie dobrze.
EWA Chyba nikt dzi nie zanie.
STEFAN A co porabia twój dziennikarzyna?
EWA Wróci³ do hotelu.
STEFAN Delikatny jest.
EWA Ale pisze prawdê o nas. I wiat siê dowie.
STEFAN Dowie siê te¿, ¿e ciê podrywa?
EWA Podrywa? Po prostu ma problemy z jêzykiem
STEFAN Widzê. Istnieje co takiego jak body language
Rozlega siê g³os z radiowêz³a.
G£OS Uwaga, komunikat! W zwi¹zku z ostrze¿eniami o silnym wietrze wszyscy pracownicy Wydzia³u P-1 proszeni s¹ o zg³oszenie siê do kierownictwa wydzia³u w celu
wziêcia udzia³u w zabezpieczeniu i cumowaniu statków. Dziêkujê.
MARYNA MIKLASZEWSKA

STEFAN Muszê iæ na nabrze¿e. Pójdziesz ze mn¹?
EWA Cumowaæ statki?
STEFAN Nie. Daæ siê poderwaæ. Z ziemi. Nie wierzysz? Naprawdê, chod.
Bierze Ewê za rêkê i wybiegaj¹.
Scena 6
Stefan wprowadza Ewê do kabiny dwigu.
EWA Co chcesz zrobiæ?
STEFAN Uruchomiæ dwig.
EWA Teraz?
STEFAN Tak. Specjalnie dla ciebie.
Uruchamia dwig  w kabinie dwigu wznosi siê wraz z Ew¹ do góry.
EWA To jedyny dwig w stoczni, który pracuje. To ³amistrajk!
STEFAN On nie bêdzie pracowaæ. On bêdzie tañczyæ. Czy nie o tym marzy³a?
Ramiê dwigu porusza siê w ró¿ne strony. Wreszcie kabina zatrzymuje siê przy jednej
z górnych platform. Stefan pomaga Ewie wysi¹æ.
EWA Widzê morze. Straszne fale.
STEFAN Jest sztorm.
EWA Widzê statki. Nie mia³e cumowaæ statków?
STEFAN Ju¿ za póno.
EWA Co za póno?
Stefan nie odpowiada. Patrz¹ na siebie w milczeniu. Przejcie do piosenki Spotkanie w porcie.
STEFAN i EWA (piewaj¹ w duecie)
Zamilk³y syreny portowe,
Ty milczysz, milczê te¿ ja.
Czy to strajk, ¿e nie klei siê rozmowa,
Czyj to protest, ¿e cisza trwa?
A przecie¿ nie ma ciszy na morzu,
Zrywa siê wiatr i wieje w nasz¹ stronê,
Bij¹ pioruny i wiry siê tworz¹,
Pos³uszne woli, która jest nieodgadniona.
Jak powód, jak tajfun, jak nie¿na lawina,
Jak wybuch wulkanu, jak burza, jak sztorm,
Jak fala przyp³ywu, jak po¿ar, jak mi³oæ,
Co rzeczy zastane wyrywa z ich form.
Jak statki wodowane na fale,
Co wyp³ywaj¹ ku nieznanym ziemiom,
Moje serce z uwiêzi siê zerwa³o,
Z wypisanym na burcie twym imieniem.
Nieruchome ramiona dwigów,
Stoimy tu  ja i ty,
Niby nic, lecz nie mogê siê poruszyæ,
Chcê co mówiæ, ale g³os mi dr¿y.
Jest dziesiêæ stopni w Beauforta skali
A my nie wiemy, jak z tym postêpowaæ,
Ale p³yniemy, jak statki na fali,
Okrêty, których ju¿ nie mo¿na przycumowaæ.
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Jak powód, jak tajfun, jak nie¿na lawina,
Jak wybuch wulkanu, jak burza, jak sztorm,
Jak fala przyp³ywu, jak po¿ar, jak mi³oæ,
Co rzeczy zastane wyrywa z ich form.
Jak statek spuszczony z pochylni,
Co ¿adnego ju¿ nie ma wyboru,
Tylko p³yn¹æ przed siebie, nieomylnie,
Pod bander¹ wybranego armatora.
Scena 7
Brama. Wygl¹da jak poprzednio, z tym, ¿e teraz zawieszono na niej drewniane tablice
z dwudziestu jeden postulatami. Z obu stron bramy  t³um. Co chwila przez megafon
s³ychaæ kolejne komunikaty miêdzyzak³adowego komitetu strajkowego. Robotnicy rozdaj¹ ulotki i biuletyny informacyjne. Ludzie z zewn¹trz przynosz¹ jedzenie, kwiaty,
wrêczaj¹ listy. Z góry spadaj¹ ulotki, zrzucone przez kr¹¿¹cy nad stoczni¹ samolot.
Stefan podnosi jedn¹ z nich.
STEFAN (czyta) Robotnicy! Zapytajcie inicjatorów obecnych wydarzeñ o nazwiska
wiêniów politycznych! (do Fizyka) Nie musisz mi mówiæ, wiem, jak siê nazywasz. Zapytajcie o ¿yciorysy zewnêtrznych inspiratorów obecnych wydarzeñ! No?
Jaki masz ¿yciorys?
FIZYK Urodzi³em siê w Zaosiu ko³o Nowogródka. Jako ma³y, ale ju¿ rewolucjonista,
boso biega³em po Kaczej. Wiesz, ¿e wszyscy polscy komunici mieszkali przed wojn¹ na Kaczej? Nie wiem czemu, ale tak w³anie jest. Mo¿esz to sprawdziæ. Ju¿ w czasach szkolnych chcia³em byæ zewnêtrznym inspiratorem, ale rodzice kazali mi wchodziæ do rodka
STEFAN Wystarczy. Zapytajcie, do czego jestecie im potrzebni! Do czego jestem ci
potrzebny?
FIZYK Do przeczytania tej odezwy. (podaje Stefanowi odezwê)
Z radiowêz³a rozlega siê g³os dyrektora.
G£OS DYREKTORA GNIECHA Zwracam siê do za³ogi naszej stoczni w sobotê zakoñczylimy rozmowy Pamiêtajmy, ¿e tylko my sami jestemy odpowiedzialni za
wszystko, co siê u nas dzieje
STEFAN Wy³¹czcie ten g³onik!
G³onik milknie. Stefan wspina siê na bramê i czyta przez megafon komunikat.
STEFAN Uwaga! Wolna drukarnia stoczni Gdynia! Odezwa do mieszkañców Trójmiasta: Strajki trwaj¹! Zosta³ utworzony miêdzyzak³adowy komitet strajkowy z siedzib¹ w Gdañskiej Stoczni imienia Lenina i on jest naszym jedynym przedstawicielem
do rozmów z w³adzami. Jest porz¹dek, nie ma ¿adnych incydentów, mo¿ecie byæ spokojni o nas. Wytrzymamy!!!
Oklaski.
Scena 8
Wieczór. Pod bram¹ pojawia siê kobieta  jest to Nauczycielka ze szko³y baletowej,
znana z pierwszego aktu. Podchodzi wraz z niechêtnie id¹cym za ni¹ Mê¿em do parkanu stoczni.
NAUCZYCIELKA Teraz wiem, ¿e jestem w Polsce!
M¥¯ A dwudziestego drugiego lipca nie by³a? Takie same flagi wywiesili.
NAUCZYCIELKA Inne.
M¥¯ Jak to inne? Bia³o-czerwone.
MARYNA MIKLASZEWSKA

NAUCZYCIELKA To popatrz na mnie. Czy ja dwudziestego drugiego lipca by³am taka
sama, jak teraz?
M¥¯ (przygl¹da siê jej z uwag¹) Masz racjê. Jeste jaka inna.
NAUCZYCIELKA No to podaj im to jedzenie. I papierosy. I we ulotki. Trzymajcie siê,
ch³opcy!
Fizyk bierze przez kratê paczkê i podaje im gazetkê. Nauczycielka z Mê¿em odchodz¹.
Pojawia siê Dziewczyna z Zewn¹trz. Podaje Fizykowi kolejn¹ ró¿ê  tym razem bia³¹.
Taniec Dziewczyny z Zewn¹trz  scena baletowa.
Scena 9
Z jednej strony sceny dobiega g³os kap³ana celebruj¹cego codzienn¹ mszê wiêt¹,
z drugiej  s³ychaæ komunikaty z radiowêz³a. G³osy przeplataj¹ siê ze sob¹.
G£OS KAP£ANA Wierzê w Boga Ojca
G£OS Z RADIOWÊZ£A ca³y Ostrów Wielkopolski, ca³y kraj jest z wami!
G£OS KAP£ANA Syna Jego jedynego
G£OS Z RADIOWÊZ£A Sk³adamy wam piêædziesi¹t cztery tysi¹ce dziewiêæset piêædziesi¹t z³otych
G£OS KAP£ANA I nie wód nas na pokuszenie
G£OS Z RADIOWÊZ£A ze stoczni remontowej wp³ynê³o ju¿ ³¹cznie sto czterdzieci
szeæ tysiêcy siedemset trzydzieci jeden z³otych
Brawa.
G£OS KAP£ANA Spowiadam siê Bogu Wszechmog¹cemu
G£OS Z RADIOWÊZ£A Wytrzymajcie do koñca, teraz albo nigdy!
G£OS KAP£ANA Moja wina, moja wina
T³um skanduje: Le-szek! Le-szek! Le-szek! Pojawia siê Thomas, odszukuje wród
t³umu Ewê.
THOMAS (po angielsku) To zupe³nie nie jest tak, jak na zachodnich uniwersytetach
w szeædziesi¹tym ósmym. Pojêcia nie mam, co to za atmosfera.
EWA Wróci³e?
THOMAS Nie chcia³em zostawiæ ciê tu samej.
EWA Nie jestem sama. Jak ci siê podoba nasza rewolucja?
THOMAS To nie jest rewolucja.
EWA A co?
THOMAS Rewolucje s¹ efektem procesu sekularyzacji. Wywiêcania Boga z rzeczywistoci ludzkiej. Tu wrêcz przeciwnie.
EWA Historia nie zaczê³a siê od rewolucji francuskiej i nie koñczy na padziernikowej.
THOMAS Codziennie msza, ten modl¹cy siê t³um Nie przypuszcza³em, ¿e protest
robotników mo¿e mieæ taki religijny charakter. Tamto to by³y rewolucje cia³a, a to
jest jaka rewolucja ducha.
EWA Duch  to nasza specjalnoæ. Zapraszam ciê na przedstawienie.
S c e n a 10
Wystêpy artystów Teatru Wybrze¿e. Na scenie pojawia siê Aktor znany z pierwszego
aktu, czyli Aktor Graj¹cy Dyrektora.
AKTOR (recytuje)
Ju¿ wlek¹; ju¿ mój Naród na tronie pokuty 
Rzek³: Pragnê  Rakus octem, Borus ¿ó³ci¹ poi,
A matka Wolnoæ zap³akana stoi,
Patrz  to ¿o³dak Moskal z kopij¹ przyskoczy³
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I krew niewinn¹ mego narodu wytoczy³.
Có¿e zrobi³, najg³upszy, najsro¿szy z siepaczy!
On jeden poprawi siê, i Bóg mu przebaczy
THOMAS What does it means?
EWA Its Oh, God Its Polish romantic poetry.
AKTOR
Na trzech stoi koronach, a sam bez korony:
A ¿ycie jego  trud trudów
A tytu³ jego  lud ludów.
Thomas nic nie rozumie, walczy z drzemk¹.
AKTOR
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imiê jego czterdzieci i cztery,
Thomas zasypia na dobre. Nastêpna scena jest projekcj¹ jego strasznego snu o popiersiu Lenina. Stoj¹ce na postumencie obok prezydialnego sto³u gipsowe popiersie
Lenina o¿ywa. Patrzy z obrzydzeniem na porozstawiane na postumencie kubki i popielniczki.
LENIN (piewa)
Kto mi tu pety k³adzie pod nosem,
Rozstawia kubki z fusami,
A ja zapachu dymu nie znoszê,
Czy mnie tu maj¹ ju¿ za nic?
Czy ca³kiem zg³upia³ ten proletariat,
Wyrzek³ siê swoich korzeni,
By jak zbiorowy wyst¹piæ wariat
W stoczni mojego imienia!
A w dodatku powiesili nade mn¹ krzy¿!
Popiersie przesuwa siê w bok i zza postumentu wysuwa siê, zrobiona jak gdyby z gipsu, ca³a bia³a postaæ Lenina. Siêga po jeden ze stoj¹cych na postumencie kubków,
próbuje jego zawartoæ i spluwa ze wstrêtem. Potem z wciek³oci¹ zrzuca na pod³ogê pe³ne niedopa³ków popielniczki. Gipsowa postaæ rusza z miejsca w kierunku pi¹cego Thomasa. Thomas budzi siê w swoim nie i patrzy na to z przera¿eniem.
LENIN (piewa)
Wiesz, kto ja jestem, poznajesz mnie przecie¿,
Jam jest W³odzimierz Uljanow.
Wci¹¿ moje widmo kr¹¿y po wiecie,
Jak mi w zawiatach kazano.
Wci¹¿ siê wyzwoliæ z pêt ziemskich nie umiem,
Choæ ¿ywot chcê wieæ zagrobowy,
W mauzoleum wci¹¿ le¿y ma mumia,
Kto ko³ek mi da osinowy?
THOMAS (z przera¿eniem) Ja?
LENIN Da, ty. W zawiatach powiedziano mi bowiem tak: (recytuje) Jak d³ugo twoje zabalsamowane cia³o bêdzie z³o¿one w mauzoleum, twój duch bêdzie musia³ kr¹¿yæ po wiecie. Jak d³ugo wokó³ twojej mumii trwaæ bêd¹ skomplikowane, utrzymuj¹ce j¹ w formie
zabiegi, tak d³ugo trwaæ bêdzie system, który stworzy³e. Nigdy nie zaznasz spokoju.
THOMAS Zawiaty istniej¹?
LENIN Wiedzia³em, ¿e siê zdziwisz. Tylko tam u was, na Zachodzie jestem jeszcze wci¹¿
¿ywy. Dlatego musisz mi pomóc.
MARYNA MIKLASZEWSKA

THOMAS Why me? Dlaczego ja? Jestem tu tylko gociem, korespondentem
LENIN Lewicowej gazety. Mniejsza z tym. Musisz mi pomóc obaliæ mój w³asny system.
THOMAS Pana? To znaczy  towarzysza? A Marks? A Engels? A Stalin?
LENIN Cwaniacy, nie dali siê zabalsamowaæ.
THOMAS (piewa)
Bardzo ciê proszê, wróæ na postument,
Kto ciê odkrêci³ od spodu?
Nie mogê tego obj¹æ rozumem,
Jestem cz³owiekiem Zachodu.
Na w³asnej skórze tego modelu
Nikt u nas nie wypróbowa³,
Ja mam obaliæ mauzoleum?
To jest bez sensu rozmowa!
LENIN Pos³uchaj mych rad. (staje w swojej najbardziej znanej pozie, z wyci¹gniêt¹ do
przodu rêk¹, na tle robotników w czapkach leninówkach na g³owach, którzy ustawiaj¹ siê za nim)
LENIN (piewa)
Robotnik to jest aktor politycznej sceny,
Jego g³ówn¹ form¹ walki bywa strajk,
Pierwotny ¿ywio³ musi jednak, jak z historii wiemy,
Wyrwaæ siê z impetem z tych za w¹skich ram.
A potem rewolucji zacznie siê wibracja,
Gdy profesjonalnie chcecie robiæ j¹,
Zwyciêstwo dadz¹: rady plus elektryfikacja,
Czyli ten ma w³adzê, kto posiada pr¹d.
Kiedy ju¿ ca³a w³adza bêdzie w rêkach emkaesów,
Gdy rozprzestrzeni¹ siê na ca³y kraj,
Pierwotny ¿ywio³ musi nabraæ partyjnego sensu,
A kto mówi partia, ten pomyli
THOMAS Lenin?
LENIN Da!!
S c e n a 11
Thomas i Ewa siedz¹ przy stoliku w taniej kawiarence. W cieniu kryje siê ledz¹cy ich
Roman.
THOMAS Chcia³bym, ¿eby mi przybli¿y³a tê polsk¹ poezjê romantyczn¹. To bardzo
jakby to powiedzieæ o¿ywcze. Umar³ego by poruszy³o.
EWA Parê wierszy znam na pamiêæ, ale mogê mieæ problemy z t³umaczeniem
THOMAS Mo¿e byæ po polsku. Samo brzmienie jest wa¿ne Bêdziesz tylko mówi³a
EWA Mo¿e zacznê od
THOMAS Ale nie tutaj! To krêpuj¹ce. Zapraszam ciê do mnie, do hotelu.
Ewa wybucha miechem. Thomas jest ura¿ony.
THOMAS Nie powinna spêdzaæ nocy w stoczni. Tam jest za du¿o m³odych mê¿czyzn.
EWA Myl¹ teraz o czym innym.
THOMAS Bardzo siê mylisz.
EWA Mylisz, ¿e myl¹ o tym, o czym ty teraz mylisz?
THOMAS Tak mylê.
EWA W takim razie mogê tam wróciæ na noc. W twoim pokoju hotelowym jest za du¿o
mê¿czyzn.
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S c e n a 12
Zazdrosny o Ewê Roman telefonuje z terenu stoczni z donosem na Thomasa.
ROMAN Tu Olech. Dobrze, ¿e telefony ju¿ dzia³aj¹, bo mam wa¿n¹ wiadomoæ do przekazania. Zaobserwowa³em, zgodnie z waszymi wytycznymi, ¿e zagraniczny dziennikarz, Thomas Rush, spotyka siê na terenie stoczni z elementami wichrzycielskimi.
Z kim? Z osob¹, która te¿ nie powinna byæ na terenie stoczni, nie pracuje tutaj. Oni
takich nazywaj¹ osobami wspieraj¹cymi strajk. Nazwisko? Mówi³em, Thomas
Rush Ten drugi? Znacie go, mówi¹ na niego Fizyk Pêta siê tu teraz po stoczni,
uczy drukowaæ Tak. Ale ten dziennikarz powinien zostaæ wydalony. Dostaje k³amliwe materia³y, szkaluj¹ce tak. Od niego. Szkaluj¹ce nasz kraj i ustrój i przekazuje
swoim mocodawcom. Tak Sam wiem, co mam robiæ.
ROMAN (piewa Born to be God)
Niech nikt nie mówi mi, co robiæ mam,
I moich r¹k niech nie wi¹¿¹ ¿adne pêta,
Dla siebie panem jestem tylko sam,
Tak wolny cz³owiek, jak wolne s¹ zwierzêta.
I nie wie nikt, przyjaciel, wróg,
¯e mo¿esz byæ, kim zechcesz w lot,
Jak ptak, jak lew, jak bies, jak Bóg,
Born to be free, born to be God.
Nade mn¹ nic, pode mn¹ bruk,
Lecz nawet gdy siê zmieni w piach,
Nie dotknie go mój lekki chód,
Po przejciu mym nie zosta³ lad.
Ten wiat stworzy³em sam, wiêc co siê baæ,
Tê wy¿szoæ ma, ¿e nie wpuszczam ¿adnych klechów,
Ode mnie wara, co wam mogê daæ,
Co mogê wyznaæ, kiedy nie ma ¿adnych grzechów.
I nie wie nikt, przyjaciel, wróg,
Kim jeste dzi, kim za piêæ lat,
Jak ptak, jak lew, jak bies, jak Bóg,
Born to be free, born to be God.
Nad tob¹ nic, pod tob¹ bruk,
Lecz nawet gdy siê zmieni w piach,
Nie dotknie go twój lekki chód,
Po przejciu twym nie zosta³ lad.
S c e n a 13
Stocznia  miejsce, gdzie drukuje siê gazetki i komunikaty. Thomas rozmawia z Fizykiem, Ewa t³umaczy.
THOMAS U nas, gdy pracownicy strajkuj¹, mówi¹ sobie, ¿e je¿eli pracodawcy zamkn¹
fabryki, to przejmie je pañstwo. A od pañstwa ³atwiej jest wymagaæ. Co wy na to?
FIZYK Sam pan widzi, jak ³atwo jest wymagaæ od pañstwa.
THOMAS Przecie¿ jeli pañstwo ust¹pi z roli pracodawcy, to przejmie je byæ mo¿e prywatny przedsiêbiorca. A ten po prostu zwalnia Ma na ich miejsce setki nowych
pracowników. Albo og³asza upad³oæ. Nie zastanawiacie siê nad tym?
MARYNA MIKLASZEWSKA

FIZYK Upad³oæ? Tej stoczni? Pan wie, co to za maj¹tek? Trzy hektary, nie licz¹c portu
z pochylniami! (po chwili) Bêdziemy siê nad tym zastanawiaæ póniej.
THOMAS Póniej mo¿e byæ za póno.
FIZYK Pan opisuje mechanizm kapitalistycznego ucisku. Znamy to zjawisko, opisa³ je
Marks, ale nasi rodzice jeszcze pamiêtaj¹ to sprzed wojny. My te¿ chêtnie tego bymy
popróbowali. Zafundowano nam sen o wolnoci, mówi¹c, ¿e prawdziwa wolnoæ jest
okrutna. Ale czas poczuæ smak prawdziwej wolnoci, jakikolwiek by on by³. Czas siê
obudziæ ze snu. Its dream, you know
Thomas patrzy na Ewê, siedz¹c¹ przy stoliku nad jakim tekstem. Mówi ni to do siebie, ni to do Fizyka.
THOMAS Dream See how she leans her cheek upon her hand 
FIZYK Are you talking to me?
THOMAS O, that I were a dressing upon that hand, that I might touch that cheek.
Fizyk patrzy w kierunku wskazanym przez rozmarzone spojrzenie Thomasa, czyli na Ewê.
FIZYK Rozumiem. Czu³em dok³adnie to samo dwa lata temu w szpitalu, po zderzeniu
mojego malucha z tirem.
THOMAS (recytuje dalej)
As glorious to his night being over my head,
As is a winged messenger of heaven
Unto the whiteupturned wondering eyes,
Of mortals that fall back that fall back to gaze on him,
When he bestrides the lazy puffing clouds,
And sails upon the bosom of the air
FIZYK Sami romantycy w tej stoczni. Hej, Romeo! Mówi³e, ¿e chcesz jechaæ ze mn¹ do
Gdyni?
Bierze paczkê ulotek i wychodzi. Thomas pod¹¿a za nim.
S c e n a 14
Stoczniowcy pod g³onikiem s³uchaj¹ obrad z sali bhp.
G£OS Z RADIOWÊZ£A Uwaga, podajê komunikat. Do wszystkich, którzy siê pod³¹czaj¹ na dziko do radiowêz³a. Je¿eli nie zaprzestan¹ tego, radiowêze³ zostanie ca³kiem od³¹czony przez uszkodzenie wzmacniaczy.
G£OS WA£ÊSY Jest dwadziecia jeden postulatów, które ³¹cz¹ nas wszystkich, te postulaty proponowalimy za³atwiæ tak: plenum siada za tym sto³em i delegacja rz¹dowa. My rozmawiamy, ka¿dy z was nie ma prawa g³osu bezporednio, z tym ¿e podnosi rêkê, tu ustawieni ludzie podchodz¹, mówi¹, co sobie ¿ycz¹
G£OS Proszê pañstwa, jestem z Malmoru. Wczoraj dosz³y wiadomoci tu na salê, ¿e
Malmor zdradzi³ MKS. Wiêc jest to nieprawd¹. Prawdopodobnie my nic o tym nie
wiemy, ale rozmowy z delegacj¹ rz¹dow¹ podjê³a delegacja wybrana przez dyrekcjê,
jak w wielu zak³adach pracy to jest czynione obecnie, w celu spowodowania chaosu.
G£OS FLORIANA WINIEWSKIEGO Wiêc teraz bêdê powoli czyta³, jakie reprezentacje, których przedsiêbiorstw, s¹ na sali. Stronami, prawda, bêdê powoli czyta³ od
jeden. (czyta) Jeden: Przedsiêbiorstwo Remontowo-Monta¿owe Przemys³u Okrêtowego Budimor
G³os cichnie, przechodzi w muzykê. Piosenkê piewaj¹ wszyscy strajkuj¹cy.
Elmor, Budimor, Siarkopol,
Sezamor, Instal, Budopol,
Gdañska Stocznia Pó³nocna,
Polam, Stalbud, Mostostal,
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Klimor, Biprozet, Fosfory,
Zak³ad Zgrzewania Folii,
Zremb, Energopol, Polmozbyt
Spó³dzielnia Pracy Przodownik,
Zak³ady Rybne Gdynia,
Stocznia imienia Lenina,
Odlewnia ¯eliwa Spomel,
M/S Manifest Lipcowy,
Spó³dzielnia Pracy Przysz³oæ,
Unimor, Stocznia Wis³a,
Jednoæ Rybacka Gdañsk,
Wagony Sypialne Wars,
Spomel, Meprozet, Navimor,
Zespó³ Spichrzy i M³ynów,
Spó³dzielnia Pracy Postêp
Malmor, Wêglokoks, Hydroster,
Betobud, Stocznia Nauta,
Formet, Spó³dzielnia Ba³tyk,
Metalcoop, Spomasz, Szkuner,
Stocznia imienia Komuny,
Gdañskie Zak³ady Pasanil
Spó³dzielnia Pracy Mechanik,
Radmor, Elektromonta¿,
Wytwórnia Uszczelek Morpak,
Zak³ady Radiowe Rawar,
Towimor, Huta Warszawa,
Unitra-Unitech Gniew,
Texana, WPK Tczew!
S c e n a 15
Ta sama sceneria. Robotnicy s³uchaj¹ dalszego ci¹gu odczytywanej listy delegatów
za³óg.
G£OS FLORIANA WINIEWSKIEGO Szeæset piêædziesi¹t dwa: Orodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwo Przemys³u Maszyn Ciê¿kich i Rolniczych,
Gdañsk.
Oklaski.
S c e n a 16
Brama. Pojawia siê Dziewczyna z Zewn¹trz. Tym razem jednak nie ma ró¿y, jest wystraszona. Rozgl¹da siê, zauwa¿a Stefana. Przywo³uje go ruchem rêki.
DZIEWCZYNA Z ZEWN¥TRZ Aresztowano Fizyka.
STEFAN Jak?
MARYNA MIKLASZEWSKA

DZIEWCZYNA Z ZEWN¥TRZ Zwinêli go z samochodu. I pobili.
STEFAN Skurwiele.
DZIEWCZYNA Z ZEWN¥TRZ Jecha³ z jakim korespondentem i znaleli przy nim
nagrania czy co takiego.
STEFAN Przy Fizyku?
DZIEWCZYNA Z ZEWN¥TRZ Nie, przy tym korespondencie.
STEFAN Przecie¿ on przekazuje to swojej redakcji, pe³no tu takich, New York Times,
Le Monde, Newsweek, Paris Match, Observer, sieci telewizyjne ABC, CBC,
BBC im wolno!
DZIEWCZYNA Z ZEWN¥TRZ Tote¿ pucili go. Zatrzymali tylko Fizyka. Zrób co!
Powiedz im!
S c e n a 17
T³um pod sal¹ bhp s³ucha g³osów przez radiowêze³.
G£OS WA£ÊSY Oficjalnie owiadczam, ¿e jak w³adza nie przestanie aresztowaæ dzia³aczy KORu i innych organizacji spo³eczno-politycznych, nie bêdzie ¿ a d n y c h negocjacji!
Okrzyki Brawo, brawo!, którym towarzysz¹ oklaski.
G£OS WA£ÊSY Czarowali, czaruj¹ i czarowaæ w dalszym ci¹gu chc¹! Czekamy ponad
tydzieñ czasu na nich, a oni spekulacje przeprowadzaj¹! Tu jest stó³ i tu trzeba przyjæ!
¯ebymy siê nie wkurzyli na nich! Bo my im poka¿emy, jak siê za³atwia sprawy! Bez
przerwy tylko krwi chc¹ od nas! Dlatego te¿ ostrzegam w³adze  niech siê zastanowi¹. Koniec zabawy! Nie mo¿e byæ ¿adnych aresztowañ i zatrzymywañ ludzi, którzy
w sumie nie kieruj¹ nami, bo kierujemy siê sami, ale pomagaj¹ nam, przetarli niektórym oczy  o historii, i o tym, co siê nam w³aciwie nale¿y. Podobna sprawa jest
jeszcze w innym przypadku. Ludzie, którzy tu z Elektromonta¿u i z innych, i ze
stoczni roznosili nasze pisma  podobno oko³o dwudziestu  siedzi w aresztach. I dlatego te¿ apelujê do w³adz: ja chcê ich tu widzieæ!
S c e n a 18
Wieczór. Scena baletowa  robotnicy przygotowuj¹ salê bhp na pertraktacje mks z komisj¹ rz¹dow¹. Rozstawiaj¹ sto³y, przykrywaj¹ je zielonym suknem, stawiaj¹ na sto³ach magnetofony, ustawiaj¹ krzes³a. Czyszcz¹ popielniczki, zamiataj¹, odkurzaj¹
odkurzaczami. Na sto³ach ustawiaj¹ kartki z nazwami zak³adów pracy. W k¹cie sali
kobiety krz¹taj¹ siê wokó³ kanapek.
Potem sala bhp znika.
S c e n a 19
Stocznia  miejsce pod g³onikiem radiowêz³a. T³um stoczniowców s³ucha w skupieniu, s¹ wród nich Ewa i Thomas.
STOCZNIOWIEC I Delegacja rz¹dowa ju¿ jest na sali!
STOCZNIOWIEC II Cicho, to premier
G£OS JAGIELSKIEGO Wniosek pierwszy czy postulat pierwszy, prawda, dotyczy akceptacji niezale¿nych od partii wolnych zwi¹zków zawodowych, wynikaj¹cych z ratyfikowania przez PRL Konwencji numer 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy,
dotycz¹cej wolnoci zwi¹zkowej. Rozumiem, ¿e pierwszym krokiem na tej drodze
jest fakt, ¿e przyst¹piono do opracowania projektu nowej ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
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G£OS WA£ÊSY Nam nie chodzi o poprawianie b¹d uzdrawianie, lecz o stworzenie
nowych zwi¹zków zawodowych.
THOMAS What did he say?
EWA He say about the free trade union.
G£OS JAGIELSKIEGO Jeli chodzi o trzeci punkt: Przestrzegaæ zagwarantowanej
w Konstytucji wolnoci s³owa, druku, publikacji a tym samym nie represjonowaæ niezale¿nych wydawnictw oraz udostêpniæ rodki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznañ. Jeli chodzi o zawarty w tym punkcie trzecim postulat trzeci,
to ja mylê, ¿e ta sprawa wymaga pewnych wyjanieñ. W wydawnictwach tych znajduj¹ siê dotychczas bardzo rozmaite treci. Od krytycznych, lecz stoj¹cych jeszcze na
gruncie konstytucyjnych zasad ustrojowych, a¿ do  powiedzmy to wyranie  antysocjalistycznych, a mogê nawet powiedzieæ, ¿e niekiedy zdarzaj¹ siê i takie, które
¿¹daj¹ zmiany ustroju naszego pañstwa. S¹ i takie! Czy mamy to publikowaæ?
THOMAS What did he say?
EWA He say about the independent press
G£OS WA£ÊSY A¿eby nie przed³u¿aæ, proponujê, ¿ebymy w tym miejscu skoñczyli,
podaj¹c termin nastêpnych naszych ju¿ konkretniejszych dyskusji, pod warunkiem spe³nienia dwóch naszych warunków, które podawalimy wczeniej. To znaczy odblokowanie telefonów i chyba chodzi o to, ¿eby nie by³o zatrzymywañ i aresztowañ. I wtedy
naprawdê porozmawiamy powa¿nie. No bo to wiemy  my chcemy pomóc i pomo¿emy. I zrobimy tak zawrotne rzeczy, ¿e to wiat zaskoczy, zdziwi siê, jak to mo¿liwe.
THOMAS What did he say?
EWA He say that we will do fantastic things
Wszyscy piewaj¹ Twenty one, w uk³adzie choreograficznym. Thomas i Ewa stoj¹
na stronie, wiat³o reflektora pada na nich w momencie, kiedy w trakcie piosenki
nastêpuje ich krótki dialog.
Chcemy mieæ zwi¹zki silne i prê¿ne,
To jest postulat g³ówny,
Nowe i wolne, i niezale¿ne,
O tym jedynie mówmy.
Ustrój, sojusze mog¹ pozostaæ,
Jedno stawiamy twardo:
¯e nowe zwi¹zki musz¹ tu powstaæ,
O to strajkowaæ warto.
Bêd¹ naszym oparciem, nasz¹ wspólnot¹ czy uni¹
THOMAS What did they say?
EWA They say about free trade union.
Musi siê znaleæ miejsce na ziemi,
Poza terenem stoczni,
Przed g³ówn¹ bram¹, tam, gdzie zginêli,
Chcemy postawiæ pomnik.
W Sali tradycji wasze tablice
Sami mo¿ecie wmurowaæ,
My jednak mamy inne tradycje
I ich pragniemy dochowaæ.
Sami zrobimy projekt, damy materia³ i sprzêt
THOMAS What did they say?
EWA They say about the monument.
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Doæ ju¿ represji za przekonania,
Za polityczne pogl¹dy,
Pe³nej swobody ich wyra¿ania
Zawsze bêdziemy ¿¹daæ.
Jest u nas wolnoæ druku i s³owa,
Lecz tylko na papierze,
Nie mo¿na prawdy ci¹gle blokowaæ,
Prasie ju¿ nie da siê wierzyæ.
Wolne s³owo i wolnoæ w parze zazwyczaj id¹
THOMAS What did they say?
EWA They say about the freedom.
Trzeba wypuciæ z wiêzieñ do domów
Tych, którzy s¹ na tej licie.
Oni nas chcieli wesprzeæ i pomóc,
To nie s¹ kryminalici.
Teraz w areszcie siedz¹ niewinnie,
W³adza bez przerwy ich goni
I bez zarzutów wsadza nagminnie,
Wiêc ich musimy obroniæ.
Oni s¹ razem z nami, nie mo¿na ich oddaæ na ¿er
THOMAS What did they say?
EWA They say about the political prisoner.
Wynagrodzenie te¿ trzeba podnieæ,
Drogo kosztuje nas ¿ycie.
Tylko aparat ¿yje wygodnie
Z pieniêdzy bez pokrycia.
Jedn¹ tabelê p³acow¹ w górê
Na razie przyjmujemy,
W wa¿niejszych sprawach stalimy murem,
Choæ gdzie jest forsa  wiemy.
Trzeba naprawiæ pañstwo, potem p³acowe zmiany
THOMAS What did they say?
EWA They say about the money.
S c e n a 20
Sobota, 30 sierpnia. T³um robotników pod g³onikiem radiowêz³a wys³uchuje ostatniej rundy obrad.
G£OS WA£ÊSY Jeli to wszystko dobrze pójdzie, my chcemy rzeczywicie w poniedzia³ek iæ do pracy, ale naprawdê musimy mieæ czarno na bia³ym. Idziemy do pracy
w poniedzia³ek, ale musimy mieæ za³atwion¹ sprawê.
G£OS JAGIELSKIEGO Bêdzie czarno na bia³ym.
G£OS WA£ÊSY Ale to bêdzie, a my chcemy mieæ.
miechy pod sal¹, oklaski.
G£OS JAGIELSKIEGO No, ju¿ ¿emy siê podpisali, jakby nie by³o.
G£OS WA£ÊSY Panie premierze, tak.
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G£OS JAGIELSKIEGO Jakby nie by³o, tomy siê podpisali.
STOCZNIOWIEC I Niedzielê spêdzimy ju¿ w domach.
STOCZNIOWIEC II ¯ona siê ucieszy.
G£OS WA£ÊSY Tak, tak, oczywicie i dlatego ja uwa¿am, ¿e piêædziesi¹t procent mamy
za³atwione. I jeszcze jedn¹ mam propozycjê. Panie premierze, w zwi¹zku z tym, ¿e
my mamy naprawdê kontakty, ¿e zaczynamy siê rozumieæ, proponowa³bym, prosi³bym, ¿eby kto wp³yn¹³, ¿eby zaprzestaæ aresztowañ. Przede wszystkim w Warszawie jest masê aresztowañ ludzi  mówmy wprost  z KORu (oklaski), ale ci ludzie nie
s¹ nic winni. Oni nam pomagali, ale nie byli z nami. Niech pan premier tam poruszy,
¿eby tego nie by³o. Bo naprawdê dogadujemy siê, to jest niepotrzebne, i wtedy, wydaje mi siê, ¿e naprawdê zd¹¿ymy do poniedzia³ku za³atwiæ sprawê.
G£OS JAGIELSKIEGO Do poniedzia³ku? Ja mam wra¿enie, ¿e chyba my dzisiaj powinnimy zakoñczyæ, jak ja wrócê.
G£OS WA£ÊSY Jeli eksperci zd¹¿¹, a ja nie wiem, bo ja nie znam wszystkich spraw.
G³osy z g³onika wyciszone, odzywaj¹ siê g³osy sporód s³uchaj¹cych.
STOCZNIOWIEC I Jeszcze jedna noc w stoczni.
STOCZNIOWIEC II ¯ona siê zmartwi.
STOCZNIOWIEC I Dobrze, ¿e nie odwrotnie.
STOCZNIOWIEC III Musi pojechaæ do Warszawy, uzgodniæ.
STOCZNIOWIEC II Kierownicza rola partii. Zgodzilimy siê przecie¿.
STOCZNIOWIEC I Jak bêd¹ zwi¹zki, damy sobie z tym radê.
G£OS GWIAZDY Proszê pañstwa, takie s¹ niestety regu³y negocjacji, ¿e nie osi¹ga siê
nieraz tego wszystkiego, co siê chce. I wierzcie, ¿e nam by³o tam bardzo ciê¿ko, gdzie
stale trzeba by³o decydowaæ, czy posuwamy siê za du¿o, czy za ma³o. Rz¹d udziela
nam w tych protoko³ach ca³ego szeregu gwarancji. Wielu z pañstwa siê w tej chwili
umiecha lub krzywi. Zgadzam siê z tym: gwarancje papierowe nic nie daj¹. Ale mamy
jedn¹ gwarancjê, to znaczy nas samych.
G£OS KOBIETY (to Henryka Krzywonos) Ja chcia³am jeszcze dodaæ w imieniu WPK 
bo chyba ka¿dy mnie zna i wie, ¿e ja te zak³ady reprezentujê  ¿e dopóki nie upewnimy siê, ¿e wszystkie zak³ady s¹ zadowolone z tego, co mymy tutaj dokonali, tak
d³ugo ¿aden tramwaj, ¿aden autobus nie wyjedzie na trasê!
Stoczniowcy pod g³onikiem: Brawo, brawo!
Klaszcz¹.
S c e n a 21
Roman wychodzi ze stoczni. Przed bram¹ czeka na niego Fizyk.
ROMAN Wypucili ciê?
FIZYK Czemu mówisz oni? Mów my!
ROMAN Nie rozumiem.
FIZYK Ka¿da wpadka ma swoj¹ przyczynê. A ty jeste przyczyn¹ mojej ostatniej wpadki.
ROMAN Sk¹d wiesz?
FIZYK Pod cel¹ s³yszy siê ró¿ne rzeczy. I wi¹¿e siê fakty. To ty przej¹³e nasz powielacz.
ROMAN Jaki znów powielacz?
FIZYK Przerzucony kana³em z Zachodu. Nie chcia³e go oddaæ Stefanowi. Ju¿ wtedy ciê
podejrzewa³em.
ROMAN By³ niekompletny.
FIZYK By³ w porz¹dku. Wyda³e na nim trzy numery ubeckiego Robotnika Wybrze¿a, ubeck¹ fa³szywkê. Jeste konfidentem.
ROMAN Gówno wiesz, kim jestem.
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Fizyk ³apie Romana za po³y marynarki i rzuca nim o ziemiê.
ROMAN No co ty! Nie pozwalaj sobie za du¿o. Jeszcze nie rz¹dzicie!
FIZYK Radzê ci, zniknij. W stoczni nie masz ju¿ czego szukaæ.
S c e n a 22
Zmiana dekoracji  stocznia dwadziecia piêæ lat póniej. Mened¿er, Kontrahent, jego
asystent  Roman, Thomas.
MENED¯ER Proszê panów, teren, na którym siê teraz znajdujemy, to unikalna w skali
wiatowej postindustrialna przestrzeñ. Proszê oszacowaæ, na oko oczywicie, jej powierzchniê.
THOMAS Trzy hektary, nie licz¹c portu z pochylniami.
MENED¯ER Brawo. Ma powierzchniê trzech hektarów i mo¿e pomieciæ oko³o trzydziestu tysiêcy osób. Mam na myli oczywicie miejsca stoj¹ce. Ten teren jest idealny
dla du¿ych imprez typu open-air.
Thomas podchodzi do Romana.
THOMAS Czy my siê nie znamy z dawnych czasów?
ROMAN Nie s¹dzê.
THOMAS By³em tu w sierpniu osiemdziesi¹tego roku. (przedstawia siê) Thomas Rush.
ROMAN Bardzo mi mi³o. Roman Olech. Pan te¿ jest zainteresowany ofert¹ stoczni?
THOMAS Nie, nie. Nie mam nic wspólnego z biznesem, tym bardziej z wielkim. Jestem
dziennikarzem.
ROMAN Przyjecha³ pan odwie¿yæ wspomnienia?
THOMAS Pamiêtam tamt¹ atmosferê. Ale tu w³aciwie czemu tu jest tak pusto?
ROMAN Stocznia pada.
THOMAS Jak to pada? Ca³a Europa stawia teraz na przemys³ okrêtowy
ROMAN Otó¿ to. I nasi stoczniowcy wyje¿d¿aj¹ do zachodnich stoczni. Intratne kontrakty, rozumie pan takich zarobków Polska im nie jest w stanie zapewniæ.
THOMAS No tak. Chcia³em odnaleæ dziewczynê pomaga³a mi jako t³umaczka.
ROMAN Dziewczyna? Dwadziecia piêæ lat minê³o.
THOMAS Mia³a na imiê Ewa.
S c e n a 23
Ostatni dzieñ strajku. Ewa i Stefan. Rozmawiaj¹ na tle dochodz¹cych z oddali g³osów
z radiowêz³a.
G£OS LISA Stworzenie warunków dla odrodzenia samorz¹du wiejskiego. Wyp³aciæ
wszystkim pracownikom bior¹cym
G£OS Nie, nie. Punkt szósty.
G£OS WA£ÊSY Szósty podpisujemy.
G£OS LISA Punkt szósty podpisujemy. Teraz
G£OS JAGIELSKIEGO Podpisujemy.
G£OS WA£ÊSY Podpisujemy punkt szósty.
Oklaski.
STEFAN To ju¿ naprawdê koniec. Trudno uwierzyæ. Mielimy wyjæ po dwóch dniach,
a spêdzilimy tutaj dwa tygodnie.
EWA Ka¿dy dzieñ by³ na wagê z³ota.
STEFAN (z nadziej¹) Dlaczego tak mylisz?
EWA Z ka¿d¹ chwil¹ ludzie odzyskiwali to, co im zabrano, godnoæ.
STEFAN (rozczarowany) No tak.
EWA A ty tak nie mylisz?
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STEFAN Nie. To znaczy tak.
EWA Bo ja mylê te¿ to, co co chcia³e powiedzieæ.
STEFAN Powiedzieæ?
EWA To znaczy us³yszeæ.
STEFAN Co?
EWA ¯e ka¿dy dzieñ jest na wagê z³ota, bo bo jestemy razem.
STEFAN Razem. Tak. Solidarnoæ. To najwa¿niejsze.
EWA Tak. To znaczy, to te¿. Ale te¿  razem, my dwoje.
STEFAN Tak. My dwoje? W takim razie ale wiesz, ¿e nie umiem tañczyæ.
EWA Wiem.
STEFAN I zgodzisz siê spróbowaæ jeszcze raz zatañczyæ ze mn¹?
EWA Tak.
STEFAN i EWA (piewaj¹ w duecie)
We mnie za rêkê i poprowad,
Zaczekaj, niech chwycê ten rytm,
W tej sekundzie miêdzy przedtem i potem,
Kiedy serce przestaje ci biæ.
Kiedy nagle siê siebie wyrzekasz,
I poddajesz, i idziesz, gdzie chcê,
I niewa¿ne, czy biegniesz, czy czekasz,
Czy na dworze jest noc, czy te¿ dzieñ.
Tañczmy w miejscach i wiatach nieznanych,
W bia³ym s³oñcu, w ciemnoci bez dna,
Bez znaczenia, czy wieczór, czy ranek,
Czy wiat znikn¹³ za oknem, czy trwa.
Tañczmy w falach, na trawie, na niegu,
Wrzosowiskach, na piasku, na mchu,
W nurcie rzeki, po kamieniach, na brzegu,
Tañczmy, póki wystarczy nam tchu.
Da³bym ci grosik za twe myli,
Nic nie mów, nie muszê ich znaæ,
Ta melodia to jest przesz³oæ i przysz³oæ,
Grajku, zawsze j¹ bêdziesz nam graæ.
Ju¿ nie czujesz zmêczenia i bólu,
Ju¿ niewa¿ne, ¿e d³ugo trwa strajk,
Twa sukienka z jedwabiu czy z tiulu
Niczym w bajce przes³ania mi wiat.
Razem w miejscach i wiatach nieznanych,
W bia³ym s³oñcu, w ciemnoci bez dna,
Bez znaczenia, czy wieczór, czy ranek,
Czy wiat znikn¹³ za oknem, czy trwa.
Tañczmy w falach, na trawie, na niegu,
Wrzosowiskach, na piasku, na mchu,
W nurcie rzeki, po kamieniach, na brzegu,
Razem, póki wystarczy nam tchu.
Koniec
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