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Warszawa zachłystuje się przedwiośniem  
 
dzisiejsi studenci na dziedzińcu uniwersytetu  
wtedy1 byli uczniami a kobiety były o trzynaście lat młodsze  
 
inteligenci i robotnicy od niedawna2 są razem  
a ćwierćinteligenci po dawnemu wykrzykują że  
stalinizm równał się syjonizm zaś jedynie słuszny jest "Grunwald"3  
 
ptaki na Placu Saskim gwiżdżą "Odę do radości" nie używając nut  
a przedwiośnie jest wyraźnie za ciepłe do tej zimowej kurtki  
 
Warszawa zachłystuje się wolnością i kwiatami  
w Międzynarodowym Dniu Kobiet w którym przeczytałem  
że coś złego stało się z Lindą Winsh4 właśnie  
w dniu moich niedawnych imienin  
 
nie wiem gdzie jest Linda czyli Lenka Čvrčková   
ale wiem że porządek panuje w Warszawie5  
 
Warszawa zachłystuje się porządkiem 
 
 
 
 
Warszawa, 1981:03:09  
 
 
 
 
1 Mowa o protestach w obronie wolności słowa, odbywających się w marcu 1968 r., których rocznicę po raz 
pierwszy oficjalnie świętowano w dniu 8 marca 1981 r.  
 
 
2 Podczas protestów inteligenckich w marcu 1968 r. i robotniczych w grudniu 1970 r. nie udało się doprowadzić 
do współdziałania inteligencji i robotników, nastąpiło to dopiero w sierpniu 1980 r.  
 
 
3 Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald" utworzone w październiku 1980 r., które publicznie zaistniało 8 
marca 1981 r., lansowało pewną wersję historii PRL, akcentującą znaczenie walki frakcyjnej w rządzącej partii 
komunistycznej i wspierającą w tej walce frakcję, odwołującą się do polskiego nacjonalizmu przeciwko 
konkurencyjnej, żydowskiej frakcji.   
 
 
4 Linda Winsh (właśc.: Lenka Čvrčková), Czeszka i obywatelka Czechosłowacji, studentka,  uczestniczka 
strajku łódzkich studentów w lutym 1981 r.  Po zakończeniu strajku, pomimo zapewnień władz PRL o 
nietykalności jego uczestników, Linda Winsh została w dniu 19 lutego 1981 r. zatrzymana, a następnie 



deportowana do CSRS, gdzie spotkał ją szereg dotkliwych represji. Informował o tym plakat, powszechnie 
rozklejany wkrótce potem w Polsce, a gorliwie niszczony przez SB:  
 

      
 
 
5 Słynne słowa ("L'ordre règne à Varsovie"), wypowiedziane 16 IX 1831 r. przez Horace Sébastiani’ego,  
francuskiego ministra spraw zagranicznych, na wieść o zajęciu Warszawy przez Rosjan tłumiących powstanie 
listopadowe.  
 


