
Сердце   Serce 
 
Śpiewają Leonid Utiosow & Lubow Orłowa:     Śpiewa Irena Santor:  

(piosenka z filmu "Świat się śmieje", 1934)  

 

<http://www.youtube.com/watch?v=nYpZdl1Zf6k>           <http://www.youtube.com/watch?v=Aw1jUAT9vVk> 
 

1) Как много девушек хороших,    Pytałeś, czemu w oczach moich blask,  
Как много ласковых имён!    Świat pełen słońca lśnień i prawd?  
Но лишь одно из них тревожит,    Dlaczego pieśń rozbrzmiewa  
Унося покой и сон, когда влюблён.   I radośnie dźwięczy śpiewa w nas promienny czas? 

 
Любовь нечаянно нагрянет,    Dlaczego miłość otuliła świat,  
Когда её совсем не ждёшь.    Ptak piosnki nuci, pachnie kwiat?  
И каждый вечер сразу станет    Jest jedno małe słowo,  
Удивительно хорош, и ты поёшь!   Co zmieniło w baśń tęczową świat, znasz słowo to:  
 

Припев:       Refren: 
Сердце, тебе не хочется покоя!   Serce − to najpiękniejsze słowo świata,  
Сердце, как хорошо на свете жить!   Serce − to w Ŝyciu najcudniejszy skarb!  
Сердце, как хорошо, что ты такое!   Serce − miłości hymn, co w słońce wzlata,  
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!  To baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar.  
 
Сердце, тебе не хочется покоя!   Serce − płonący wiecznie w piersiach ogień,  
Сердце, как хорошо на свете жить!   Serce − to najcudniejszy w Ŝyciu skarb!  
Сердце, как хорошо, что ты такое!   Serce − to czyjeś imię takie drogie,  
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!  To szał i ogień, co niebo z ziemią splótł i zwarł! 
 

2)Ничто не вечно под луною,     La, la, … 
Нельзя всю жизнь быть молодым.     
И сразу с первой сединою      
Всё рассеется, как дым, сном золотым.     
 
Ах, эти дни былого счастья      
Мы с вами будем вспоминать!      
И словно луч среди ненастья      
Нас будет снова озарять, опять, опять...   
 

Припев:       Refren: 
Сердце, тебе не хочется покоя!   Serce − to najpiękniejsze słowo świata,  
Сердце, как хорошо на свете жить!   Serce − to w Ŝyciu najcudniejszy skarb!  
Сердце, как хорошо, что ты такое!   Serce − miłości hymn, co w słońce wzlata,  
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!  To baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar.  
 
Сердце, тебе не хочется покоя!   Serce − płonący wiecznie w piersiach ogień,  
Сердце, как хорошо на свете жить!   Serce − to najcudniejszy w Ŝyciu skarb!  
Сердце, как хорошо, что ты такое!   Serce − to czyjeś imię takie drogie,  
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!  To szał i ogień, co niebo z ziemią splótł i zwarł! 



Tango Olexyva 
MoŜna to śpiewać na melodię znanej piosenki "Sierdce" z sowieckiej komedii filmowej z 1934 r., zatytułowanej 
"Świat się śmieje" ("Веселые ребята") ― po polsku śpiewała to (czyli piosenkę "Serce") Irena Santor. 

Kursywą są zaznaczone cytaty z komunistycznego hymnu, tj. z pieśni "Międzynarodówka".  
 
1) Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,  
przed ciosem niech oszołom drŜy!  
Wyprowadzono1 sztandar, nastały nowe lata,  
nie czas dziś na łzy.  
Myśl nowa blaski promiennemi  
wytycza szlak do nowych kas;  
tylko frajerzy będą na całej polskiej ziemi  
zaciskać wciąŜ pas.  
 

Refren:  
 

"Olin" ― to najdumniejsza w Polsce ksywa,  
"Olin" ― natchnienie Anastazji P.2  
"Olin" ― przepity głos Centralę wzywa ―  
tu stal i beton, tu łysa pała w KGB!  
 

 

dzieciątko Olinek Okrąglinek                                                                                Olin miłośnik sportów ekstremalnych 

2) Z własnego prawa bierz nadania  
i z własnej woli forsę miej,  
a wtedy wnet zobaczysz, jak nisko ci się kłania  
sam wódz Tuhaj-bej.  
Gdy lud roboczy wsi i miasta  
na ciebie głos oddaje znów,  
czerwona pajęczyna szybciutko się rozrasta,  
w najlepszym ze snów.  
 
3) Bo najpierw forsa, potem władza,  
świat juŜ tak urządzony jest,  
a jeśli ktoś ci powie, Ŝe Marks się z tym nie zgadzał ―  
niech trąca go pies!  
Nie nam wyglądać zmiłowania  
u Europejskiej Unii bram!  
I choć to teŜ socjalizm, nam tego duma wzbrania3,  
by gapić się tam.  
 
4) BliŜej do Moskwy, czy Brukseli  
ma kaŜdy "Minim" albo4 "Kat"?  
ChociaŜ od obu stolic wiorst tyle samo5 dzieli,  
wiedz, gdzie jest nasz Brat.  
Niech w kuźni naszej ogień bucha,  
zanim ostygnie ― przekuj stal!  
Nikogo, kto nie z nami, nie sowieckiego ducha,  
nie będzie nam Ŝal.  
 
Toruń, 1996:11:07  



1 W końcu stycznia 1990 r.  
 
2 "Anastazja P." = "hrabina Anastazja Potocka" (w rzeczywistości: Marzena Domaros, ur. w 1970 r. i nie hrabina!), która opisała róŜnych parlamentarzystów 
w kadencji 1991-93 jako osoby niegodne szacunku, na przykład ― niepohamowanych erotomanów. Niestety ― Kociewianka, a nawet absolwentka 
"mojego" liceum w Starogardzie Gdańskim. Posłów z najróŜniejszych klubów w Sejmie przedstawiła jako swoich przygodnych kochanków, jednak o 
Oleksym w takiej roli nie ma tam ani słowa, zob.: "Erotyczne immunitety. Pamiętnik Anastazji P.", <http://niniwa2.cba.pl/erotyczne_immunitety.htm>.  
 
3 Pisząc tekst nie byłem jeszcze świadomy, Ŝe UE to nie jest Ŝadna konkurencja dla ZSRS, niemiła towarzyszom z PZPR i SLD. Dopiero Władimir 
Bukowskij i Stanisław Michalkiewicz uświadomili mi swoją publicystyką, Ŝe ZSRS zmienił nazwę i połoŜenie, ale ci towarzysze swoim nieomylnym 
tropizmem wyczuwali (i wyczuwają), gdzie on aktualnie się znajduje.  

 
4 "Minim" to jakoby Leszek Miller, "Kat" to jakoby Aleksander Kwaśniewski (wg art. we "Wprost" w styczniu 1996 r. o tym, czy "Olin" to Józef Oleksy).  
 
5 Na północnej stronie obelisku (zwanego "Patykiem"), stojącego między Pałacem Kultury i Nauki im. Józefa Stalina a skrzyŜowaniem ul. Marszałkowskiej i 
Alei Jerozolimskich w Warszawie, do dzisiaj widnieją cyfry, przedstawiające odległość Warszawy od róŜnych stolic. Do Moskwy i do Brukseli jest wg nich 
jednakowo daleko: po 1122 kilometry (por. np.: <http://republika.pl/uminski/bylem/bylem3.htm>).   
 
Inspiracją do napisania tej parodii była dla mnie wiadomość, uzyskana prywatnie w Starogardzie Gdańskim od Kociewianki, mojej koleŜanki z klasy 
licealnej, w dniu 2 listopada 1996 r., Ŝe Oleksy (chyba jako premier?) jeździł incognito do leśniczówki Czarne (w woj. pomorskim, za Skórczem w kierunku 
Głuchego). Po prostu zirytowało mnie, Ŝe ten towarzysz swoim opasłym cielskiem bezcześci świętą ziemię kociewską! Rozpocząłem (od refrenu) układanie 
tekstu juŜ w nocy 2/3 listopada w czasie jazdy autostopem ze Starogardu Gd. do Torunia. (RównieŜ w 1996 /albo 1997/ r. znalazłem w cudzym komputerze 
pierwszy z poniŜszych obrazków, któremu od siebie dodałem podpisy pod 4 postaciami oraz złośliwe rozwinięcie skrótu SLD.)  

 
 

 


