
Zakochani są wśród nas  Konfidenci są wśród nas*   
 
                            Zob. takŜe: film "RóŜyczka ", <http://hityfilmowe.com/film-online,R%C3%B3%C5%BCyczka-2010-polski,ID5585.html>. 

 
piosenka z repertuaru Heleny Majdaniec (5 X 1941 – 18 I 2002)  

    
   <http://www.youtube.com/watch?v=kPt1tKL933Q>: 

 
Zakochani są wśród nas    Konfidenci są wśród nas,  
Zakochani pierwszy raz    kaŜdy miał swój pierwszy raz —  
Tak po prostu bez pamięci zakochani   tak po prostu bez pamięci konfidenci — 
Mają po dwadzieścia lat,    mają po pięćdziesiąt lat,  
Mają swój beztroski świat,    mają swój zamknięty świat,  
Swoje ścieŜki, które wiodą ich w nieznane.  swoją ścieŜkę, którą błądzą wciąŜ w nieznane.  
 
Znają tylko kilka słów,    Znają tylko kilka słów, 
kilka marzeń ze swych snów,   kilka marzeń ze swych snów,  
Romantyczni, zagubieni między nami.   delatorzy zagubieni między nami.  
Pośród spadających gwiazd    Pośród spadających gwiazd  
On i ona pierwszy raz,    z oficerem pierwszy raz,  
Zapatrzeni tylko w siebie zakochani.    zapatrzeni w swe donosy konfidenci…  
 
Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją,  Tajemnicę swoją ukryć juŜ umieją,  
Tego szczęścia, które odnaleźli dziś.   tajemnicę, która trwa w nich aŜ do dziś.  
Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją,  Ciągle wierzą, ciągle łudzą się nadzieją,  
śe to prawda, Ŝe tak zawsze musi być.  Ŝe to pewne, Ŝe tak zawsze musi być.  
 
Zakochani są wśród nas,    Konfidenci są wśród nas,  
Zakochani pierwszy raz —     kaŜdy miał swój pierwszy raz —  
Romantyczni niedzisiejsi i niemodni.   delatorzy zagubieni i niegodni.  
Zakochani kilka dni,           Helena  Konfidenci wiele lat,  
Zakochani tak jak my,      Majdaniec  mają swój zamknięty świat,  
Ale szczęścia się moŜemy uczyć od nich.  tajemnicy się moŜemy uczyć od nich.  
 
 
                                                                                               Kadr z filmu "RóŜyczka" (na ekranach od 12 marca 2010 r.) 

 
Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją,  Tajemnicę swoją ukryć juŜ umieją,  
Tego szczęścia,  które odnaleźli dziś.   tajemnicę, która trwa w nich aŜ do dziś.  
Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją,  Ciągle wierzą, ciągle łudzą się nadzieją,  
śe to prawda, Ŝe tak zawsze musi być.  Ŝe to pewne, Ŝe tak zawsze musi być.  
 
 
Zakochani są wśród nas,    Konfidenci są wśród nas,  
Zakochani pierwszy raz —    kaŜdy miał swój pierwszy raz —  
Romantyczni niedzisiejsi i niemodni.   delatorzy zagubieni i niegodni.  
Zakochani kilka dni,    Konfidenci wiele lat,  
Zakochani tak jak my,    mają swój zamknięty świat,  
Ale szczęścia się moŜemy uczyć od nich  tajemnicy się moŜemy uczyć od nich.  
 
Szczęścia uczyć się moŜemy   Tajemnicy się moŜemy  
właśnie od nich!   uczyć od nich!  
 
 
luty 1965 r.     30 stycznia 2009 r. 

 
 
 
 
* Aluzja do tytułu ksiąŜki Michała Grockiego (= Tomasza Tywonka) "Konfidenci są wśród nas" (Editions Spotkania, Warszawa 1992).  


