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ELENI 

 
(wł. Helena Dżoka, ur. 27 kwietnia 1956 roku, Bielawa koło 
Wrocławia), piosenkarka greckiego pochodzenia, jest 
ostatnim z dziesięciorga dzieci greckich emigrantów 
Peryklesa i Despiny Milopulosów. Ukończyła średnią 
szkołę muzyczną (klasa gitary), debiutowała w szkolnym 
zespole Niezapominajki, śpiewała w szkolnym w tercecie 
Ballada. Po maturze występowała w studenckim zespole 
Hellen, potem została solistką zespołu Prometheus, gdzie 
śpiewała greckie ballady (pierwszy występ 20 lipca 1975 
roku w Domu Marynarza w Gdańsku). Mieszka w Poznaniu. 

Ma w swoim repertuarze ponad 200 piosenek: Miłość 
jak wino, Na miłość nie ma rady, Na wielką miłość, 
Przystań pod gwiazdami i Za wszystkie noce (wszystkie 
muz. Kostas Dzokas, sł. Lech Konopiński), Muzyka twoje 
imię ma (muz. Jarosław Kukulski, sł. Andrzej Kuryło), 
Nasz najpiękniejszy dzień (muz. Jerzy Milian, sł. Jan 
Łojan), Po słonecznej stronie życia (muz. Kostas Dzokas, 
sł. P. Lejman), Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca (muz. 
L. Tour), Ballado, hej, Bawmy się, śmiejmy się, Chcę 
kochać, Do widzenia mój kochany, Grajmy o miłość. 

W plebiscycie Lata z radiem została uhonorowana 
tytułem Królowej Polskiej Piosenki, zdobyła prestiżową 
nagrodę Victora (1986).  

Występowała w Niemczech, Francji, Holandii, 
Szwecji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Brała 
udział w festiwalach piosenki (Opole, 1984, 1990, 1991, 
1993), nagraniach radiowych i programach telewizyjnych: 
Wesołe smutki (1982), Eleni 20 lat z nami (1995), Kolędy 
(1997), Jubileusz po grecku (1999).  

Wydała kilka płyt długogrających: Po słonecznej stronie 
życia (1977), Eleni: Ty jak niebo, ja jak obłok (platynowa 
płyta, w wersji angielskiej Lovers, 1980), Grecja raz jeszcze, 
Morze snu, Muzyka twoje imię ma, Miłość jak wino (złote 
płyty), Moja miłość, Wakacyjny flirt, Buzuki Disco, Coś z 
Odysa (premiera 14 lipca 2001 roku) z udziałem jednego z 
największych instrumentalistów greckich Jannisa Sinanisa 
(buzuki, dzuras), Kolędy Polskie. 

Śpiewała w duetach z Wiesławem Ochmanem (Bez 
ciebie świat) i Paulosem Raptisem (Przystań pod gwiaz-
dami). 

30-lecie pracy artystycznej obchodziła na Jasnej Górze w 
Częstochowie. Z tej okazji ukazała się książka Nic miłości 
nie pokona, wywiad-rzeka przeprowadzony przez o. Rober-
ta Mirosława Łukaszuka. 

www.eleni.pl
 

 
MIŁOŚĆ JAK WINO 

muzyka: Kostas Dżokas, słowa: Lech Konopiński (1983) 
 

1. 

Przychodzi do mnie co dzień chłopak na schwał 
I smutnie patrzy mi w oczy. 
Wiele bym dała za to, żeby się śmiał, 
Bo mi chłopaka bardzo żal. 
 
Na świecie barwny kwiecień idzie przez park, 
A wieczór taki uroczy, 
Kwiaty od mego chłopca tulę do warg, 
Ale na inny czekam dar. 

 
Refren: 

Miłość jak wino uderza do głów, 
Niesie nam życie bez trosk i bez wad, 
Wchodzi do serca jak noc po złym dniu, 
Żeby odmienić nam świat. 
 
Miłość jak wino uderza do głów, 
Trzeba jej pragnąć i pić aż do dna, 
Więc się zakochaj i o niej mi mów, 

Nim ją kto inny mi da. 
2. 

Weselej z przyjacielem spędzać swój czas 
Patrzeć na niebo wysokie, 
Na czarnym firmamencie szukać swych gwiazd, 
Wróżyć, co w życiu czeka nas. 
 
Gdy słonko ponad łąką złoty swój krąg 
Schowa za białym obłokiem, 
To wtedy zawsze znajdę ciepło twych rąk 
I nasz przyjazny wspólny dom. 

 
Refren: Miłość jak wino... 
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PO SŁONECZNEJ STRONIE ŻYCIA 
muzyka: Kostas Dżokas, słowa: P. Ujman (1983) 

1. 

Po słonecznej stronie drogi, 
Którą dobrze razem iść, 
Po słonecznej stronie życia 
Jest mój dom i jesteś ty. 
 
Tak daleko i tak blisko, 
Tam gdzie lat dziecinnych dom, 
Po słonecznej stronie życia 
Serca bicie, ciepło rąk. 

2. 

Po słonecznej stronie wzgórza, 
Gdzie dojrzewa wina smak, 
Po słonecznej stronie życia 
Jesteś ty i mówisz: tak. 
 
Tak daleko i tak blisko, 
Gdzie na miłość zawsze czas, 
Po słonecznej stronie twarzy, 
Kiedy przyjdziesz, spotkasz nas. 

 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, słońca blask, 
Razem zaśpiewajmy: la, la, la, la, la, la, la, la, la. 
Zakochani w słońcu, w sobie zakochani, w taki czas 
Razem zaśpiewajmy: la, la, la, la, la, la, la, la, la. 

 
 

NASZ NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ 
muzyka: Jerzy Milian, słowa: Jan Łojan (1986) 

 
1. 

Choć tyle zapomnianych dat 
Zgubiłam kiedyś gdzieś  
Na ścieżce lat, 
Ten jeden pośród innych dni 
W pamięci mej na zawsze tkwi. 
 
Nasz najpiękniejszy dzień, 
Serca drgnień, czułych słów, 
Jak kolorowy sen 
Wspomnień mgłą powraca znów. 
 
Pragnieniem ust, dotykiem rąk, 
Zapachem bzu, czerwienią róż, 
Nadziei mej radości łzą, 
Że właśnie dziś, że właśnie tu. 

2. 

Choć znowu stary złodziej czas 
Z tych kilku przeszłych lat  
Okradnie nas, 
Tak bardzo ukryć przed nim chcę 
Największy skarb, ten jeden dzień. 
 
Nasz najpiękniejszy dzień, 
Serca drgnień, czułych słów, 
Jak kolorowy sen 
Wspomnień mgłą powróci znów. 
 
Pragnieniem ust, dotykiem rąk, 
Zapachem bzu, czerwienią róż, 
Nadziei mej radości łzą, 
Że właśnie dziś, że właśnie tu. 

 
 

NA MIŁOŚĆ NIE MA RADY 
muzyka: Kostas Dżokas, słowa: Lech Konopiński (1986) 

 
1. 

Na miłość nie ma lekarstwa, 
Kto kocha, ten o tym wie, 
Jest jak na oczach opaska, 
Jak diament na serca dnie, 
Po głowach nie chce nas głaskać, 
Za uśmiech daje łzę, 
Taka właśnie, zanim zgaśnie jest! 
 
Na miłość nie ma sposobu, 
To nie jest flirt ani gra, 
Jest miłość piękną chorobą, 
Co pada na serca dwa. 
Urokiem swoim ją zdobądź, 
Niech z nami do końca trwa, 
Taka sama zakochana w nas. 

Refren: 

Na miłość nie ma rady, 
Nikt nie zna dnia, 
Gdy ona porwie nas jak wiatr. 
Na miłość nie ma rady, 
Więc nie martw się, 
Niech będzie z nami kiedy chce! 

 

2. 

Kto kocha, ten ma nadzieję, 
Kto błądzi, ten znajdzie ślad, 
Niech będzie źle i źle nie jest, 
Gdy jesteś z nią za pan brat, 
Bo miłość nam nie rdzewieje, 
Choć stara jest tak jak świat, 
Rośnie bujnie, a nam ujmie lat. 
 
Kto kocha, ten jest bogaty, 
Bo jego skarb mu się śni, 
A miłość nie zna co straty, 
Na noce nam zmienia dni. 
Jak kochać, to nie na raty, 
Więc ze mną na całość idź, 
Wiele powiedz w jednym słowie my! 

 

 


	Refren: 

