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2 Caballe.ro
Tango

Słorłza,: zBI(iDuE.w DFLAĘIIIś Mrrzyka| TADEt'SZ l{wlEcrŃsr<r

Se -no - ra
Se.no - t'a

t.
2

Bian-ka
ka

z Ma-dry.tu Jest wpeł.nl
z Ma-dr.y-tu Jest peł.na

rozkwi- tu, A
zachvy.tu, Aż

o - kropne xl&''zmer-twie-niet
są. siadki za.zfuo - ści - ły,

jedruk
wo.kÓł

I to zlr;ar-
Bo zja - wił

t. twie.nie gnę.bi ją
2. się u . ro.czy ktoś

icŚć ni spać Ni na ei.ta.rze"by- ło, że W zanrila.iach zja-wtł
sza - le - iel
i mi.ły

Nie mo-źe
I vi.dać 3.t. Do cÓr-ki

Co deie przy--

mÓ.wi: . 0, An.no
cho.dził z kv'ia.ta.mi

Tyś ciągl.e jest pan.ną,
I cho.ttzlł z pa-nia-ml Ęo -{Puś być'. mq . żat. kąl

do skle.pu na. rcż,. ne - go 
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Choć
Na

daw-no
lo- dy

A prze-cież
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1. bu.zię mi.łą masz
2. do.v'ał się l dnia

r. wkroczy,
z. whoczył,

i gład - Ę'
pew. nŁ: go

.zdej.mu-jąc
zdej:mu.jąc

sne som-bre - ro,
swe śom. bre. ro,

cięl
wzĘ|

-bal-le-rot
- bal - le - rol

Do do - nru
Do do-mu

Zil - kło.nem
Z u - kło-nem

Więc chy-ba ktoś po-.ia - wi ..się I weź.mie
Po-my-ślał: . KoclfumJąt Węc na od-wa.gę

bal-le-rot
bal-le-ro!

Ca
Ca

1. Szeprue
a. szepnął

wv-tuornie:- Mi-o
vry-tworniol- Mi-o

Cb-bal - le - rol Ca-bal - Ie - ro!
Ca:bal - le - rol Ca-bal - Ie - rot

do.dą czu-|ez-0, U -to-eze
do.dał czu-lei - 0, U. ro.cza

A po-terh
A po-tem

don- no!
don-no!

Czy zechcesz
Czy zechcesz

blć mi skłonną I po.kochać
być mi skłpnn^r{ I [o.kochać

skło.ni
skło.niłI

mnie ?
mnie ?

znow slę
zn6v się

ca-bal-
ca-bal-

-

Ę-

7. le -ro
z. le-ro

co - rocz -ce
ma-mu-si

o.świadczy sięl
o.śrvladczył

M. 1020 A.

z. Se-no-ra



4

NANOWSZE PIOSEI\KI
Z REPERTUARU

Mieczysława FOGGA

PAF|,[)ONI
Slow- Fox plosenka,

Słolra : ZBIGNIEW IJRABIK Muzyka: TADEUSZ xwrcclŃsxt

t. Partqjrzał pa.nią, chciałpoznaćjł!
z. Pt^ltujrzi.t pa.ni.!, u.tt.iclbiałją

I poszedł za r a5
Iwszędzle za nią

u,-au

a chciaĘ znĄ|
i zawszeznt1,

Sł<lwa: ZBIGI{IEW DRABIK

CAETALLEFTO
Tang o

Muzl'ka : TADEI,SZ KWIECI|{SKI

t. Do tlrr.nu ł-kroczy. z&:jlrrujłrc s.w.e sorlbre-ro, Ca.bal-le - rrr| Ca.bal.le.rotz, Do do-lttu l.krocz!.ł, zdejnu1iąc 
'''" śon'rie-i.o] Ć'. bit.ie . ioi ća. ual.te - rol

E}łIĘI{ITNIE BoLEtto
Słowa: zBIGliIEw DRABIK

x

ARCT
lllorcrsw

Muzyka ; TADEL.SZ rrt.trclŃsxl

,|uŻ nikt __- ntc za.tait.czy Jak ty... 
-- 

gd}' u.li.rżdą lloc 

--. 
-

Xl 

- 
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