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PRZEBOJE BŁĘKITI\EJ SERII

1 . BLUZECZI(A ZAMSZO\MA
Slow-fox

Słowa z l{rzysztof Lipczyfitski Muzyka : Jan Markowski

2. I.IKoCHAI\A JA !\rRoCĘ...
Tango

Słowa : Eugeniusz Żyornirski Muzyka : Tadeusz Mtiller

3. LIMPOPO
Slow-fox

Słowa z Zdzisław Gozdawa Muzyka : J. Markowski . Z, Gozdawa

4. KILo I\{ARZEŃ
Walc

Słowa : Janusz Minkiewicz Muzyka : Wiktor I(rupinski

5. JESIEŃ
Tango

Słowa : Alina Pawłowicz Muzyka : Jan Markowski

6. WALCNANIEPoGoDĘ...
Slow-fox

Słowa z Zd.zisław Gozdawa Muzyka : Jan Markowski

7.NIAł-ATALU !
Fox-trott

Słowa : Wacław Stępie Muzyka z Zdzisław Gozdawa

8. PIOSENI(APOGODNA
Walc-boston

Słowa : Januszodrowąż Muzyka : HenrykWrÓblewski

Skłqd Gł6wna : Wydqwnictwo Polskie Sp. z o. o.
Wqrszqwu-, Bolesł,qwg. Prusr- 2, tel. 8o9-65, 818-44.

Zo.kło.d Grofi.czrla B. M g-tus zewski


