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,,llowa Scena"
IMYD AIE TIYITIKO PRZEB@'IE

W WYDANIU PO 95 GR.

40 Dowidzenio...
4| Tok w życiv bywo.'.
12 Piekne Rumunki
43 Życie iest iok błękit niebo
41 Odeszłoś, iok sen
45 Zo iedno słowo
Ą6 Woic Tyro|ski (Mogdo)
Ą7 W moiowg noc
48 Kobieto iest iok rÓżo
Ą9 Pomiętosz mole kq kowiore.nkę
50 Nie możno zmu3zoć do miłości
5l Nod kołyskq..'
52 Powiedz tYlko ,,tok"...
53 Bo iesteśmy młodzi
51 Miłośc lrwoło krÓtko
55 To nic nie szkodzi
5Ó Groi skrzypku 9 wyd.
57 Przyldzie toki dzieri
58 Jo kochom coły świot
59 Twe oczi mÓwiq ,,kochom,,
60 Twoie Kwioty
6l Noc cygo sko
62 Spii mole slwo
Ó3 Klom
64 Gdy się noc zoczYno

22
23

21

25
26

27

28
29
30
3r
32
33
31
35

36

37

38

39
40

1l

42

43

Jok drogie sq wspomnienio
z lilmu .,Jodzia"
Wiem, że nie byłom d|o ciebie
z lilmu ,'Trędowato..
A mnie w to groi
z tilmu .,Bolek i Lolek"
O I'omour I

z filmu .,Bolclt i Lolek"
Greckie longo
Adq, to nie wypodo
z filmu .,Ada, to nic wypado"
Nie kochoć wtokq noc-lo grzech
z lilmu ,,Ada to nic wypada"
Tok iok ty...
z lilmu ,,Ad'a to nic wypada"
Serce znÓw ci podom w mei pieśni
z ti|mu ',Frcdck uszczęśliwia świat..

11 Niech per|i'się wino..
z |ilrnu .,Fredek uszczęś|iwia świat'.

15 Dwo pocołunki
z tilmu .,f)wa dni w raiu"

Ą6 To dziwno lzacz
p-{lqu _,rD!t dni w raiu". .17 W Grinzingu Przy winie

Wrzyr|łio norzc przcboic noo.on. tq no p|ytoch gl'omofionowych.. .- --wYD^wNlclwo NuT *lYowA 6tcE!rA', wARszAwA, NowY swlAT 'Ńr. 26. TEt. 2.39.55. P.K.o. 8240

67| ząstrserą sie t,szelhźe btąua ottorshie,

- tango

- tango

- foxtrot

- tango

- tango

- tango

- u'alc

- tarrgo

- tilngo

- tango

- tango

- tango i pieśIi

- slou'-fox

- fostrot

- t:rrlqo

- tango

- t:tng.o

- u alc ang.

- slclw-fox

- t;lngo

- tango

- tango

- kolysanka

-- rottt. u'alc

- tango

W WYDANIU PO

- tango

- slos'-fox

- walc ang.

- tango

- slow-fox

- rvalc ang.

- tango

Ó5 DIo ciebie..'
66 Klementyno
67 Pensjonorko
Ó8 Tulipony
69 Wiem że odejdz|esz
70 Miłość po|i iok sło ce
7l Codziennie inno...
72 Nie chcę wiedzieć
73 Ponno Zosiu_io funduię
Z1 Gdy nod Weneciq mrok iopodo...
75 Podo śnieg
76 Zowiodłem się
77 Gdy z tobq toriczę tongo...
78 Tongo groicie mi...
79 Somotność
80 Powiedz czy lo worto?
8l Szukom ciebie (Nocq)
82 Nie pytom o nic...
83 Jodziem ponie Zielonko
84 Jeszcze iedno poro się zmieści
85 Gdybyś chciotri
8Ó Nic.nie mÓw do mnie
87 Powiedz
88 Chodź no piwko.noprzeciwko l
89 Chodźmy Fe|ek no kufeIek

z |ilmu ,'Będzie Iepiei..
56 My dwo -- obo cwoi

z |iImu ,,Będzie lepioj..
57 Hokus-Pokus

z tilmu ..30 karatÓw rzczęścia..
58 Hobonito

z tilmu '.Pani minis(or larlczy"
59 Już nic mogę dłużei kryć...

z filmu .,Pani minister to czy"
Ó0. Tok dziwnie mi...

z |i|mu ,,Pani minister |róczy..
Ó| Tok mi weszloś w krew...

z lilmu ,.Pan rcdalrtor szateic"
62 A io sobie bimbom

z filmd ,,Pan rcdaklor szalcle"
Ó3 Toki ktoś iok ty

- slon'-fox

- toxtrot

- tango

- tango

- tango

- tango

- tango

- tango

- foxpolka

- tango

- tango

- tango

- t:il'go

- tango

- rvalc ang.

- tango

- tango

- tango

- tango

- u'alc

- tango

- tango

- tango

- \\fes. tango

- tango andr.

Jo nie byłem ciebie wort
od miłości nikt się nie wykręci
z filmu ,r)wie Joasie' 2 wyd.
Dloczego włośnie dziś?
z filmu .l)wie Joasie'
Ostotnio niedzielo l3 wyd.
Mnie wystorczy słÓwko
z filmu .,Kochai tylko mnic"
Kochoi tylko mnie
z filmu ,,Kochoi tylko mnie"
Zostoło nom piosenko
Noislodsze longo - tango
Jest ty|ko iedno miłość - tango
Ponno Zuzonno gro no fortepionie - foxtrot
Skonfiskowone longo - tango
Jadzio z filmu ,,Jadzia" - slorv-fox
Bez przerwy śmieię rię '. _ foxtrot

- tango

- walc ang.

- foxtrot

- slos'-fox

- t;rngo

- foxtrot

- tango

- walc

- tango

-- wale

-- slow-fox

-- slow-fox

- walc

zL. 1.50
Ą8 Nie tok łotwo iest być popq .. _ slow-fox

z operetki ,,Gaby"
49 Worożdin z operet|ri ,,6aby.. - slotv.fox
50 Pożołuiesz kiedyś iwoich słÓw... - tango
5l Co io zrobię, że mnie się podobosz _ slow-fox

z ti|mu ,,Papa się żeni.,
A iednok czegoś mi brok... - s|ow.fox
z |ilmu ,,Papa się żeni..
Zopomnii o tem -tangoBędzio lepiei... foxtrot
z |ilmu ..Będzie lepie|.,
Som nie wiem co się ze mnq stoło _ slow.fox

52

53
54

55

- foxtrot

- foxtrot

- rumba

- tango

- walc

- tango

- slow-fox

- walc ang.

64

65

66

67
Ó8
69
70
7l

z tilmu ..Pan redalttor sraleJe"
UmÓwiłem się z niq no dziewiqtq _ tango
z ti|mu ..Piętro wyże!..
Sex oppeol foxtrot
z ti|mu .Piętro wyżei'
NocwBorcclonie -tangoz dpcrct|tt .Tanlcc szczęścia'
Jcrleś bez rerco - tango
Gdy mnie nie będzie _ tango
Ty kiedyś wr cigz do mnie - tango
Kiedy przyid zies z zn6w, kochonic? - tango
Przechodzicz i nie widzisz mnio - tango


