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C,y pamiętasz?
TANG()

Slowa : ZofialValicka Muzyka : hdeusz Kierski

lFe'npo d.i Ta.ngo !. Sa-mo-tny'l-dę wdal
z. Cttoć wy&rnć z*pca cfuę

do-ga-sa dzterfl W sercu m5rn ctężki
tych frt

źnL t
twe Bo

smutku bo - le-sny
czar ichwn5nnsencu

cte
tkwl

t. Wduyź. gonię 
-,o-braz 

tw6j l'ecz gdzbżmi te-raz
2, Na.pĘ.va rłspomrrled r6j Us! tnych powraca

t. z. Czy pamlętasz

Gdy los zer-wał szczęście Jalc zwię-dĘ dro-bry
Wctąi wtdzę tw6j o.braz l ct.cbo py-tam

ren - dez - vous?

G. ZISS W.

ft



pustym barze ktoś smutno tango grał W two.Jo o. czy pa-trryłom z lęklem l

Czu.jąc wyrok co nil n& zawszo Cicbio o - tlc-brłć ntiłtł... w takt me- lo.dii rzu.cl- łaś pa. rę

krt. kich sł6w ,,To już ko-rriec, muszę już o.dcjść by . waj Czy pa.miętasz

b-sta-tnlo ra-sze t'cn - doz - vous?
7

Snrut.ny ft.nał naj-ptgknitj. sze. go z ntolt:lt rrri.lrio-lttrc|t
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OSTATI\IE b{O\MOSCI

Tę plo - tsril.kę' tę Jo - dY.nĘ,

R,,.Łz NA !fiy'(J-ZIE.FI*AŹZ PofD
Słortai Roman Bojarskl

Splo-lłI&D dla cle-b|o

VTOZTEM obozowa

slouru: M. Zloli stl

dztew. czytw, tttp . Żc

plosenko źołnlerska
MuzlŁa: wttold hlz

SEFTCE A\Z PIJECAITLI SLOW-FOX
MuzltX4

żo bywas' raz ne wuzle raz pod u'ozom t

'$YAIJ CZY T< A\ZA$I,EZAVTY
To . kl fin toł-nb. ttu los 

-
lluzyna: lpon RzpwurLl

na wozte znow

Słorrol J. Juranlot

Ten rłalczyk to walezyk War. SZ8 - lłxr ten

PELZESTAŃ Pł.AI3AÓ, IśocIIA'NrE
Słowal lil. Jgstrzębiec

walc 8lę u
TANGO

. to.dzlł w War-tza

Dtuzykoi Jerry

- vft,

Waslak

Przesta płakaćn Io. Cha-nle- To sĘ Już

NI EB IESIś'A NIED aW'.E.Dz.I:c..*
Słowa: M. Ruslnek

\r/ \-./

nlo od-sta.nlg Poe6ż tu

Ptoeenka wtęźnl<iw

-v.nałzs.tlttlę -

Muzykal A- KÓpyct skt

lil.o. cą sdy śrlsct Niodźrvbdzlca Pu. }tzę z Ęekmtąw WblH WÓz

NArtIrEPIErt atEEtT UZ DOnilI.t PIoSnNKA
Słowa: Ludrrtk starski

Po -kusą loła Je . go

Muzyka: Z. I{lehler

Ja ct co6 po - rr{oD,

..1fO NIE \nłftlE A
iiło*o: futtont Słonimski

po - wlem, A - le ntc nle m6w nl - ko - nru:

TO !'/.S,ZYSTTI(O"
Muzyka: l{itold Elcktoruwlcz

Ja ct coś

atEfDNAIś

lhc o r'łn-drę nrd iwtłton Ą.lO

..M.AB,! Ett r{ALc
śiovr: R. Kw'lłtkowski

by latłm ustrryś z}sĘrąporl sta . rym je. vl - relllr

Muzyka: Adam Karaslfisli

To wob!'|a- tlor to nlp . órnler- tel .
cn.t tro a,wŻ JEE'T nłrł,o*ćę
gło{#: ol* obarlhg

ny walc, Jcrk darłnltJ

gLow- Fo x
fo!-brzrnlc- tyit

Z. Kłras| gtt

an6w

l{uzykal

t.r-b'fu z|9.b.*t&lys, łu -bĘetoĘĘrć,* A * lp nfuwt*nrczy toJui Jett
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