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Sam mi mÓwiłeś
TANGO Muzyka:JerzegoPetersburskiego

m . wi . łeś' że w mo.ich o . czoch szczęście goi . ci

Gdzie twoje serce ?
TANGo Muzvka: Artura Golda

Cała Warszawa
Słowa : Andrzeja Własta NAJNoWszY TANIEG Muyka : Rold - KarasiIiskiego

l.2.co"łoWo..szo.wo zo.boczvć mU.si.|o Jesz.cze.nie ie . den

Słowa : Andrzeja Wasta
Tw. Us - lo, lo kMo ' we olol . ki 16ź.

Słowa : Andrzeja Wasta

Angelita
TANGO

Twe o . czy. lo b|ę . kil

Muzyla : Hemyka Wmsa
|śnio. cvch mÓrz. w mem sel

slow-Fox

Juź o tem wlÓb - |e 
'wiel 

. oo . co no

Muzyka : Bronislawa Kapera

do - chu, zry - wo ' jqc

Kochaj mnie' a będę twoją...
Słowa : Andrzeja Wasta TANGo Muzyka ; Hemyka Warsa

Kochojmnie' obę.dę two-jq, co.łujmni. imocniej |u|! Nie.choj dfi3 po.co.łUnkilweu-

Muzyka : Heruyka Warsa

Muzyka: Artura Golda

Mo. lq bU. zię. jok jo . błUsz - ko,

Słowa : Andrzeja Własta
May Wong

BLUES

Słowa : Andrzeja Wasta slow-Fox
1.2. Ach, doi dzie - wu - szko.

Słowa:AndrzejaWłasta TANGo

gdy no dejdq nocy zle go dti . ny

Słowa : Mariana Hemara

Som mi m

o tem wrÓble świergocą
Satanella

Słowa: AndrzejaWasta sLoW.Fox

Dzi ewuszko, z buziąia k ia błuszko

o tobie mysleć nie przestanę...
ti 'gu - ryn - ko Moy
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