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Polecamy nasne ostatnie nowości
7. Szhoda hażdej chwili
ta ngo
Słowa : Emanuel Schlechter Muzyka : Alfred Melodyst

2. Marłłizu
walc - serenada
Słowa : Aleksander Jellin Muzvka: Mieczvsław WrÓblewski

3. Usta !
ta ngo
Słowa Wiktor Krystjan Muzyka : Zygmunt Wiehler

4. Baby
foxtrot
Słowa Jerzy Nel Muzyka : Roman Palester

5. I,{ie u)iedziałam
slow-fox
Słowa : Emanuel Schlechter Muzvka : Henrvk Wars

6. Killt,a sł,ow
ta ngo
Słowa Jerzy Jurandot Muzyka z Czesław Januszewski

7. Hej u)Ódy, u)Ódy dać !
zbÓjnicki foxtrot
Słowa Jerzy Walden Muzyka : Artur Tadeusz Mtiller

8. Ir{ie u)ierz mi !
ta ngo
Słowa Jerzy Jurandot Muzyka : Zdzisław GÓrzyfrski

9. To miłość !
walc angielski
Słowa z Jerzy Walden Muzyka : Artur Tadeusz Mi'iller

1 0. Piosenhu nieuktualna
slow-fox
Słowa : Wiktor Budzvfrski Muzvka : Witold Krzemieriski

11. Jeden uśmiech, jedrto słowo
ta ngo
Słowa Jerzy Paczkowski Muzyka : Artur Tadeusz Mi'iller

72. W miłości najtrudniejszy jest poczqtek
slow-fox
Słowa : Julian Tuwim Muzyka : Władysław Bugayski iArtur Tadeusz Miiller
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