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Andrzej

Piosenka, ktÓrą śpiewa w ,,Perskiem oku,, Zu|a Pogorzelska

Prawo w5zkonania
publicznego
zastrzeżollle

JA I{IE MAM GŁoSU !

FO>(TR,OT
Muzyka Bruno Asper
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1. C.rdzteóra.no
2. Nlewionczvr&g
8.Wkrir. Ju wsźgrtzie

1. A wj:e-czołem
2'ChuÓ za. rałiam
3. Ten ni-cu- je

dw|e godz |.ny śpiewamwszystkie gą.ny'
za-oio-ka-wl mepry-wa-tne zy-cie,
zło sil1hrzo*l, narc.h łznowu bir - la,,

Połemz naszym ka'pel-mistrzem mam go dz i. nę
Proezeoaóstwa. iamamme.ża i pg. ta.ki
Jedeiizozujo, diu - gi kraidnio zwy-kia ni - by

pr6b,
dra,
?!cot,

do p ł.no.cy przoGsta'*ie-nie Da-my'
tuwte-a-trze ni - by zna-ko - mi-cio,

I publ|cznośÓstwierdza,że ia wś$iewte jestom trup. Cho6
Leczm jmążgrawbilard i na uerwłohmoloh 8I8. Dzie.

sta-re he-sła, tamłen pra'gnie kr1i.la, Irr - ny zno-wu, drzc sig cią-gle,seJąnieohldzie pre.ozt.' Niq-

1. mrir p,)-ry-we gniow,
2. oił-li ktzyczą ,,1e[6,|,

oa.ły6piewto
gło-wą gde.rł

M.Ól
Nłd !t9$,lcgo,

zmlun,t. peryayhra-lu iiton Wclaź się d'o.mł.ga
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Mnie niesta aa.wet 
- 
na rwyoza}ne mo.łe,grit.oe
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1. B-o
2. Leoz
l. Leon
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prze . o|eż
wdo - mu
prze - oież

nIemłmgło.su,
niemamgło. su,-
nio mamgło. su ,-

Nio młm gło. su
Niememgło.su odp|eiwezy.oh dn| p.o 6lu-b|e,_
N|emam[ło-su-wpai.tyJ.nij teJ sle-lun-

J&
F'i

śpie. wa.azet
. poL kło . dzle

gwlatdy lo - su,
noo d; so - ,ul 

-
Gwtezdy lo - su,
Noe do , so- sur-

ia- zdro-Btoro
a Drlu.nlo'

3.- l-

l. Tel -Lo Kl - wle
2.wno-gle dłu- bie. 

-t. Pu-zy-nian-oe 
-l-

t. Ja n|e Eo - 89, obotiaż oboę,-
2. do roz-vo - du oby-ba, d,o6 ,
8. l r lg.wl . oą g-a^da6 ohcę.-1-

Wigc Ża . zd'to.szozv oo.dz|eó |o - su

I Le-wio-ka
M j ma.ł-źo.nek

i Mokrzyoka kro - pi c':

Na wy-pa-dek
jestwsypial-ni rzad-ki
sdy.bv Dziadek wernłał mnle... 

-

Co-dzls lo - su P9 . słłn.oc

Ja nls mo- gg,
To po -ro-du

Bo ja
Leaz ioLeoz, nle

bied - n&
wdo - mu

Ja zprł.wl .

nlemamgło.8u' 

- 
Więc ły-ham

n|emem 8ło- su, _Więo cplełam
- ste-t n|gmam gło-su, 

-Wi{o 
mr.sle.
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t. żÓłt-ka
2, ga-mlr
8. . ru. ję

stę t..
t,|o6ćll
l|ę:,..

i ta|r riw| - or'ę
e. by s!łu - n|6
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ULUB|oNE P|oSENK| z REPERTUARU TEATnÓw

,,Perskie Oko" i ,,Qui pro Quo"

,,Co Śp|EWA WARszAWA..
ł8.
ł9.
5t l.

5t.
52.

5s.
5ł.
)J.
56.

57.
stJ.

5e.

6t l.

61.
,>2.

63.

66.
67.
68.

69.

70.

Krrr|ttrk| Z. Bonjour Cbćrie. Sbimmy, slowa Willy

- Warszawa śni. Shimmy. slowl Willy . . . .

Ketrrzck S. Venus. Sbimrny, slowe Willy o . . .

Potcnrburskl J. Dccolletc'. Shimmy, slowe Will). .

Ketarzck S. Ha! Ha! Ha! Shimmy-Fox., slowa Willy.

- Pieniste z dancingu. \t'alc-Boston, slowa K. Oberfelda
Olbr Joc. Upojenie. Walc-Boston, slowa Willy. . . . .
Krtuzck S. Hello! Hello! Redio-Step, slowa Willy . .

stdz R. PÓjdf tl b|esliem }siężyce. Bąston, słowa A. W|rcte
Katerzck $ A ile mi dasz? Sbirnmy.Fox., slowa Willy_ lVitaj Wrrszrwo. Shimmy-Fox., słowe Wil|y o .

Pctcrrburr}| J. Ja się boję sanlr 8Fć| Shimmy.Fox...słorrl
Willy . . .

Ketaszck g. ZosicÓke. |}uston, slowa Jerzego (.iur.

- l{orv rni ty! Shimrny.Fox., slnwa Willy. . o

Petenburrkl J. one ma c'rs! Shimrny-Fox., slowa willy.
Kararlfigkl Z. i Ketarzck S. .S1lori..{n|y się na Norvym Swiecie.

Shimmy.Fox.,Sł(.witWi||.r . . L . .
oberfeld K. Jo trl robię l nonszalencją. Fox., slrrrra A.Wleste

- 1'woja fona tarlezy Cherle.stona. Charleston.Fox., slowa
A.Wlasn... ..

Petcrtburrkl J. i oold A., Peni mi się Śnila. Foxtrot
Kataszok S. Zula. Charleston-l'ox.
Pcterebunkl J. i Oold A. llnwo! Bis! Foxtrot
Pgltz A. Pije Kube do JekÓĘ slowa A. \\'la.*ta
Arpcr B. Ja nie man glosu, slowe A. Wlesta

NAKŁAD i wŁASNosĆ
GEBETHNERA I WOLFFA

wARSZAwA - KRAI{Ów - LUBLIN - rÓoŻ
PARYz - PozNAŃ -wl,No - ZAKoPANE

Lit. J. Konarzewski i J. Mękarski w Warszawie
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