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,,NOWA SCENA"
VVYDAJE TYLKO PRZEBOJE I

W WYDANIU PO 95 GR.

I ) Abdul Bci, 2-9ic wydonie
D Nioomowlle oczy...
3) Piefl o mofcc, 3-cie wyd
1l Nie bqdr elupl
5) Wolc złqczyl nor
Ó) ortotnio noc
D Śwlcżc mom boigc|ki
8) Story wolc
9) Tyle mlłotci, 2-9|c wydonie

r lllmu .Jogo Ekrcolonclo Sub;olrt"

|o) Z|ocille włorki, 2.9ie urydonic
r ftlmu ,JoOo Etrcolonclo Sub;rkl"

I l) Ol powoh...
t 2) Wrzyrtko mi icdno
B) febyś ł wicdzioło... 4.|e wyd.
14) Cotu|ę rqczk|, 2.gie wyd.
| 5) Dziś będzierz molq
| 6) Strzeż 3|Q moiei miłośc|
In I OO lotl
| 8) Siup, /l{oryriu I

|9) Ząnodto dobrze cię znom...
20) ł|{orie
2l) Andriurzo
22) Norkozo
23) Nonetle
21) ł{oriko
2ł ŻcbY! |v mnic zrozumio|, 1wyd.- |oago
26) Wtpomnicnio
27) Nic kochom Cię
28) Jolo
29) orlolnlo mo|o m|lotć

| ) Tylko z-toĘ i dlg Gcblc, 2 wyd._ longo
r filmu ,,Plolabrr Worlrowy.,

2) Zr6b lo lok -- rtow.for
3) łlli|orc io|r p|ornlro
1) Dlo Twol milofc t

5) Worlko

9) 9'd'"b|nę rzczęĆclo (3 wyd.)
7) Cztcry nogl
8) No|pĘln|ctrzo S|gnorino
9) Już nlc mogę|

- forlrof orobrh

- longo

- fongo

- wolcrth

- wolc

- longo

- rlow{ox

- wolc

- rlow-lor

- fiortrot

- longo
' longo
--- longo

- longo
-- longo

- fongo
- longo loorlowo
-- longo
- - dow{or
._ longo rcnĘmrn|o|nr
' - brtrol rorylrh

- wofc onglolrki

- fongo
-.. bxlrot węgbrrh

- longo

- lcrgo

- longo wgglonklc

- longo

- longo

- longo

- longo rooyfrht

- longo

- lorlrof
-- longo

- rlow.for

W WYDANIUPO ZL. I.5O

3o) Słowo bcr hcci
3 | ) Nlc y'ocz, Boby
32) Lotnlk lo zololnlk I

5|) Nod kołyrkq...
52) Powicdz lylko ,,fok"...
53) Bo iesteśmy młodzi

Ó0) Twoie kwioĘ
6l) Noc cygo rho

I Ó) Nicct n|kt o lcm nic wlo
17) Przcprortom
| 8) Syblrocy
19) Gondolo plyll
20) To lcdno noc
2|, Piorenko o milości
ź2) Io nic bylem Clcbtc wor|

23) oa milo{ci nikl rię nle wykręcl
r ftlrr ,rDwb Joorll" 2 vd.

21) Dlocecao w|oÓnlo dzil?
r ł|rrrr ,,Drlo Joodo,'

25) Orlqtnlo nlcdziclo | | uryd.

26) |łlnlc wy3lqnczy dÓwlro
r fflmr -KocĘ t'|to nnb.'

2n Kochol tylko mnlc
r llnr .Kochd fy'lo rdnL"

28) Zortolo nom plor,nko

33) Przy|ul, ulciśni|, pocolu|... 4 wyd.-. longo

34) ł{łodo wdowo
35) Kto tortczy wolcol?
3Ó) Do| mi Ę|ko icdaq noc ..

37) M"r9i, łtodomc...
38) lllonol
39) Wlzyltko luż wiem...

40) Dowldzcnlo...
4t) Tok w życ|u bywo...
12) Piękirc Rumunlt||
13) fvc.e iert |ok blękit n|cbo
44) odcczloś, iok tGn
45) Zs lcdno rlowo
S) Wolc Tyrolrkl (itogdo)
17) W molowq noc

- longp

- wolc onglolrh

- longo'fror

- brhot

wolc wloddrkl

- |otęo

- longo

- f'ortrot wqglonkl

- longo

- longo

- longo

- froxtrot

- longo

- longo

- |olĘto

- wolc

- longo

|ongo l P|o.łt

- rlowJor

- ioxhof

'- longo

- longo

- longo

- lcrgo

- rnotlt

- lorgo

- longo

- longo

- l,oago

- rlow-lor

- woh cneloldd

- |olęo

- rbw-bl

- wdc onllobb

- ionto

48) Kobieto |erl |ok rÓżo - |ongo

19) PomlQtorz mo|c kq kow|oren|tę - longo

50) Nic możnq zmutloć do mllojct _ |ongo

54) Milore hwoło krÓłko -. }ongo

55) 7o nlc nlc rzkodzl - lonso

5Ó) Gro| l|trzypku 4 wyd. -- longo

57) ?rzyidzlc lokl dzlert -- wolc onelolrh

58) Jo lrochom coly św|ql - r|ow.ł'or

59) Twc a<;zv mÓwiq .kochom. -. |ongo

I0) Ty iozczr wrÓcllz do mn|c _ |olęo
I | ) Tofr rmulno mi bez cicblc - foreo

!? sJtodo żyć, gdv n|cmo dlo togp- |ogo
| 3) c.odzlc m| tcrtc| bordzlc| btblro...- |oąp molrytofubo
11) Botlurztro | - bilrot roryfll
t5) Ach, tr m| rlę tok podobou| _ rc|c
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