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I,{ie pragnę twej mił,ości
Tango

Słow u Andrzej u Wasta tr,Iuzyka Z, Kurasinshiego

7, Głos z daleh,a
Tango

Słowa OLDLENA Muzyka Stefci GÓrskiej

8. Pł,omienne serca
Boston

Sł,ow a lt,luri an a Hemar a lvluzyha Henryk a W ar s a

9. Arizona,
0ne-step

Sł,owa Andrzeju Własta tr[uzyka Z, Karasinsh,i

10. Lucy
Walc

Sł,ow u Wiktor a Krystj una ltluzyku Zy gmunta Wiehler u

G. 697o W. Zakł, Gtaf, F. i D!ą Koziafiskich..Warszawa

7, Il[arzenie
Tango

Sł,ow a Andrzej a Wł,ast a lfluzyha Henryka W ar sa

2, rylko jednr sł,owr kocha,m
Tungo

Słowa Andrzej a Wustu tr[uzyka Z, Karusiflskiego

3. We dwoj e
Tango

Słowa AndrzejuWusta lWuzyka Arturu Golda

4, So nta - Fe
Tango

Sł,owa 1ZER-SZENIA lVluzyka Henlyh,a Golda

5. I,{ie będę pł,akał
Tango

Sł,owa Andrzeja Własta l|[uzyka J, Petersburshiego

Odbito na papierze krajowym z,,Fabryki tektur i papieru Police"


