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NIC O TOBIE NIE WIEM...

Slow'-Fox Muzylra: II.1[ZAS|$Słorva3 E. SCIILECI{TEFL
łIII,ERAT0

r. !{ie martw się nie pierusz1'nic o .
c. Chodzisz *irie rtohr]' po tlrn

. l.ł, - J- 1,,
sta. tlri trl rirz że krrtnus ltlr5lrr, tłL jak to.bit: Jt.rit nu rlu.xzy...

ś.rrie. r.'it. lak pttrk }luse rlobr1. lrtrmrrr,ezujt.se slę jak s silidm1'm nic.llie

!tit. martr.r'stę ho każ.Ę człtx't{rłr
Nagto... ko6oś spł }asz L- iuź,

1. ritzr thtrt.iaź rirz Ko. nit-cznitt

.. t(hu trr- bic tlrak I już nic
ntu.si za- ho-c'ba.rty być'po
wi.dzisz cłr się rt.ko.ło cie.bie

grly stę znaJrlą f6-Zctn losrł' u . de-rza ln do głiiw l
vltlzisz czfieś o - ezy a w t}.ch oczach własrly los I

't{ 5ło*'ie mu się kręci,nie ctrce jcśti nle chce pić Tflko
Ser.ce ci do.radza1,,@rjrtź śmiało i nÓt....A ty

roz- rrn.\A.a ich zaczy. n* sĘ o.1

choć milcz1.az słyclnć strcł tcp.$ot. z aią, tyl . ho

z. nic 1.. . Bo nle
prry nirj cĘgle

rcr,Żęśz dotlrać
być
słÓlr...
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tyl-ktl wicml it eoś zro-bi-łaś z ser. cent \\.icltl, źt. tlti jtst Ąo-brze 0tly

Lectwo je.dnakpć{rlzicsz Ttl tld - ra. zu nli Gorzej uciąż i gorzej Jest zB trmą ztażdyn&rfuur Bo

Pćljrlę aż rtrl pitkła l lrir ko . nicc łrr'ilrtatci \f tlgioir i gr|zie kłrżcsz l}tl |ltttłzę tirk, lrrl rritnt! żc 
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Tak, jak nta. ło

o To.BtE liIElĄ'IE}l .Ą

Litografia - T,FLETNIA', Stalowa 26. N. qg s. Sztych nut J. Rynczak
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Ttnso

Mua:W Kruft.fishć

czsoos cI BRAK..,
ang. 

Mud.: J. ltcrkoaxłź

Mtlg.: r. Leu}abł
PpgquÓne ter&oi ra-

Słoua:A,włąst

zlLwsZE BĘDZIE
s t o tv,,, {;.jt,,! ł i,ł,, u,w,| "

Bo ta-wgzo zio czogoli oi btak

MNIE

Sł ouo: L. rabło shi i K. F lot

PANIE JAN IE ...
Sw{ng-Foxtrot

Ston,a: L. SlarsArl Jfn

AcH! JAK PP"ZYłEMNIE...
Słowu:L.S/orst' Foxtr ot Mus; H.w.ąrs

JIJż NIE zLPaMNIsz
Słopa..I.Starski S1ow - F o x

Bo nie zapomnirz mnio,
Mttc;ILWsts

Gdy 4eJ'ł$qgo$Ęgpt-

Ach' jak przyjcmnie... Ko.Ę-sąorięw{rÓłl ?rl
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Płt.łtio Janic.
I{ns.:II,Var s

Pa - nic Janic . lYie oh puu wrteniu.

TANGO KUBT,XSXTN
92w

$r Błrwa cką noc

Rozbrtmiewil

wasEI,NY Dzw ołI.. ̂  -

Słoam..Łe sgcł Tan go }{,,,\t, Eo,I",,o?,',*u,,

MOJA GITAN,A
Sloag,a:.E..Sg lechter Trn g o tt,a.Ę.,?",ł;3,,ł,,

BATIAN,SKI
Słozua:rzabclla
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NASZE

Słoua:Z, D rabih
Naszc kawa -
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DESZCZOI'IIA PIO SENKA
Tango

Mrs.:
ra oknem
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NIE =ZtL?OMNI,I O MNIE

1VALC
Muz;f. Lcatickl

ryalo batiara&i brzmi, Ha baha hahaba

J]ri ?ł łt ^

KAWAIEN,SKIE
Walc

Mug.: Z.B iałostoch i

Słolc,tl.. Jurandet
A ire$zcz

S. Crcsto

Walc hawajski
Słoua:A.Yłcst ilthrc;M,wr6b|cu shi

Prryjaoiolu oo obocgz to m6wr Nie marJaklor

, *is sa- pom-ni! o. Ern{ct

4 osTATNlE NoWośc l
193I RoKU

Sztgchttut : K. Drzeusiecki N. gq s. Lźnźa i lźtera - Warszausa


