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Ortatnl dzle , Rom. cyfl.
.Jamlrczyk', Rom. cyga rkl.
Motyle. Plorenka z rcpcrt.
lry Kremer.

Dw|e p|eśnl źołnIerak|e r
t ) Ułanl, ułanl, 2) Przy.
bylI ułan|.

Itary. Piolenkr kabarotowa.
Przez cudny park. Rom.
cyga rkl.

Prrgnę zcbawy. Rom. cy.
gallrkl.

Dw|e p|e6n| żołnIerak|e r
t ) Pror|łcm |ą przy |a.
b|on|, 2) Ce uży|emy to
dlc nas

ltrlor ułanÓw. operctka,
Prorenka.

Złamanc życ|t... wa|c.
pw|e plcśn| żoln|errk|e:
1) Na kwaterze 2) Hanlś
mo|a Han|ś.

Ten plcrwsr,y raz, Plore nkr
kabaretowa'

}l|!czałcm. Rom. cygalirk|.
Dw|e pleśn| żołnlcrcltIe:

1| |tJz|e dz|cwczę po |er|c.
2) Swlect mlcrlqc na nle-
blc.

K|cdy można. Rom. cyg.
Ałławerdy. PIogcnka kau.

krrkr.
Jcrtem cÓrą atepÓw, gÓr.

Rom. cygaórkl.
}tator u'łanÓw.. pPeretka.

Romanc cYge rkl.
Oczy zaplaczcle.gorqco I

Pam|ętam wieczÓr. Romlnr
cyga rkl'

Clocla Vmcla.
nlcrrkr.

O nocY cudnr.
Wo|rł Romanł
Sztalorck Js t

PIorenka żol-

Rom. cyg.
cygalirkl.

Stanisław Ratold.

Nakład F. Grąbczewskiego i I. Rzepeckiego
Skład głÓwny : I. Rzepecki, Warszawa, Krakowskie PrzedmieŚcie Ng 1.
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o 9Z9, zapłaczcie sonąco
S.łowa : Tadeusz Zeromsk'i Muzylra : Bela Zerkowitz
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Marzy w izdebce swÓj sen. Sni mu się piękna kobieta, w poezji tu - li

Duszę swą biedną tuła - Czą, przelewa w strofy swych Ód I strofy cichutko pła . czą
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da . le . ko. da . le . ko w świat...

Muzyha : Bela Zerkowitz

Refrain

9 9,y,, vapł'ag,zcie gor ącgI Smrelcre sre ze swvcn lez
\ie ch "wichrio myŚ|i r oztrącą
Zaniosa na ś"wiaia kres.
Miłość ini ser ce ptzepala
o gnisty zos_tawih -ślatl'Niesie ja tuł'acza fala
Daleko' ilaleko w świat.

oczy, zapłaczcie $orąco
Słowa : Tadeusz Zeromshi

1. Q_hory i sr-nu_t4y poeta.
Mariv w izdebce swot sen
Sni rriu sie niekna kobieta
W poezii t'uli ia tren.
Du]sze śwa bi flna. tuła cza
Przelbwa fu strofr},swvch Ód
I strofv cichutko "pł,acia
W poeźji plotąc siĘ cud..

Refrai.n...
2.Ta. ktÓrei rroeta śpiewa

Je st- pantą.prz edziw4ych kras,
Ęugha r rcizkos?y rozlć wa
I pij e.z ttiegg r]ie raz.
Smięje_ si_ę gł_oŚno z poety
A młodv hrabicz u nog
Tei lekl<omvślnei kobietv
Sz"epc ze .. Tiś deinon ! Tiś BÓg !

Refrai.n ...

3. od p6źnei nocv do rana
Hrabi cz i hete"ra śni szał'
I_leci piosnka-pfiana. . .Choć kur od d.awna |uz prał.
Poeta w swei izbie liona'.
Dusza ulata inu hen.
A iesz eze błędnie sz.alonaS i krwawyl bolesny sen.

Refrai.n ...



6 PIOSENITI
w taniern wftdanig rniniatgrovv(Bttt.

P iosenh,i żoł,tr'ierslI,ie
i lrrdorve

10. Białe r6że.
4ta, Brała Zo,sta w tzece wodę,

Ułani, ułani, malowane dzieci.
436, Hei, hei komendancie!
411, Hymn strzelecki, Pierwsza ka-

drowa,
122, I nad wislą stal się cud.
53{. Ludowe pieśni: t. Za Niemen,

2, GÓralu. CfY ci nie żal,
552, Ludowe pieśai: 3, o lwiazdaCZ.

Lo, 4, Janek.
595' Ludowe pieśni: 5' J:uż miesiąo

zaszedł. 6, Chciało się Zosi iag6.
dek.

4l9, Mały żotoietz. fotnietska dota.
t, Marsz I Brygady,

556, Maszeruią chlopcy, maszeruią.
392, My, pienłsza brygada, tJ7oiinko,

woienko,..
80, NaprzÓd wiara,

553, Piosenka o babute ce i kozio-
łeczku,

15. Stach wdzlat mundur szary,
4l7, Śmierć tro'mara, Do wrÓbellra
390/1 . Wizia szyldwacha.
2lil.'Woienko, woienko.
8l, z woleaaei grzęł/u;,

PioserrB,i lI, ab afet(ovye.
?& A było to w maiu'
?5l5. Acb, taka noc.
560. A ile mi dasz?
3!b' Ballada o teściowei,
591' Biały boston,
47L Bialy pokoitr,
.425. Btondynki brunettri.
5@, Brawol Bisl
415. Cnota i flota,
587, Cry iutro przyidziesz zn6w?
5{5, Cry nie stracisz pan dla mnie

szacunku?
565. Q;"y panl m& w niedzietę czas?
181. Da.m.pięknych zdrowle, 

-

5. Ostatnie tango,
589, Parr to zostawił w tramwa.ia?|
?,A7, Panienka z magazynu,
55& Pani mi się śniła.
403. Pchełlra,
590, Pepita,
553" Piosenka o babuleóce i koz'llrc'.

ł,eczka,
450, Protekcia fartuszkowa,
414. Przy telefonie.
56t, Spotlramy się na Nowym Świe..

cie,
448, Słlrżąca i ordy, na'ls.
t7lt$, Stary cygan,
91. Stroinisia.

454, Szumiały mu echa kawiarni,
98, Te dziary,

t96, Ui, tą wiosne,
199. Vivat koalicia.
228. Warszawa w nocy,
83. wesoło życie mieisk'ie wre'

585. r$f palarni opium,
94, Z ciemnych kart fyelu

389. Zaikł' czat polnych t6ż,
570. Zula.
81. z woiennej ptzędzy.

4t6,
592,

4.
398.
s88,
567,
W.
222,
568,
101,
4f6.
522,
243,
tt.
70,
2s,

566,

Do czasu dzban wodę nosl
Dulcinea.
pymek z papierosa,
Dźidzia, -
Gdzie iest twÓi tata? Smartrata!
Grunt to forsa,
Ja chciałbym właśnie,
Jakobs.oo.
J'a nie mam. oo na s,iebie włoĘć,
Jouiou ma kotlca.
Ka-tra-ka-siuf,,.
Klown cyrkowy.
Laleczka,
Leśna przysoda,
Lotnik,
Madame Loulou.
ł4'q chłopc zyka na Kopernilra,

559' ona ma coś.
90, osiołek.

Dalsze nurnery w druku,
Druk. W. Piekarniaka 47.


