
TANGO

Muzyka : Fanny Gordon
Słowa : Wiktor Krystjan
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Fanny Gordora.



2 WYPIJ DO DNA O

(t^Neo Prn.a.rdw )łVszelkźe 1lranaa"
ąr"tt or s kźe z a,s tr z e ż otr. e

Storva W. KrYst j ana .
Maz. Far'n, Gordon .
att. z. Blałostocki .

1 . \1'ś r dd szumu f al Pły.nteniy w dal
2, Kaźdy naszchwat Znał.kledyś śwtat

obce nanr łzy ob.ey żzl|
Dawny to czas R-le lat I

Cudne jest ży-cie pi . fa-t8
lYil-ki źe -ru -j1 po le-sie

Zachwaly czyn
Szalei i żyć!

Wisky
Kochai i

Kp imy zgrzćsąd w t
Okrgt po mo-rzu nas

Cwlata
nie-s i e

gin
pić !

Sa -mi rozgrzeszym siQ
Będzie i tak, co ma

z win
być !

Za nim nas dedząwmoc ka- ta
Nie wlenrrco ju-tro przy-nie-sie

Za ni.m' będziemypast'fuą drwia
Kt6z sięprżedlosem zdoł,i skryć?!
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lł'y.pij d'o dna N iech moc piekielna wl - na ptzez iy-ły gna t

Ca-luj do krwi, Gdy stodka twa ziewczyna da us -ta ci Wi -no to

radość i śmiech kbchać się zdztiwcźvn1natsłod szy gtzecb Tylko o

rozkoszy rnyśl Bo ty.Ie szczęścia i -le

Lit. J. Konarzeuslci us Warsz(rrl.lł.e. L. 7259 I.
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l. sERcE NA ULtcY Boston s .l(ltłt*a.
2. TF'$KNOTA- Tango z teatru'fllorskie ffio.-lf,. KnĘilóoŁIcgo.
3. rĘ.łfe i DAillA Boston L Wfuffiere.
ł. fi.{ÓJ KOCHANEK - Walczy-'k ft. Ttrffng*"
5. fllALEŃKA NINoN Tangb - ffi J.ubktęo.
6. JAK PAN CUDOWNTE ROBI TOI Fox-trot ll. Gelda.
7. JA NIE MAłl NICI
8. PIRACI ,,WypU do dna" - ,Tango Fenny fiordon.
9. ,JEDEN ĘAz.. Boston - s" Ketaczke.

tydawniotro ,,Jaotnząb'
$zczęscJe trzeba rwaĆ |łk wlśn|e !_Tar.rgo *Ł Bido*pckiego.
To śpiewa noe! - Tango z. Bi6to$toc|(iego.
Poeo stworzył.gś serce? - Tango hir'd'$tki. T Fe$nr fuon.
Inpomuleć chcę! - Tango - Z. Bbl'wtoc|iią9.
Flrtki blalych roż. - Tango Zygrnunta lffffikm.
tlanko !1 Tango Z. Bialostockfiqo
Tłh herdzo koclrłill...
Gry ryołn'o presć?. Tango.- e Bi
, e ce studente :- Fox-trot -- J. Persbumkiogo.

w ukladzie
|| 0: f orle gian' śFislt, il|tndoIinę |ub $krr'p80'

Dallrc tfr. I druku,

TYl ko po zł. lE
lorrtu|ą n. forttplan

STRAUSS'a WALCE
formnt duży ftEffilalny _ rydanic hrąi'orc

LEOSIA IDEIKOWSKIESO
KSIĘGARNI, SKŁADU NUT I PŁYT onnmoFoNowYcH

WARSZAWA . MARszAŁKoWsKA 1 19.
,,Drukarnia Bankowa", Moniuszki r r.


