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Lit. J. Konarzeuslei us Warszausie
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7. IWurzenie
Tango

Słowa : AndrzejWłast trluzyku : HenrykWurs

NTEElIE

t.Pumiętam t:uloje lczy
Tungo

Słori, u : T u deu sz Stuch tr[uzyh u Ą gmunt Kur usiinki

T,Wtelkimursz
illursz

Słoruo :Szer-veil llluzyhu:Szynon(utuszeh

8.Płomienru- sarca

Boston
Słor;lu :Iiluriunilemur trlluryku :HentyhWurs

9,0Donno!
Sloru-t'or

Słorl'a: AndrzejWłust trfiuzyha: Artur Ciold

10,Lucy

Wulc
Słorło : Wihtor Kry stj an tr[uEku : Zygmunt Wirlhl'lr

2. Tylko jedno sł,oul,kocham
Tango

Słotllu : Andrzej Wust xluzyka : Zygmunt Kurasinski

& We dwoje
Tungo

Słnwu : AndrzejWust tr[uzyku: Artur GoId

4,Dlu ciebie
Tango

Słowu : Wihtor kystjun ilIuzyha : xlarceli Julshi

5, Dluczegr mnie zdr adził,uś
Tango

Słowu : Wktor Budn ski trluz,vku : Fanny Gordnn
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Odbito na papierze hajowym z "Fabryki tektur i papieru Pilica"
Zakład Gtaftczny E. i Dr. Koziariskich w Warszawie


