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2 Znakornita. lrrea'eia DOfirY IąłlttINolPNY
Prawo wykonania publicznego

zasttzeżone

Sloura AndrzeJa.w ł a,s t a.

REBEKA
Tango

|'{uzyka Z. Blałostocklego.
Tempo di Tango.

r. Wittział[m ctę po raz pleruśzywĄ.ciu
2. Pamlętam dz|eit, by-ło

7. I śerće e wukryc Clcho szep ęło: to jest onl
raz,

nie ulem skąr|, przecleźJcstcś obc1',
z.Szłanr uryć slę pod studn ... Tyś samochottcm prz1tył koło cieble siedziala o . na' Zo-rut czy narueczona,

Cieb|c panrlętafu z lvszystkich stron. Kupiłeś ,,Er- go.. 
.i 

wrirynf sk|epiku, żu.yf'l..tuk peł n1.m krz1 krr Wszyst ko z'amllkło
.Ptzezmgłg rt'ldzlałam razeln rtas. , . Coś zakrę . ci . ło się rrmojcj głowic...lvtanltitkit, słabe zdr.owie...Wsercu śclsnqlo coś na

M.6wiąc,,a-dieu.. ty się ś.ntaieśfolLnle,Ach.jak m| źal og.6.ni., Ze
Co

clę nie znałam te-go dnla...
Padłanr na bruk' toblewprostpodnogl.... C.lcąc mnto, pełen trwogl, pa. n| jest? spytałeś ntnle...

t' z' 0lrÓJ rly.rna.izo.ny, o nÓJ wy J1ę3i11161q', Ńt" wterz b t n prze&eź 'ty, żlwfrułem ntu"i""zlril Ia
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to - bą ktoś Wy.pła-kał zo -czu żc biedna Re.bo. ka }f zanryśle. nirr prz1jcr|zIcsz po itią

krz1.k, ten gwałt,ten

cud, J. sobte brażam, Bo-ż,e nrÓ.;t Nu ku cćr ły lud, . A na mnle błyszczy

bia - ły wescl -lty o nrÓj wy.ma.rfo.IJl o lnrij wy-tęskn|o.nY, Czy ktoś ho-cha ctę Jah

Sztych. J. Rynczak.
Lit.,,FLETNIA", Stalowa 26.
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R'KI
\*

,rr#
NAJPIĘKN|EJSZE MELoDJE sEZoNU

NAszA MLoŚĆ. Słowa Andrzeja Whsta, muz. J. Petersburskiego.

lbrza ur|tość to tęs - kno-ta l rcnc pło.nlen.ryvzlot,

REBEKA. Słowa Andrzeia Własta, muz. Z. Białostockiego.

o '.ii 
V!r'!łr.no.Ęr' o n.6j ury-tłlglrniory' Me rr|gz o tea preoc|eź ty'

Yo.Yo Słowa Andrzeia Własta, muz. Karasiriskiego.

Zowmałen mla"stocz.ku za to - bą

Yo - lot Cąy pa.n| u.B|ro grac;użwyo-y.o? Gffrar epro buJear teJ nej.nwszej EsĄi|'

czY PANI cHcE BYĆ GWlAzDĄ. Słowa Andrzeja Wlasta, muz Fanny Gordon.

Czypa-ni clrcc byc rw|azdą wu - nie? B}ćwjaĘinr$

lDf..,NlE WRACAJ. Slowa Andrzeja Wlasta, muz. H. Warsa.

nowym 4m filnie dźwtętovyn, PErt

ldź... nie zaponnlec o El było kochanem I rozprostowari ra

JES|ENNE RÓfE. Słowa Andrzeja Własta, muz. A. Gotda.

Je - slen-nc 16 ' fe' RÓ.żc smutne,hcrba - cla - ne; Jo-slcn-nc .Ża

a,

F.GRĄBczEwsKI .\^/ARSZAWA; KRAK. PRZEDM. 1
zA}<Ł. GRAF. KozlAŃsKlcH. WARSZAWA


