


2

Wielki sukces ZuliPogorzelskiej i Eugeniusza Bodo

PIANO.

Pr awo wy ko n ania publicznego
zastrzezone

Słowa ANDRZEJAWŁASTA.

s PISS'.

SATEM ALEJKUM I

FOXTBOT ONIENTAT.

o5Gło zrargz8'
Ntnan-Pa-sza,

Muzyka HENRYKA WARSA

wa.ohlrją
po-z!&vad

on lu-bl tot 0-ora,mi
z tą sa.mą rprdt- G yprrednh

BEFBAIN.

Tempo fortrot:r.

Ntran-Pa"sza,
8o za-pfar$za,

do.mu bramy Tl'i - dzi
oin-gu sm.rog Tar{-oqy

Pot mu
Je - daie

t. Sle - dll
3. Pł . ryi

Wtem u

Na dan
u6ż.ti da-my
mu tłłog.rek

dz|cr - 3,ę lda
tors prę - ży

da-je znaL, tr'I.ęc on ją
tuk jolr wąż, 0n śmlejąo

-la
-ła

czu
się

le wi
po - wta

to
rzrł 1.2. SaJenA-

Zasttzega się wszelkie prawa autorskie.
Copyright L929 by Gebethner i Wolff, Warszawa. G. 6737 W. Co śpiewaWarszawa 116.



3

- Eumt nlovlomgf,m'- Shłd jr tc n6i.ki11łr',udl . L|rnro'ndł-Lt

-\
Sr-lom A - tej - humt oholełomotę 

-

Ie gdrie?a.le gdrie? sStanłu.le ło to, otyvTs-hc-ra-nie? A mo-ic

ny troj sy- pia!-ni, pa-nie? Sr-lem ^\ - lej kunt te-rar nrml-

Zilo-nn tc nr6i-Lizna-rtt i'Liananp ilht rnaml

lcJ

Lit. J. Konarzewski w Warszawie.
G. 6737 W

Sa-lem A- rntnl



r0Y0m

l,DIu ciebie

BIues

Sło rł o Andrz ej a W łust u trlluyku l w ze go P etlr sbur shlego

2,Ptułłimiłości
Tungo

Słou u An dr zej u Włust u tr[uzyka Henryka W ur sa

J. Wt,ęcej gazu

Boston

Słou a Andrzej a Włustu trlluzyh u KuzimtBrza 0h w f elda

4.Beztwej mił,ości,,,

BIues

Sło rł o Andn ej u W łrlst u trlluyka l er ze go P etu sbur shlego

5.KrÓIewiczmaj
Boston

Słotl'a Konruda Tona trluzyka Arturu C,oldu

TAIIEE)IE

6, Prugnę twojqbyć

Słow u And,rz ej u,f:ł,;, rh u Artur u G oldu

7, Twe smutne oczy,,,

Tango
Sło rł o An drzej u W łasta trtluzylla J akub u Kug anu

8, Abraffi, ju ci zagram
Foxtrot

Słorl u 0I dlnna trluzyk a 7'y gmunt u Kur usinshiego

g,Wursza:uoo ma !
Piosenku

SłorllaAndrzejaWłustulvluzykuKuzimierzulbwf eldu

l|,,Klejnoty

SIow-fox
SłowuAndrzejalflf.rlstatr[uzykuKuzimierzu\bwf elda

G. 6737 W.

ETHNERA iV0LffA
ĄF. E. i Dra K. Koz|AŃsKtcH, *o.".o*o


