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AnilE tN0td

1,Przyjdźhochunhu,.
Tango

Słouo AnfuzejaWasta trlluzyka Artum Golda

2, Kullg na SturemNlieście
tr[usur

Sb ruo Andrueja Własta trlluryka Henrykal/osono

3.Pod ubużurt';m

Boston
Słouo Andrzej a Wasta trhnyka Henryka W ar sa

4. Niech p an za,tuitczy ?,e mnq
Slou-F'or

Słoruo Andruj a Wasta trlhnyka Henryka W ar sa

S,Wmymrlgrodhu
Sloru-tr'or

NrEEM

6,0nniepuilrÓci
Tango

Słorll a An dr zej a Wust a trluzyha Henr yha W ar sa

T,Hullo! Tempo!
Foxtrot

Sło uo A, W ł ustu trtluzyhu J, P etwshur skle go, Arr, H, W ursu

8, Czy pani gru:uł zielone?
Foxtrot

SŁ K Tonu lvluz J, P etershursklego, !yr, H W wsu

9. Pr ugnę pana plcułow uć

Sloru-tr'or

SłnwuAnd,rzejaWłastatr[uzyhaHenryhallossono

1|,.|,rÓbmigolu!
Foxtrot

Słorll a An d,r zej u Wust u trluzyhu Henr yhu W ar saSłouo Andruj a Wasta trlhnyłta Henryka W ar sa
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