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Prawo wvkonania
publiczne g 6 zastr zeżone Santa Lueia

Najpiękniej sze tango Sezon'll
Wspaniały sukces Stanisława Gruszczyriskiego w,,Morskiem Oku''.

słowa : J[.ndrzei \[łast Muzyka : Otto Stransky ;

l. Słorice dniem, a nocą gwiazd ulewa,
2. Piękna cudzoziemka z białej willi'

wszystko o miłoŚci naszej śpiewa.
Czekatu na ciebie rÓj mo -ty.li'

Kiedy wrÓcisz cudna i je.
Słoricem i kwiatami malo-

dyna Sig:rrorina- ! Signorina !

wa-na Włoska ziernia rozŚpiewana.
Wiem, ze w oiczyźnie twojej smutna zima,
A na tej ziemi tęskni ktoŚ za tobą,

A tu u nas wszvstko wiosna
Noc wspomina gUy gwar miasta
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Więc czekamw cieniu palm

MÓwiłaŚ wtedy wciąż,

I wzrok posyłam w dal

Że jakpozwoli mąż,

I śpiewam twą piosenkę' słuchaj mnie...

przyjedziesz znÓw by pieśnisłuchać mych

ci-ja

stwÓrz !

ŚrÓd słofica i lil

O SantaLu-ci-a

Ca - rissima mi - a,

Gdzie płonie żar słÓw

Ty szczęście mi

Ca-ris-si-ma

J.4,267
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Gdzie pieszczo a łe chł czatm a !...

4

mr-a Pokochaj mnie zn6w Tam, gdzie kwiaty są tak bia . łe Taki błękit nie.bo

są jak j

SrÓd słorica i ftlz, Ca-ris - si-ma mi-a,O SantaLu-ci-a!

J. A, 267



Tęsknotę mą zgłusz ! zgłusz !
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1. Słonce dniem, a nocą gwiazd ulewa
Wszystko o mitości naszej śpiewa,
Kiedy wrocisz cudna
Signorina ! Signorina

Tango Santa Lucia
. tekst i rnuzyka oryginału . otto Stransky
- tekst angielski - Clifford Grey
. tekst włoski . Michele Galdieri
- tekst polski - Andrzej Wast

2. Piękna cudzoziemko zbiałej wil|i,
Czeka tu na ciebie rÓj motyli,
Słoncem i kwiatami malowana
Woska zl em ia rozŚplewana.
A na tej ziemi tęskni ktoś za tobą,

Andrzej Włast, s aTLta Lucia

jedyna

V/iem ,Że w ojczyinie twojej smutna zima,
A tu u nas wsz1atko wiosną tchnie ! Noc wspomina' gdy gwar miasts ścichł.
\Męc czekam w cieniu pa|m i wzrok posyłam w da| MÓtiviłaś Wtedy Wciąż, Że jak pozwo|i mqż,
| śpiołam twą piosenkę' słuchaj mnie... Przyje&iesz znoivu, by pieśni słuchać mych...

Refren
o, Santa Lucia ! Srod słonca i rÓŻ,

Carisslma mia, ty szczęście mi stwoz !

o Santa Lucia ! Gdzie płonie Żar słow :
Carissima mia, pokochaj mnle znow !

Tam, gdzie kwiaty są tak białe, taki błękit niebo ma,
Gdzie pieszczoty' są tak Śmiałe, chłopcy czami są, jak ja I.'

o Santa Lucia ! SrÓd słoncai roŻ.
Carissima mia, tęsknotę mą zgłusz

J. 4,267



OSTATNIE NO\MOSCI

7, ,,I nic więCej,,
Mrnyka Friedrich Hollaend,er Stowa polskie Marjana Hemara

2,,,Pieśri pasterz a',,
Muzyka Herbert Stothart Stoua, polshie Konrada Toma

3, ,,Skoliczona pieśIi,, (Nie pytaj mnie,,,)
Muzyka Robert Stolz SłoUJa polskie Art,drzeja Wtasta

4, ,,Przyjdź ! PowtÓrz mi tę bajkę Ze snll ,,,,,
Muzyka Victor SchertzirLger Tekst polshi Ryszarda

5, ,,SłoWa miłośCi,, Waltz
Muzyka Caroline H. Crawford

6, ,,Taka słodka dziewczyna - jakty,,,,,Tango
Muzyha Will Meisel Stowa, polskie Marjana Hemała,

7, ,,No to nÓżki na stÓł !,,
Muzyka Raoul Moretti StoLUa polskie Marj arLO, Hemara

B, ,,Moje słoneczko,, Piosenka i Slow-FoX
Muzyha B. G. De SylUa, Leus BroLłJrL i Ray Hert,dersorL
StoLłJ a pols kie oldlerru
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