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Wielki przebÓj z filmu,,FRBDEK USZCZĘŚLIWIA ŚWIAT''

SERSE ZNO1[2 gI POD.d[,M lP MEJ PIESNI...
(TAKE MYHEART)

TANGO
Słowa : Bronisław Brok

TE.MPO Df TAJVGO

Muzyka : Wiktor Krupi ski

Znowu zuitktaś bo. ty-Ie tychsttiw Le .
Ty.le clchciutbym po.wledzlećwtę noc lvte.

je zn6w Myślą o bllskienrozsta.nlu...
tą moc Zwablć tw6J uśntech ra.dos - ny l

nlwYch,gorącycb o ko. cht.nlu... 
- 

Znu.ł-ły
lotlją piosenkl swej ml-to.snel. Bo tylko

clę słowa sltoszytaś
me - lodJa-me w so bie

Z twarzązactygtą'że
Słowt ctę nu.źą bo

n l e d rga le ct b rew$,ttzach czekrć będzl esz po !{! - krr . . .
r r r v '.

Pteśntąkocbunkaioz-pł.lę cl krew!
t y . l e tych sl6w Nleznlenrycb przy kłżden rozstanlu ... Ple$ g 

]!9chuntu prze.nlkn|ew trrą krew!
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,,NOWA SCENA''
WYDAJE TYIKO PRZEBOJE

W WYDANIU PO E6 GR.

18) Slup, Mar3rslu!... - tengo
19) Zanadto dobrze cię znam... - rlow.|ox

28) Jole - taugo wlęgtcrrkle
?0) oatatlia mota milość - tango
Q Slora bez _trelht - tangoq) Nlc płaeą Baby - wato angtclrhl
!ą lotn|k-to ralotnlkl - taqgo.foi
!8) łFvtEL u.śGrśdi' pocatuj... 4 wyd. - tauto
sł) &da gdora - furtrot

1) Abdut Bel, 2ale wYdanie
2) Nlesamowite ocly...
Si neffi o matce, 3'cle wyd'
łi Nio bądź głupi
6) walc zlączyl nas
6) Ostatola noc
?) Świele mam bajgiełki
8) Stary walc
nt 

T{'1*s:}St''3ni""Tilt lo'i"".,.
10) Ztocistc w-łogkl 2.gie wydanie' r fllmu 'Jegg Etrcelenoie Sublctt'
11) Oi powoll...
12) Wszystho ml ledno
18) 2obyś ty wtedrtałe... 4.te rvyd.
l{) cahiję iączki' 2.g|e wyd.
16) DriŚ Ędziesz moią 

-
16) Strzeż się mojoj miłoścl
17) 100 latl

36) Kto tallczy waleal?
36) Dai ml tylko ledoq noc...
8?) Merę|, Madame...
$8) Illoual
39) WszyetEo już wiem...
{0) Dowidzenia...
{1l Tak w życiu bywa...
42) Plękne Rumunkil
{it) fycte jost jak błękit nieba
44) odeszłaś, iaE sen
46| 7Ą iedno słowo
46) Walc Tyroleki (MaBda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jeet jats rÓża
49) l)amiętasz maleóEą kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do mtłości
61) Nad kołlrgką...
62) Powiedz tylko 

"takt...63) Bo iesteśmy młodzi
54) Miłość trwała krÓtko
65) To nic uie szkodzi
66) Graj skrzypku I wyd.
57) Pnyidzie taki dzieó
68) Ja koeham caĘ śwlat
69) Twe oczy mÓwią 

'kocham'60) Twoie kwiaty
61) Noc cygartska
62) Śpri malerlstwo
ff}) Kłam
Ę) 9av się noc zaczyna
66) Dta Cieble...
66) Klementyna
6?) Pensjonarka
68) Tulioanv
99) wi"- ż6 odeidziesz
70) Miłość pati iat doóee
?l) Codziennie inna...
?2) Nie chĘ wiedzieć

- salc l.lodcńrk|

- trnEo

- taogo

- lortrot sę3{arrll
- trngo

- tango

- teago

- loxtrot

- teogo

- tango

- trngo

- wal'c

- tatgo

- telgo
- taogo

- trlgo
- trago I ptoś
-- dow-lox

- toxtrpt.

- trago

- tengo

- trugo

- rnle englelrhl

- rlouł.fox

- tango

- tango

- trngo

- ko|yrłnkr
- romaut rvlb
- taago

- do*-tor
- toxlrot

- trngo

- trugo

- teogo

- trngo

- tcngo

- tra3o

- tortrot arabrkl

- ttngo

- t.Dgo

- wnlcrYk

- rtnle

- tnngo

- slorv-tox

- rrnlc

- slolv-tox

- foxtrot

- tango

- taugo

- tango

- tango

- tnngo

- tengo

- tango toastowo

20) Marie
21) Andrjusza
22) Narkoza
28) Nanette
24) Marika

- taugo aentymcnt.

- fortrot roryjakl

- walc anglelrkl

- taEgo

- lortrot wlęg|cnht

- tango

- tango

26) febyś ty mnie zroeumlaŁ 4 wyd.. . tango
ffi) Wepodnlsnia
27) Me kocbam Cię

1) Tvllo z tobrl I dle Clsble' 2 wyd'- taBso' r -fltnu 
'Plclahrr Srnraw5r'

2} ż;Ób 6-tak elow.tor
gi uitooc iak plosenla - tango

łi nu Twe| ml}oer - tango

Ai Wanfa - tango rorYtrklc
6i odrobtnę szczęścta (8 wyd.) - tango

Zi Cztery riogt roxtrot

8) Naiptęknlc|rza Slgnorlna - tgngo
g) rui. dte mogęt - alow.tox

10) Ty iulłze *rÓciez do mnle . tango
11) TIL- surutno ml bor cleble - tango
12i s*oda żyć, gdy nlema dla kogo - taogo
13) Codziefi ml jesteś bardzioj bligka... - trngo mekeykańrk.
1ł) Barturzhal tortrot roryJht
16) Acb' ty mr rię tak podobaez1 - walc
16) Nlech nlkt o tem nle wle - teD3o

1?) hzeprtlzaur
18) Bytlracy
19) ooildolo płyt
tOl Te tedna noc
tl) Ptilaa[e o mlloÓci
23l n nb bylem Clebie wart

W WYDANIU PO ZL 1.60

- tengo

- mlfat
- trngo

- tango

- trngp

- trngo

28) od miłoścl nlkt slę nle r'ybęci - rlow-ior
r ltlmu .Dęlc Jorrlg' r wyd.

24) Dlaezego właśnie dziś? - wrle raglclrkt
r ftlnu ,Dwlc Joarts'

25) Ostatnh nledziela 1S wyd.
26) Mnie *.ystarczy słÓ*'ko

r ttlmu ,Xochal tylho mnlc'
27) Kochai tylko mnle

r lllmu ,Bochal tyllo mnle'
28) Została nam p|osenka - tango
29) Natałodszo tango - lrugo
Bo) Jest tylho jedna nilodć - ttngo
31) Pannl Zuzanna grn na tortepianie - tortrot
82) Skonfiekowano tanno ttngo
83) Jadzia i ftlmu ,Jrdrtar - rlow-tox
s!) Ęqr pnerwy śmteię 3i9 ' l - lortrot
*) j1[_f;o.$lt"i3 wspomnienia - tenso

06) Wiem, na nio bylam dla ciębic
r lilmu 

'Tcę<lou.atl.qą Ą mnie w to graj
BB) O, I'amourl
S0) Greelrie tango

lTeuyatkie nasze prueboie nagranB są na płytach gramofonowJrcb.

- tango

- slos-fox

- rx'alc rngtchki

- walo ragbhll

- tortrot

- rlow-tox

UYDAt!f lcTwo ll'uT .l't owA
IEL.

sćnNA', wARszAwĄ xowY śwlAt 16
l'ti"55 P. f,. O, ll{'O.

Litografia i szĘch nut J. Konarzewski, Warszawa
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