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Slowa : J. LiPski i \M. Szlengel Muzyka : Fred Scher
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,,NOWA SCENA''
WYDAJE TYLKO PRZEBOJEI

GR. 3O) Slowo bu h.acl
3|) N|r płocr, Boby
32) Lołn|l to ro|otatl|

- bilro| crÓłl

- longo

- lctrgp

- wohrll

- rclc

- lclĘc

- dqr-lor

- r.L

- rbrr-for

- fd"ol

- lcngo

- longo
-- longo

- longo

- longo

- longo

- loalp loorlowr
_ toąo

- rlow'lor

- longo rrntymonlclnt

- f'oxlrot rotylrh

- wolc onglolrh

- lcago
_ łorlrot w19brrh

33) Przytu|, u.c|śn||, pocołu|.,.1 wyd,_ |orrgo

.t8) Kob|cto icr| |ok rÓżo _ torĘo
49) Pom|ęlorz mo|o kq kow|orcnkę - |ongo

30) Nlc możno lmur:toć do miło|c| _ |ongo

53) Bo |o|aśmy młodzi - lorhor
!{) Milolć trwoło krÓtko - trleo
55) To nlc nlc rzhodzl - trreo
5Ó) Grol rkrzyp|ru 1 vvd. - hneo
57) Przyldrlc lokl dzic.l - mb qil.rb
58) Jq kochqm cqb awlof - tlo*br
50) Twr ocly mÓw|q .kochorr. - torrjo
Óo) Twolr kw|oĘ - |o'c
Ó|) Noc cygo rko _ haeo

W WYDANIU PO 95

t) AbdUł Bc|, 2.9lo wydon|c
2) Nloomowllt ocitY...
3) P|.ś't o mo|c., 3.clr wyd,
,{) Nlr bqdl głup|
5) Wolc złqczył nor
6) Ortotnlo noc
7) śwbżr tnom bqig.|kl
8) Srry wolc
9) Ty|r młło.c|, 2g|c wydon|c

z ł[mu ,Jr!o Er.G.|.nG|c SuĘoll'.

fO) Ztoctdc wlorkl, 2-gle wydonlr
r fiNmu .rqo Elrcdoncic Sl|rll"

If) Ol powofl...
12D Wrzyrtko ml icdno
13) Źcby| ly wiedzioło... 4.tc wyd.
l4) Cołuię rqczki, 2.gle wyd.
t 5) Dzlr będzicsz moiq
t 6) Strzeż lię moiei miłolc|
17) IOO lorl
t 8) Slup, łtoryriu l
|9) Zbnad|o dobrze cię znom'.'
20) ł{orlc
2l) Andriurzo
22) Norkozo
23) Nqnrttc
24) łtor|lo
2ł f*vt Ę mnio zrozumlol,,l wyd.- rc..r
2Ó) Wrpomnlcn|o
27) Ntc |rochom CĘ
28) Jolo
29) odoh|o moto mlłotć

36) Do| m| Ęl|ro lrdrq noc .. _ |err9o

3D łtrrgl, łodomr...
38) lllonol
39) Wrzydlo |uż w|om...

40) Dowldzonlo.-
41) Tok w życtu bywo...
42) P|ałin Rumunk||
13| fvc',c icrl io|t błqkil nlcbo
{ t) odclzłoś, iok lcn
15) Zą |cdno rlowo
4Ó) Wolc Tyro|r|rl (Mogdo)
471 W molowq noc

3,l) ł|{lodo wdowc
35) Kto lorlcry wobol?

5|) Noa kołvrkq...
52) Powlcdz tylko ,,lok"...

- łongo

-* rolc cnjtrlrld
-- |olęo.{or

- lorlrof
_ wo|c w|.d...ł|

_ |e.Ęo

- lortrot w6l'rr-
-. longo

- toneo

- lonlr

- torH

- tongr

- lcago
_ łorrgo

- wolc

- lcngo

_ torgo I P.dłr

- rtow-f'ox

- toneo

- toneo

- antala

- lu;o
- len3o

- 
|olĘo

- longo

- rlow.br

- wclc cngil.bb

- foqo

- tdrCo

- lcngo wqgL.*L
_ lctĘo

- lcngo

- longo

- longo roryphr

_- fongo

-_ dow-for
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|) Ty|ko z tobq id|o Gr'bĘ 2 vyd.- lcago
r f{mu ,,Pbanaorr Worrrowy"

Ą ZrÓb to tok _ .|of.ror

3) Jttilolć |ok piorcn&o
4) D|o Twr| m|łolci
5) Worlks

t Ó) Nbch nllt o |cm n|o wlo
17) Pnspro.lom
t 8) Syblr*Y
t9) Gondolo płyrr

20) To lodno noc
2|) P|orcnkq o mtłolcl
n) h nh byłom Ctcblr wor|

23) od miloÓcl n||r| rit nb wykręci
r filn oDrrlo Jocdl" 2 wd'

ż{) Dlocrrgo rrilotn|c dd.?
r f,lm .Drr Joorb"

25) ortrrtnlo n|c&|c|o I t ''vd. 
_ tołrgo

2Ó) |łn|c wyrlqrczy rłÓwko _ rlow.lor
r lllmu ,,Kochol tt{lo mnlo"

2D Kochol ty|ko mnlr _ wg|G oo9lolrłl
- 

r i|nr ,,(ocłr{ |/Lo lnn|o..

B) Zo*olo nom plonnko - toogo

|q no płyłoch 9nomo{'onowych.

Ó) odrobinę rzczęrcb (3 wyd.) - |ongo

7) Czlcry nogi - foxlrot

8) Nqiplęknicirzo Signor|no
9) Już nic mogęl

t0) Ty iorzczc wrÓclrz do mnlc _ |ongo

t 1) Tok rmufno mi bez cieblc - loreo
t2) Szlroda żyć, gdy n|oaro dlo |rogo- toqr
| 3) C'odz|orl mitcrtcĆ bordzloib|lrko..._ |cngo mllrylrlt*|o
14) Bqtlurzkol - larlrot roqyttl
t D A.h, Ę ml ri9 lolr podobqrz| - rd.

Wseyrtkie nosee przGboiG nogronc

UYD^U}|rctwo }|ur.NowA EcExA..' UAl3zAwA. }.oUY śwlAl 
'6T E L. 2-t9-lr ?. X. O. 3240.

Litografia i sztych nut J. Konarzewski, Warszawa
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