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co mu zę - bÓrł'brak
twcieh d'obrych słÓw-

pod oknoin siadł i śplowa tak:
zn6w...

Śmiej się,
eh! du-rak ty... weź in.

Clriszka! ząirzyJ d,o kie -liszka. wodka lopsza od dziewczyr1y,bo nie zdtaAzi clę!

{>
Wddka, Griszka, to jest to-tpa-rąyszka! Przedniążal się,przryniej r.apł'anz,przydziewcąrrrie.nie!

Weź gar. moszkę w oknie so-bie siądź. Pattz się w gwiaady i we-so-ty bądź

Śmie; się, Clriszka za$zyld.o kie -liszka! Cho6 dzhsvtezy:oacięniekocba,SnieJsięGriszka,śmiejg
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,,NOWA SCEN A"JJ 
WYDAJE TYLKO W;;EBOJE

W WYDANIU PO 96 GR.

tl) Nie facz., }}łrlry . ^ - wrlc raglclrl|
Łi l.otnik tu r'n|oinik! - tengo.|ox
słi l'rzytut. uściśtlii, pocałui... 4 wyd. - tengo
*li ułrl,ta wclos'tl - lortrot
tlii Kt,t lrl,t*r)' wtlcu!? - wrle *lcdclirtl
3Bl lrni rni tylko iednrl noc... - l'nlo
3Zl tuei{,i, Midrrtne..' - trnSo
eii rlmnl" ! - lr.xtrot sęg|crrh|

s) wszyst'ko jrrź wienr... - trnso
{0) Dowldzoniu... - tnso
ł|) Tak w. żyr:irt llywa... - tlnlo
{2) Pięhrlo liurnuniri - loxlrot

Gl) iycie jest ;:tk blękit nieba - trllo
,l.|) (){eszłoś, iak sen - lengo
t|| b je,'dno słowo - trllo
{S) Welc Tyroluki (Magda) - wrlo
ł?) w majową r'oc - trn;o
łE) Kobieta iest jak roża _ lrD3o
łe) Pamiętłgz nluleiiką kawiargnłę - l.n3o
60) Nic fioena zmusz{ć do n|lolcil - trn3o
6l) Nod totycką... - lrogo I pt-ó
oai fowieaf tv[ro "tak".- - 'lor'totssi Bo ie*e&iy młodri - lortlot
s.} t||i&i$ć trwiła krotko - teąp
6l$ To nb nie szkodzi - t'ilao
3tt) Gnrj ;krzypku S wyd. - tento
6?) P|ziidzie -tiki dzieó- - rrlc rll|alrll
sti .la ir-oeaam cały świat - rlor.lox

W WYDANIU
|5) Ach,.ty nri się tak podobaszt - te|c
t6l Nieeh nikt <, tem nie wie - ttDSo
f?) Przeprasuam - tango
ttl Sybiracy - mrr'la
te) Gorrdoto płyn - trngo
3)) Ta jedna ncrc - trnSo
tl) Fiotgnha o miłości - trn3o
?.2| łE nie byiem Ciebie wart - trnro
zil) od roiło6ci nitt się uie wytsręcl - llot.|or

z lilrnu ,Dwic Joasle" 2 wp,l
84) D|ffiłĘp właśrrie dziś? - pelg rlgtotell

r flfmu ,Dwio Joasio"
!5) Ortatnie niedziela 12 wyd.
26) Mnio rł.ystarczy słowko

z fllmu ,H<'chal tylko mnien
2?) Kochaj tyllro mnie

z_tihnu -Xc".'hei tylko rnnie'
%l| ?alała naul pirusenha
f$l Naidodxze tango
3|'| .|elt tylker jedaa miło'śc
3l I Panna Zuzanna gra nn forteplanb -$2) Sltonfiskowane tango
.lil) JAdfia L f rtnru .Jtdrla'_
4) Bcz Pnerwy śmieję trl$ r l -i5) Jał drogio są wsp()mnienia

t tlhru..Ja<lzia'

trngo
rlow.for

welc anglolrll

tra3o
bn;o
trnte
toxtrpt
tango
rlop-for
tortrot
t Ego

P O f,L 150
{5) Dwa pocsł[Bti

rtlbrr 'Drr dd r retu'

s0} .fwe oezy mÓw|q 'lrochln'fr)) 'twole kwiaty
61) !{rxr eygortrka
6!}) Śpii rna|eltstwo
08} Kłam
o{) Gdy cię nor: tł.elByJ}s
65) l)la Ciebie-.
66) Klemsntyrla
6?) Pensionfflre
6E) Tulipany
ffi) Wiem b tuldd,arl,
?0) Mtlość palt tat rb'ra
7ll bdzionnio lum-.

;- lttilO
- lts3o
- |rr;ł_,oł,e,
- rantralt r&
- t'qe
- dlł-łg,
- loilrcl
- tlilltp
- ltt
- trłr
- |l{t
- tlqr

7!|, Nic ehcę v|oddcć .- l..D
78) Panno ?łrllu - ts tundq? - tcdror
?.{) Gdy nrd Wenec|ą mloL trycd!.-.- rrrp
?6) Pada Ónlq - lrrlo
78| ,laviodlen e|ę - bęc
77) Gdy z tobq t ltcr? tmjo-. - r.!!o
?-8) laa3o gntcile nl- - t 13e
!9) SaorotToa - r.& u3ilet
8Ol Fo{ odt osy to rsto? - 11To
q!) gluleln dgble (Itoą) - I.ryo
Ęel.{l..pytan o D|G-. Ę
8.{f Jadzlem panie Zlelonko - tenbt
&|) Jeszcze Jedna Per& się zm|eśet-yitlr'
t5| Gdybyś chclałl - l*ogo
8tf) Nic nle mriw do mnle - Gaogo
87) Powledz - rar*o

- dou-lor

- doł4or

i|tt) \łliem, ż.o nie byłam dln ciebie - wllc an3btrrk|e fllrno -Trcdov.ttr"
3?) A mnie w to gntj! - tortrot

r. filmo "Bolol i Lolek'
A{) 0l'rrmourt -rlow.tor

z tiblu ,Bolcl i Lolek
t0) Cnd.ir tugo - trugo

ł{)) Adg" to nre wypada - loltrot
- 

r lllnu ' 
Ada t'o uio tł,ypaoa-

łrl Ńi"t-.'Jt'ae w tat<ą rr'crc:!" gzech _ teago
- -' 

i ftt-n .Ade to nie *'YPada!
{z) t;[ ial tY-.. - rrrc
- ' z tllrtir 'Adi to uis ttYPade' - .

) iffi;-'"oo ci p<rdam.*.' mei ptełnl - trnic--' i nr-" 'Frcdok. uuczgÓliwtn .rlrt'
/u) Nicch perli *ię wino... - relc' r ltlnu-.lrcdct urzezęśllslr śwlrt.

sfcaystŁie narze przcbo|e n'3reno

r ilbnu ,Drr dal r ntn'
ł?, w ortnzingu przy ilinie.. - Irlc
{s) Nlg tał tatqq |cd Ęć pryr- - &r.tcr

r opcrctlil .Orby'
ae) Warariln r oporrt.H 'orbyr - dolłr
5oi Połalulesa Hedyś twoieh dÓw- - t1re
61} cojazrobię, żc mniesiępodobasz-. - rułłg

z lllnu .Prgr r|ę |olt'
52) A-lodnaL eząoÓ Ei btrl- &f&r flIlnu .Pqgr rĘ 16;r
9łl trł'p{i g !.in - trryo6a) Ędzie l3n!ej.-. - lortiotr l||nu 'Ędztb |oo|c|.
56) q-p nie*wi-em * 

"i,g 
rc moi stalo _ rlor.brz ll|mu 'Będ'lc tooto|;*) l'Iujr:Ł*."H,'j}'i - 'brb.l6?) Hokus-PoEus

_^. lnl|no ,so krnt r ucragffr, - lottlo't
68) Habanita
_^: attiDu-,prnr ntltllcr trtay' - nn'br

::: ŁE'ff.,#sgJ*ł.HF. - rrqo
60) TaL ddwnte mL.
^.' g tt.lm"_.p."i P bił trócy' - gr|e
61) Tak mi wsszłaś v .''-J
_- z- tlluu ,-pan rodrltor .rroil - ta{e
tff) A ia sobie btnbrm
--. r Einu 'P-eł rc,del|or rrelr|c. - dol.lor
ffi) raH ktoÓ iak R 

_- ---.-.

^.- z-illnu 'p.o.-.łil'ror rrlrfi. - lrlc raj|c|d
oł) UnÓwileJ:r.3ę 

' Ą u"-dlicu,|łĘ- tu3oz tllru .P|ętro ''t.tD66) $ex appoal - for1jot
z tllnrrr "Piotro wylet'

ti6) Noc w Bareelonie - tango
z trperetki .. Tantoo Slozęściłr..

6?) Jeśteś beii serca - 3angrr
ti8) Gdy mnie nie będzle -- tłrugo
69) Ty kledy wrrielsz do mnle - rangro
m) Kiedy przyJdzlest zn6w kochanio-tan5o

są na ptytrcb gremotonow5roh.
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