


Przebojolvy walc z filmu ,, Ada, to nie w;4rada"

Słowa z Jetzy Jrrrandot

Tak iak ty...
(Lrr(E YOr_r)

V\TALC Muzyka : Zygmunt \iliechler

Iść?
Co?
A

Juź
Już

czy
Chcesz

nie ?
iść ?

Qzy nte?
tych chwll,

pią-te do - bte.ga. Tlk- tak,
6s-ma do - bte-ga? Tik- tak,

tlz 

- 

Naprz d pchnąć
tuz 

-Wstrz1ymać 

w ble -

tlk-
ttk -

prze-t'lę - ty
gu glu - pt

wle.cze slę ze.gut!Ach,
pędzt ten ze{fflAch'

czekuć nle wrrto. A
ser-ce trk wa-lt! Bo

Jsk
Jak

czas t

czrs!'aOZ 
- nA

fi,oz - na

Juź
to

Iść ?
żal

Przyjść mlala przed czwartą...Tlk- tłk,
co znikly juź wdr-lt, Tlk.tak,

tik -
tik -

Copgt"ight t936 bg ,,N O WA S C E N A'Warsana (Poland)
Copgr.ight bg SocieĘ of European Stage Authors o:nd Cornposers,Ittc.,llg West 4znd StreetJ{eu York,lv.y. U.s-A.
Printed in Polcmd N.4z S.u



jed - nak tru
stod - ko bYĄ|

- dno lść' 

- 

Ody to
. to dzlś, Bo tłk

mtsz przyJśc Nlkt mnle lle ro -

'tuk tY-Niktmnlewziąćnie u - mle tuk jtk ty, 

- 

Tak zdrrmle-wać,

tu
ilsz

ty
źuI.,

Refrain

mie

. wać, I tak się gnle - wać i tak ca- to - wa6... Nikt niepatrzy nu mnle tuk jak

Nł.wet ktedy kła - mles z wle. tzę cl ! 

- 

TwoJe o . czy

tukAtaa

śwlatmi zmie.nl .
Ą

ły,

tak

- 
Nlkt nt nie Jest nl - ły

N.4z S.u

kt mnle nle ro - jrk tyl..



,,NOWA SCENA''
WYDAJE TYIKO PRZEBOJEI

W WYDANIU PO S6 CIR.

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

28) Jole - taugo wtęgtcrrkte
?9) oetatnia mota milość - tangop) Slora bez _trellct - tango
!t) l{!c płaeą Baby - wato angtclrhl
!ą lotn|k-to ralotntkl - 1"'tgo.foi
!8) łIry'tut u.śGrśdi' pocałuj... 4 wyd. - tauto
sł) eda gdora - furtrot

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

T{,1*S:l$t,,?ni""Tilt 10,r"".,,
10) Ztocistc w-łoeki9 Z.gie wydanie- r tllmu 'Jegg Etrcelenoie Sublctt'
11) Oi powoll...
12) Wszystho ml fedno
18) 2oby6 ty wteda|ałe... 4.te rvyd.
l{) cahiję iączki' 2.g|e wyd.
16) DaiŚ Ędziesz moią 

-
16) Strzeż się mtljoi rniłoścl
17) 100 latl

36) Kto tattczy waleal?
36) Dai m| tylko tedoą ooc...
s?) Merę|, Madame...
88) Illoual
39) WszystEo już wiem...
40) Dowidzenia...
ł1l Tak w życiu bywa...
42) Plękne Rumunkil
{i}) fycte jost jak błękit nieba
44) odeszłaś, iak sen
46, 7Ą iedno słowo
46) Watc Tyroleki (MaBda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jest jats rÓża
49) l)amiętasz maleóką kawiarenkę
60) Nie można zmuszać do mtłoÓci
61) Nad kołlrską...
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
6i}) Kłam
Ę) 9av się noc zaczyEa
66) Dta Cieble...
66) Klementyna
67) Pensjouarka
68) Tulioanv
99) wi"- ż6 odeidziesu
!9) viłość pali iat doóee
7l) Codziennie inna...
?2) Nie chĘ wiedzieć

- walc r'|odcÓrh|

- trngo

- laogo

- lortrot r.ę3larrll
- tango

- tengo

- tengo

- foxtrot

- teogo

- tango

- ttD$o

- wal'c

- taogo

- telgo
- tengo

- trlgo
- trago I ptoĆ
-- dow-lox

- toxlrot.

- tugo
- tengo

- trugo

- rnle englelrkl

- rlow-fox

- tango

- tango

- tengo

- kołyreukr
- rornant rvlb
- taugo

- dorl-lor
- toxlrot

- trngo

- trngo

- teogo

- trngo

- tongo

- tra3o

- fortrot rrabrkl

- ttngo

- t.Dgo

- wnlcrYk

- rn nle

- tnngo

- slorv-tox

- xnlc

- slmv-tox

- loxtrot

- tango

- taugo

- tango

- tango

- tnngo

- tengo

- tango toastows

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

- taugo aentymcnt.

- fortrot roryjall
- walc anglelrkl

- taEgo

- |ortrot wlęg|cnht

- tango

- tango

26) febyś ty mnie zrttumlaŁ 4 wyd.. . tango
ffi) Wepodnlenia
27) Me kocbam Cię

1) Tvllo z tobą t dle Clsble' 2 wyd. - taBgo
- r -fltnu ,Plclahrr WrnrawY'

2} żrÓb 6-tak elow.tox
gi uitooc iak plosenla - tango

ł) nn Twe| ml}oer - tango

Ci Watfa - tango rorYtrklc
6i odrobtoę szezęścta (8 wyd.) - tango

Zi Cztery riogt rortrot
8) Naiptęknlc|oza Slgnorlna - tgDgo
g) rui. ilte m-ogęt - alos.|ox

10) Ty iulłze *rÓciez do mnle - tan3o
11) TrL- surutno ml bez cteble - tango
12i s'koda żyć, gdy nlema dla kogo - taogo
13) Codziefi ml iesteś bardzioj bligLa... - trngo mekeykaórk.
1ł) Battuzhal toxtrot rolyJht
16) Ach' ty mr rię tak podobaez1 - walc
16) lłlech nlkt o tem nle wle - teD3o

W WYDANIU PO ZL 1.60

- tengo

- mlltt
- trngo

- tango

- trngp

- trngo

28) od miłoścl nlkt slę ule r'ybęci - rlow-{tor
r ltlmu ,Dwlc Jorde't wyd.

24) Dlaezego właśnie dziś? - rr.rle rng|clrki
r ftlnu ,Dwlc Joaets'

25) Ostatnh nledziela 18 wyd.
26) Mnie *.ystarczy słÓ*'ko

r ftlmu ,Xochal tylho mnlc'
27) Kochaj tylko mnle

r lllmu ,Xochaf tyllo mnlc'
28) Została nam p|osenka - tengo
29) Natałodszo tango - lrugo
Bo) Jest tylho jedna nilo6ć - ttngo
31) Pannq Zuzanna gra na tortepianie - tortrot
82) Skonliskowano tanno tengo
88) Jedzia i ftlmu ,Jrdrtar - rlos-lox
34) Bee pnerwy śmteĘ tiQ ' l - lortrot
*) j"r[_Xi$lt"i3 wspomnienia - tanso

1?) Przeprenaur
18) Eytlracy
19} Oondolo płyt
tOl Tr tedaa noc
tl) Ploaafe o mlloÓcitll n nlo bybm Clebie wart

s6)'tilietn, ża nio bylam dla ciębic
r lilmu 'Tę<lou.atlrqą Ą mnie w to grej

BB) O, I'amourl
S0) Greelrie tango

sleuyatlrie nasze przeboie rragranB $ą na płytach gramofonowJrcb.

- tanSo

- slos-fox

- u'alc rngtclrki

- walo ragbhlt

- fortrot

- rlow-tox

rr-alłtlclwo ||,ul 'xowA tc!xA'. w^lslAv't xov'l śwIAI r.
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