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,. Nie kochasz mniel
2. Za mlesiąc, rok,

Tęshnota
TANGO

czy kochasz mnie
czy zapięć lat

Muz. \il'. Krupf skiego
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Lit. J. Konarzewski w Warszawie L. 7234 I.

On eden kochat mnie.
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l. Szczęście trzeba rwa,,;.-#[:l:[,]""n

2. To śpiewa noc! ,"T."uo,o,tockiego.

3. Poco stworzyleś serce? 
;Ju;J"dtlski

4, Zapomrieć chcę! - 'T.nliuto,tockiego.

5. Płatki białych roz Ta ngo
Zygmunta Wiehlera.

6. Hanko! - Tango
Z. Białostockiego.

SERCE NA ULICY Boston S. Kataszka.
TĘSKNOTA - Tango z teatru ,,Morskie Oko,, _

W. Krupinskiego.

w układzie

na: śpiGW, mandolinę
lub skrzypce, fortepiall .
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