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TO T.I[''NGO JESTDT$.MOJEJ MrtrfKI
Prawo wykonania publicznego

zastrzeżone

Słowa Zenona Friedwalda

1. Sto ko - biet cię ko - cha. ło
2. trfii.łośd to rzeczna . wj . ł&...

wierną:
by- ła

tatka.
Matka.

Bo o - r& ko-cha w to - bie dziecko
To dla nieJ najpięknieJ . SZInI bę.dziesz

PIESN - Tril.NGO

I sto zdtandza-ł,o oĘ'-
Do-pie . ro Sqy jej br*lr,

Ta ni.sdycię nie rzu-ei' Czy dobrue e\ ery
NagtrrydsryĘł iI chod.byś nlewiem ja.

smre...-ty... - a'z'To tan'goitryt

Muzyha Szymona Kataszha

Je.dna wsta.ł,a
Wiesz,czem dlL eie.bie
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zły
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N,EBRAIN.

mat - ki śpie . Ta,m je...- Za piosnki z dwr - lyeh dli'-
,ą

Ktd - re nu ci - ła mnje...- To tan-go jest dla mo- jej mat - ki-

Za ser -ee jej Za no - ce trwo41i... pieszczoty... I ?.a, zgryzo - ty

tan-go jestdla no-jej

M. zz6 A. SzĘch. W. Kościesza.
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xo[Tw pRzBuoDNI DII.IU rrrOCEl,.. tilBl... tzlluJ!.....

Iśocba... hlb|'... EZi,m{G...
Słowa K.Tone t E. Schlechten 3loU.ltl t&r,ytrf,.lTsra

tlt-E-to...

Cboć ult.u,żc nl . sdy

Nrgdy
latoo

nb q|.nę obbbldr nl . łe
Słołe l nqy|nW. Dana

(toćr|pn'ie rrl r 3dy

Oj, nledobrzel
(l|m,łrrPBrr|

!*tura E. Schl*h1.". i Srer- Szeub stoy-tu&(BLUES) Iłry}rw.ll.rr
9J, d3 . dilrle Na - psEdę jd Ó .. do.teD orr - tę n. Elil|Ew *-ą.bł|wi.:, i: ,,t,ttl i,. i,młł5r

l Ycr,vio lasonn
dzlsla.J plerwszy T&2...To

Słouaf,.Toma l E. Scblecbtera stow. rox &'z'b J. Fttcr$urlsĘo l &slcLlcra
To plorrrvynrodlat Zr.cryrrMą * li.

Słom.E.sohlGch|o'a t Srgr. slorb ffi:il;
B!r- - bt-relllbroaolrrl B.r

fuyb W.Dana
br nt S|rr&Jr.}i źrrl

f)la oteble zroblę wEzystBo...

E. S6lsc,htera. 
Da chblo rrs|ę

TAI{oo M.'Jta f,enryta 6oldo'
Dlr |nncJ . Ól Bo ty d Jeerc3 hlbĘ A |nna nlel Za o!&tsb.r n!.

Xocba, b-Dlr 313- au-tot

z ru.It' oźw41ovroo,'PARADA Rf,zDRrf,lSTdU..

słma

M. zz6 A. Litograf. isztych. nut J. Konarzewski, Warszawa.


