


UMoIłIIEM sls z NI.{ N.il DZIEWI.{rI
TANGO

( Pr os ENKA ZAKO CHANEGO S PEAKERA)
(I MADE A DATE WITH HER, FOR 9 O'CLOCK)

sŁoWA : Brnanuel Schlechter

516 - dmt
Jak ten

czte-ty, ta - kaś
czas. po - wo - ll

Muzyka : I.lenryk War,s

WIELKI PRZEnÓ.r Z FLL}.{U ..Piętro wyżej''

pty - ta, Ós - mu
le - ci Plerwszt,

dziewięi, ktcś coś czy - ta,

dru-ga, P6t do trzeciej

czy- tu- nie wiem'lVien'że deiś jest

wią.tej jeszcze ty - le, ty . le
Pty- ta,
Do dzle

Pier-wszr,
Gdy - by

sl6dmu, trzecla, pią-tu' Ktoś nl
można zro-bić czl-ty Po.na

tvszystko dziś po. plą-tał

t$dztć te ze. gl. ly
A - le jed- no, jed - no wlem... U - n6 -
By dzle . wlą. tł by - tn juź !

copari.sltd 1 7 ,NowA scENA"w@8ąr'(Polgttd)
ciiwąbt,tw s""łćw dg|łopeq". stage '4n,7;hors 

o.nilCo1q,osers4nŁ', B west 42-nal streetryeu Yol,Ic' N.Y' U.s.^
PrinteilinPolor.td

N. 6ą S.to



REFRATfi

wl.temsięznl{nadzlewtą.tą Takmi do niej tęskno już Zuttz wezmę od sze-fr l couto Kuplę

lej bu - kie -cik Po-tem kt - no, ka-wlar-nla I Wksięży - Jas -!q

bę . dziemy szczęśtl.wl, we - se - li I ptzljdzle pÓt.noc i

ż|

n6-viię slę zn6w na dzle . wtą-tE Na date .wlą- tę

S ztg ch. I{. Dr zetaiecki lV. 64 S.ta



,,NOWA SCEN A"JJ 
WYDAJE TYLKO PRZEBOJE

W WYDANIU PO 96 GR.

t|l Nic płlcz, tĘby ̂
. - - wl|c rnglclrl|

Łi l.otnik to r.rr|oinik! . - trngo.tor
$łi P;"ytu|. uściśnii, pocałuj... 4 wyd. - t.Dgp
*li ułrile wdos.o - lortrct
rsi rt.' |ull(*'}. wa|ru!? - wr|c r;|odcórt|

3lli tlaj rni ty|ko jndnq noc... - l.ngo
gZi mu,ir,i, Midntne.., - trngir
e.li lll"nl"! - lcxtrot w6|cnłl
s| w$yst.ko jrrź wienr... - len8o
{{)) Dowidzsniu... - tlrso
ł|} Tak w źycirt llywa... - ttnlo
ł2) Pięknlrr u:nuniri |oxtrot

. z trpcretki ., Tanlco saczęścia..
6?) Jeśteś bet serca. _ 3ango
68) Gdy mnie nie będzte - taDgr,
69) Ty ktedy wrrielśz do mn|e - tango
?o) Kiedy prząyJdzlesz znÓw koeha,aio.tengo
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65) Dla Cicbie-.
06) Klemsntyna
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70) Mllo.ć pall iat tbóB
7ll bilzlsnnio lnlt-.
?!l, t{b ohcę yloddcĆ
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,H) (Xeszłaś, iak sen
s| b je,dno słowo
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ł?) w mrlową l.oc
{$ Kobieta iest iak rota
łe) Pamiętaea mulcdiką kawiaĘDłę
flt) Nic óołna zmusz$ć do n|łołd
6t) Ned }o}yrtą...
68) Powiedz tylko "ttI".-5s) Bo iestcÓmy młodri

'.} 
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3t|) (łraj rkrzypku 8 wyd.
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tl) Fiołenka o miłości
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t5) Ach,.ty nri się tak podobaszl - rrlg
t6l Nieeb nikt o tem nie wio - truSo
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ł! n.,pĘGrwy śmieię ttl$ r l - tortrot
:5) Jat drcgie srl wspomnienla - t Ego

t fllnru.,Jadzie'
il|l lViem' żo nie Ęvlam dla ciebie - w.lc angbll}lz tllmo -Trrdou.'rlr'
tl) A mnie w io gtoi! - tortrot

l filmo ,Bolol I Lolsk'
A{)Ul'nmourt -rlor-tor

t, fibnr ,Bobl i Lotet
3D) Gnrckie laqgo - t ll8o,

ł0} Ada' to nre bypada - toxlrot
- 

r l-tlnu "Ade 
to uic n'YPaoa^-

łl) Nic krrchaÓ *, t"t.ą nr,na1o pzech - trnjo--' 
" 'tt-o 'Arte 

to nic *yped.eĘ 
- rllcłf) Tah iak ty-.'-' rlttarir 'lal to oic *YPade' - .

ł3) 
-d;;' jtto* ci pn"til'w moi ptotol - trnje

-' ]hr-" .Fndol. oezczgÓIirti .illrt.
/&t) NiGGb perli *ię wlno... - lelc-' r lt|nl-.}rrdcl uazezętlltsle glet.

Wcryottie narzc pzebo|e Dl3tang są nt ptytrcb grrmo|bnovyoh.

trvDArtlctw0 ilul 3ctl|A.. wAl3tAwł l|oUl
!.t}łl 

'. 
r. CL oG.}{OWAllL

utll r.
,lV. 64 S.ta


