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Pra'rwo rvykonania publicznego
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Piosenka finałowa Śpiewana ptzez Janinę Sokołowską
w teatrze,,Morskie Oko"
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Zastrzega się wszelkie prawa autorskie.
Copyright 1930 by Gebethner and Wolff, Warszawa.

UsMIEgH lł.ilRszillpY
Słowa : Andrzeja Własta Tempo wolnego foxtrota
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Muzyka : Henryka Golda
Arr. Henryka Warsa

Tempo wolnego foxtrota
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G. 6898 W. Co śpiewa Warszawa, 150



3

Rśmieohsbr . sza \ry- Promiefi słortca przy. no - si Ei, si. ta - jq mnle Ła.zlen.Irl

Be-fre-nem tej pio-sen- ki, Be - fre-nem tej 'plo-sen - ki u - li - cy brzmi...

Uśmieohs-ar - sz& . wy- Jakpo- ra.nekwrd. żo-wej mglo, UśmieohWar - gza . wy-

-----
UśnieohWar . gza . wy Tonoszteetr i myl Udmieoh\lrar- mYl 

-

ko-ohaj

Lit. J. Konarzewski w Warszawie. G. 6898 W.
Sztych. W. Kościesza.
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Cała Warszawa
Słowa : Andrzeia Wasta NAJNOWSZYTANIEC Muzyka;Rold-Karasiriskiego

|.2' co.łoWol. szo'wo zo'boczyć mu.si. lo Jesz.cze.nie je ' den

Muzyka : Jerzego Petersburskiego

Słowa : Andrzeja Wasta
Twe U5 . to' ło klwo . we p|ot. ki fÓż.

Słowa : Andrzeja Masta

Angelita
TANGO

Twe o czv' |o błe . kil

Muzyla ; Henryka Warsa
|śniq. cych mÓlz' W mem ser

Muzyka : Bronislawa Kapera

Gdzie twoje serce ?
TANGo Muzvka: Artura Golda

sLow-Fox

Muzyka : Henryka Warsa

Kochaj mnie' a będę twoją...
Słowa : Andrzeja Własta TANGo Muzyka : Henryka Warsa

Xochoj mnie, o bę . dę lwo-jo, co.łUj mnie i mocnjej tU| | Nie.choj dzis po.co . łUnki lwe u.

Słowa : Andrzeja Wasta
May Wong

BLUES

Słowa : Andrzeja Wasta sLoW-Fox
1.2. Ach, doi drie - wu . szko.

Słowa : Andrzeja Wasta TANGo

Muzyka: Artura Golda

Mo . łq bU . zię. iok jo b|uJz - ko'

gdy no dejdq nocy zle go dri _ ny

Sam mi m wiłeŚ
Słowa : Mariana Hemara TANGo Muzyka: Jerzego Petersburskiego

som mi mÓ . wi . |eś' że wmo.ich o . czochszczęście goś ' ci

o tem wrÓble świergocą
Satanella

Słowa : Andrzeja Wasta sLoW-Fox

Dzi ewuszko, z buzląj a k ja błuszko

o tobie mysleć nie przestanę ...
li'gu - ryn - ko Moy

zAKł. GRAF. B. w,ERzBlcKl l s-KA. wARszAwA


