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Słowa : LudwikFox

\[2 GRINZINGU PRTY \[2INIE OOO

( INGRINZING)
walc wiederiski Muzyka : Jerzy Petersburski
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4H,,NowA 
scENA"

Ę}l wYDAJE wLKo PRZEBoJE

W WYDANIU PO 96 GR.

1) Abduł Bej' 2.gie wydanie - loxtrot arabrkl
2) Nlesamowite oczy... - tango
3) Pieśli o matce, 3.cie wyd. tango
4) Nie bądź głupi _ walezyk
6) Walc zlączyl nas - rr alc
6) Ostatnia noc - tango
?) Świełe mam bajgbtti _ glorr'.tox
8) Stary walc - rvalc
9) Tyte miłości, 2.gte wydanie - slmrl.fox

z filmu ,Jego Ekscclencja Sublekt'
i0) Złociste włogki' 2.gie wydanie - toxtrot

I I fllmu ,Jego EkecelcnoJa Subfekt'
't1) Oj powoli... - tango
1.2) Wszystko ml iedno - tango

i'g) feuyś ty wiedziała... 4-te rr'yd. - tango

14) Całuję rączki, 2.gie wyd. - tango

i.5) Dziś będziesz moją - tango

i.6) Strzeż aię lrrr'ljej rrriłości - taugo

i.7) ltD latl - tango loastowe

i Łł) Siup, Marysiut... _ trrngo

i 9) Zanadto dobrze eię znam... - s|orv.fox

i!0) Marie - tango eentYment.

i!1) Andrjusza - foxlrot rosYjskl
ł2) Narkoza - walc anglelrkl
ł3) Nanette _ tango
i|ł) Marika - foxtrot więgierrki

is) feuvś ty mnie zrozumiał, 4 wyd. - tango
elti) Wspomnienia - tango
}?) Nie kocham Cię - tango
7B) Jo|a - tango u'|ęglerskle
?g) ogtatnia moja miłość - taugo
ilo) słowa bez treśei _ tango
?1) Nie płacz, Baby - walc anglclrkl
BZ) lotoik to zalotnik! - taugo-lor
ł3) Przyttrl, uściśnij, pocałui... 4 wyd. - tango

P4) UtoOa wdowa - foxtrot

3 w wYDANru
1) Tylko z tobą i dla Ciebie, 2 wyd. - tango

z lllmu "Pleśnlarz 
lłarrzawy'

2) Zr6b to tak rlow-fox
3) Miłość jak piosenka _ taugo
-1) Dla Twei miłości - taugo

6) Wanm tengo rorYJrkle
6) odrobinę szczęścia (3 wyd.) _ tango

?) CzterY nogi - foxtrot
s) t{aipiÓknieJsza Signorina - tango

o) luł. nie m-ogę! - - rlorr'-fox

10) Ty ieszezo wrÓcisz do mnie - tango

11) Tak emutno ml bez cleble - tengo

12) Sz|roda żyć, gdy niema dla Logo - tango

18i Codzieó m| ieitÓÓ bardz|ei blls|.a... - tango metlykaól}.
lłi aatiuszlat - toxtrot rolytkt
16) Ach, ty mi slę tak podobarzl - walc
16) Niecb nikt o tem nlc wls - tango

1?) Przepratzam - tango

86) Kto ta czy walea!?
86) DaJ mi tylko jedną noc...
87) Meryi, Madame...
88) Illona I

39) Wezystt<o juź wlem...
40) Dowidzenia...
41) Tak w źyciu bywa...
42) Piękne Rumunki !

43) fyc\e jost jak błękit nioba
44) odeszłaś, jak sen
46) Za iedno słowo
46) Walc Tyrolski (Magda)
4?) w majową noc
48) Kobieta jest jak rÓża
49) |,amiętasz maleriką kawiarenkę
60) Nie można zmuezać do miloścl
51) Nad kołyską...
62) Powiedz tylko ,tak'...
6s) Bo jesteśmy młodzi
64) Miłość trwała krotko
56) To nic nie szkodzi
66) Graj skrzypku I wyd.
67) Pnyjdzie taki dzieri
58) Ja kocham caĘ Ówiat
59) Twe oczy mÓwią 

"kocbam"60) Twoje kwiaty
61) Noc cygarlska
62) Śpij maleristwo
63) Kłam
6a) Gdy się noc zaczyna
65) Dla Ciebie...
66) Klementyua
67) Pensjonarka
68) Tulipany
69) Wiem że odejdzieez
70) Miłość pali jak ełoóce
71) Codziennio inna...
?2) Nie chcę wiedzieć

Po zŁ. 1.50

- q'alc wledeltnki

- trngo

- tengo

- lortrot rręglerlkl
- tango

- tango

- tango

- loxtrot

- tang.l
-- tango

- tango

- rł'a|e

- tango

- tango

- tango

- tango
- tengo l pieśli

- slow-fox

- foxtrot

- tango

- tango

- tango

- welc angieleki

- rtor. -fox

- taDgo

- tarrqo

- tango

- kołysanka

- romans rvale

- tango

- slow-fox

- toxtrot

- tengo

- tango

- trngo

- tango

- tengo

- tengo

18) Bybtracy
19) Gondolo płylt
20) Ta ledna noc
21) Ptoeanka o mtłoJol
%tr) tra nlc bylen Clcbtc wart

28) od miłości nikt się nie wykręei - rlow-f<lx
z fllmu ,Dwle Joasls' 2 wyd.

24) D|aczego właśnie dziś? - wale angielrLt
z lllmu "Dwls Joaale'

26) Ostatnia niedziela 13 q'yd.
26) Mnie wystarczy słÓwko

z ftlnru ,Kocbal tylko mulc'
27) Koehaj tylko mnie

z fllmu 
"Kocbaj tylko mnlo'

28) Została nam piosenka
29) Naisłodsze tango - tango
e0) Jegt ty|ko ie<lna mlłość - tugo
81) Panna Zuzanna gra na fortepianle - tortrot
82) Skonfiekowane tango - tengo
88) Jadzla r ttlmu 'Jedzta'- rlow-fox
B.l) Bez przerwy śmte|ę oiQ " '86) Jnk drogic tą wlpontn|enia

r fllmu .Jadzla'
80) Wtem, że nlo byłam dla clebic

r lllmu 
'Trędowate'87) A mnie w to grat

88) O, I'amourt
BB) Greckie tango

- mtrta

- tengo

- trugo

- tango

- tango

- tango

- rlow-fox

- wale angielrLl

- tango

- lortrot

- tel3o

- walc unglebhl

- tortrot

- slow-fox

- ttn8o

ltIrzystkie nasze przeboto negrane gą na płytach gramofonowych.
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