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Słowa z JerzyNel

Zebyś ty mnie ngzumiał
Muzyka : Mieczysław lłrÓblewshi

Nie wiem czy dziś cię wzrusząme łzy, bo masz Serce jak sta|.
Czy wies4 gdy myŚ|ą SWą sięgam wstecz, wtedy widzę przez mgłę

Nawet nie mowię ci, zeŚ jest zły
tę najcudowniejszą, najsłodszą rzecz,

ze do ciebie mam Ża|.
co miłością się zwie.

Copyright 1934 by ,,Nowa, Scena" Warsaus 
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Ża| mam i wie|ki, ty dobrze wiesz,
Ja wiem, ze kiedyś kochałeŚ mnie,

bo rozwiałeŚ me sny.
jes| ichces z, dzisiĄ przecz.
3
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CzemuŚ mnie okłamat ? CzemuŚ zycie złamał ? Prawdę powiem, jeŚIi chcesz.Zebyś ty mnie zrozu - miał,
To los chciał inaczĄ, ser-ce ci przebaczy. Nie wsilbminam'ciebie i|e.'.

wtedy świat byłby nasz.

Zebyś ty tylko po prawdę z oczu mych zgadł,

ZebyŚ ty mnie zro-zu - miał, |ecz ty głazw sercu masz.

Że ja wciąijestem two

N. 25 S.
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V
jakby piękny był świat. Leczjedno wiem. Ty nie zrozumiesz uko-cha - ny

\=----U
Że w sercu mem uczucie wzrasta z kaŻdym dniem... Żebys ty mnie zrozumiał

wtedy Świat byłby nasz. ZebyŚ ty mnie zrozu - miał, |ecz ty głaz w sęIcu ]nasz-

N. 25 S.
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1.

Słowa z JerzgNel

Nie wiem,
czy dziś cię wzrusząme ł,y
Bo lntaasz serce jak stal
Nawet nie mÓwię Ci,
4eśjest zły,
7e do ciebie mam zal.
Zal mam i wielki,
ty dobrze wiesz,
Bo tozwiałeŚ me Sny.
Czemuś mnie okłamał ?
C zernu ś ży cie zł,arnał'
Prawdę powiem'
jeśli chce sz.

Refrain
Zebyś ty mnie ztozutniał, wtedy świat byłby nuasz.
Zebyś ty mnie ztozurniał'...Leczty gł.az w sercu masz
Zebyś ty tylko pojął...Prawdę z oezru mych zgadł',
Ze ja wciążjestem twoją. Jakby pięknym był świat.
I'eczjedno wiem. Ty nie zrozurniesz ukoch&ily,
Ze w sercu mem' uczucie wzrasta zkażdyrn dniem.
Zebyś ty mnie ztozutniał, wtedy świat byłby nuasz.
Zebyś ty mnie ztozutniał...Leczty gł.az w sercu masz...
Zebyś ty mnie zro.

Muzylra : Mieczysłalv lfroblelvslri

2. Cry wieszs
gdy myślą swą sięgnę wsteCZs
Wtedy widzę ptze mgłę
Tę najcudowniejs,ą,
najsłods zą rzeCZs
Co miłością się zwie.
Ja wiem, ze kiedyś
kochałeŚ mnie,
jeŚli chcesz dzisiaj ptzecz.
To los chciał inac zej,
Serce ci przebaczy
Nie wspominam
Ciebie ź|e...

N. 25 S.
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==WYDAJE TYLKO PRZEBOJE

1. ostatnia moja miłość
Tango

Słowa : Andrzej Włast Muzyka z Zy$munt Białostocki

,2. Jola
Tango węgierskie

Słowa : Aleksander Jellin Muzyka z Zygmunt Białostocki

3. Zebys ty mnie z,Ioz|Ifitiał
Tango

Słowa : Jetzv Nel Muzyka : Mie czysław WrÓblewski

4. Marika
Foxtrot węgierski

Słowa : Aleksander Jellin Muzyka : Jer,y i Henryk Rosner

S.Narkoza
Walc angielski

Słowa : Aleksander Jellin Muzyka : JerzyBelzacki

6. Zanadto dobtze cię zl:^am
Slow-fox

Słowa : Marian Hemar Muzyka : Meczysław Hoherman

.7,ZebyŚ ty wie d,ziała
Tango

Słowa : Marian Hemar Muzyka: Fred Melodyst

Wszystkie przeboje . na płytach gramofonowych
WYDAWNICTWO NUT "NOWA SCENA'' WARSZAWA, NOWY SWIAT 26

TEL. 2-39-55 P. K. O, 8240
N. 25 S.


