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Anf,rzej Wfast

ZŁOTAJESIEIV
1. Wiatr o smutku śpiewa i jak z\ota mewa

'w dal nieznaną mknie za liściem liść.
Dni umierające, choreo blade sło ceo

mÓwią, że mi czas od ciebie iść.
Choć nie patrzęw oczy twoje pełnełez,
choć milczymy' wiem, że przyszedł kres.
Minie złotajesie o minie czas uniesiefio
sen o szczęściu już na wieki sczezł.

Chcę jeszcze ruz w oczu twych pop atrzeć dal,
nim pÓjdę w świato nim zabiję w sercu ial.
Wiem, czujg, ie się miłość nilszrkoflczY jui,
jak w jesienne dni kwiat ostatnich 16Ż.

Chcę jeszcze raz słyszeć szept ''Ja kocham cię'J..
I potem iŚćo potem uciec nie wiem gdzie...
Nim liŚcie z drzew opad'ą, nim zabraknie słÓwo

tę pieŚri rzucam ci do twych stÓp.

2.P6jdź pod złote drzewa,,tam gdzie wiatr rozwiewa
l,iście niby smutki dawnych dni.
Nie płacz, usiądź blisko, nim Zapomnisz wszystko,
usta uŚmiechnięte podaj mi.

SpÓjrz,babiego lata niknie srebrny leno
rwszystko minie bez tragicznych scen.
Jeden uścisk ręH, jedno słowo z Dzięki ...
Dzięki ci za szczęścia krÓtki sen.
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I0$talni0n h0np0ry0li lygmunta lTie|lhta

l. Biały Bo$ton
lTolny Wa|c, sł0wa Anilneia lTłasta

2,Duloinea
$low a ]0xt]0l, słowa AnillxeialTłasta

3. $ytena
B lues, słowa Anilt xeialvła sta

4. Pepita
]0xt]0l, słowa Anil] xeialTła$ta
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