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8' Kominek zgasł.
16. Kwiaty.
21 , o pieśnimnie prosisz.

22, A więc dzisiaj rozstalem się z
29, Ostatni dzierl.
30. Jamszczyk.
34. Przez cudny park.
35. Pragnę zabawy.
41
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Milczałem.

43, Kiedy można.
44, Ałławerdy.
45, Jestem cÓrą stepÓw,
48, Pamiętam wieczÓr.

$Ór.

50. O nocy cudna.
51. Wolga.
54, Pijana.
55. Oczy czarne.
56. Za ostatni grosz.
57. Pragnę mÓwić ci.
58. Ja kocham Cię.
59. Przysięgasz mi.
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tobą.

Kazbek.
Jasne czarowne dziwnie wymowne.
Para gniadych.

65.
65.
67, Ranek tak smutny.
69. Słofice wschodzi i zachodzi.
77, Kochali się.
72. lilietrzylt.
T4, Cichutlto, cichutlro.

