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Ada, to nie wypada 

(tak jak ty ..• ) 

Dziś jesteś obcą mi 

Panienka na prowincji 

List bez odpowiedzi 

NIEZAPOMINAJKI 
Nuty do nabycia we wszystkich księgarniach. 

Wydawca Antoni-Lucjan Krulic~i, W-wa, Pl. Parysowski l m11. 



Wielki przebój z filmu "Ada, to nie wypada" 

Ada to nie wypada. 
słowa Jurandot FOXTROT muzyka Z. Wiehler 
Wciąż się martwi biedny tatek, 
Co ma począć nie wie sam: 
Taki jak ja gagatek 
Nielada to kram 
I po każdej nowej psocie, 
Gdy go dręcz(Y' wyczyn mój 
Płaczą z nim wszystkie ciocie 
I babcia i wuj. 

Ada, to nie wypada 
Tak być nie może, trudna rada! 
Na widok wszystkich twoich fantastycznyc~· 

psot 
Aż oblewa zimny pot! 
Ada, to nie wypada 
Co rusz to wybryk, maskarada 
Te eskapady dzikie i te figle psie ... 
Co ty robisz ? Zmiłuj się l 
Fannie z twojej sfery 
W tym wieku zamąż czas 
Ty zaś masz maniery 
Jak sztubak :z; niższych klas ... 
Ada, to nie wypadał 
Gdzie wychowanie, gdzie ogłada? 
Ten, ktoby się małżeństwem uszczęśliwić 

chciał 
Po tygodniu · wpadnie w szał, 

Wiem, ma rację biedny papa 
Lecz gdy mnie ogarnia bzik, 
Trudno, przepadło, klapa . 
Nie wstrzyma mnie nikt! 
Niema rady, co ja zrobię, 
To wewnętrzny jakiś mus ..• 
Próźno wymyślam sobie 2 

l Od trzpiotów od kóz 
Ada, to nie wypada i t. d. 

Chustki nasze białe. 
TANGO 

Chustki nasze białe, zdała powiewały, 
Gdy wagony w świat cię zabierały. 
Może cię już nie zcbaczę 
Serce we mnie żal upłacze 
I pełen rozpaczy pisze list 

Czy pamiętasz dom ogromny? 
Małe podwórze 
I biedne mieszkanko 
I okno tam na górze. 
Czy pamiętasz Mirle J 
Jej usta jak róże 
Jej oczy płonące 
A serce wiernie ci! 
Rok mnie nie widziałeś już 
Pewnie zapomniałeś już 
Tam wśród słońca i palm Argentyny 
Tam radośnie wszystko tchnie 
Ale gdy ci będzie źle 
W s pomniesz miasto rodzinne i mnie 

Czasy się zmieniły walczyć niemam siły 
Więc nie gniewaj się namnie mój miły 
Za to że ja niemam pracy 
I że zdrowie codziań tracę 
I że ja od ciebie synka mam 

Czy pamiętasz dom ogromny~ 
Małe podwórzt1 
I biedna mieszkanko 
I okno tnm na górze 
Czy pamiętasz Mirle? 
Jej usta jak róże 
Jej oczy przygasłe 3 



A serce wierne ci 
Zabierz mnie do siebie tam 
Będzie znów jak w niebie nam 
Tam wśród słońca i palm Argentyny 
Ja i dziecko z tobą znów 
Odpisz mnie choć kilka słów 
Dowidzenia mój miły bądź zdrów! 

Przebojowy walc z filmu "Ada to nie wypada" 

Tak jak ty ... 
sł. J. Jurandot Walc wiedeński muz. Z. Wiehler 
Iść? Czy nie~ 
Już piąta dobiega. 
Tik tak, tik tak ... 
Jak wlecze się zegar! 
Ach, żeby można raz 
Naprzód pchnąć przeklęty czas 
Iść~ Czy nie? 
Przyjść miała przed czwartą ... 
Tik tak, tik tak ... 
Już czekać nie warto 
A jednak trudno iść, 
Gdy to ty masz przyjść tu dziś •.. 

Nikt mnie nie rozumie tak jak ty, 
Nikt mnie. wziąźć nie. umie tak jak ty, 
Tak zdum1ewac, tak Irytować, 
I tak si ę gniewać i tak całować ..• 
Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty, 
Nawet kiedy kłamiesz wierzę ci! 
Twoje oczy świat mi zmieniły, 
Nikt mi nie jest miły tak jak ty!... 4 

Co? Chcesz iść? · -- -· -- · · - ·-"~"-- ' ... ··~---
Już ósma dobiega? 
Tik tak, tik tak ... 
Tak pędzi ten zegar! 
Ach, żeby można raz 

!V"t~trzymać w biegu głupi czas! 
Zal tych chwil, co znikły już wdali, 
Tik tak, tik tak, .. 
To serce tak wali! 
Bo słodko było dziś, 
Bo tak żal, że musisz iść ... 

Dziś jesteś obcą mi! 
słowa: A. Połoński TANGO muz. A. Zerynger 

Tak dawno ciebie nie widziałem 
Już prawie wszystko zapomniałem 
Pozostał tylko w sercu ślad 
Minionych bezpowrotnie lat... 

...... A dziś ten list niezrozumiały 
- Banalny, krótki, lecz nieśmiały 

J ak piękny bukiet zwiędłych róż 
Co nigdy nie rozkwitnie już ... 

Dziś jesteś obcą mi 
Do ciebie nie powrócę 
Minęło wiele dni 
Rozłąką się nie smucę 
Dziś jesteś obcą mi 
Komedja się skończyła 
Nie wierzę więcej ci 
Twa miłość kłamstwem była 

Przeszłości nie budź pisząc do mnie 
Choć tak kochałem cię ogromnie 
Jak nikt już nie pokocba cię 
Ani na jawie, ani we śnie ... 
Błądziłaś długo, błądź więc dalej 
Niestety, próżne są twe żale 
Z miłości z o stał zimny głaz 
Bo można kochać tylko ra ;: ... 

Dziś j esteś obcą mi i t. d. 5 



Z komedii muzycznej "Podwójna buchalteria" 

Panienka na prowincji 
słowa M. Hemar slow~fox mul':, H. Wars 

Kręć się, kręć się, kręć kołowrotku, 
W sercu, w sercu, w sercu we środku 
Snuj cieniutką nić 
Bez tej nitki tak trudno żyć! 
Dzień po dniu, jak ręczna robótka 
Nitka marzenia cieniutka, cieniutka, · 
Raz po raz się rwie 
Ale bez niej tak źle! 

Czy to nie wszystko jedno, 
Co komu się po nocy śni 
O czom marzy maleńka panienka na prowincji 
Prz~z wszystkie dni 
A dni pod wieczór bledną 
Nie może się domyśleć świat, 
Na co rzeka maleńka panienka na prowincji 
Przez tyle lat 
Są dwa pociągi do Warszawy, 
O siódmej dwadzieścia jeden rano, 
O pierwszej dwadzifścia siedem w nocy, 
Aż we śnie słychać turkot, daleki, długi świst 
Czy to nie wszystko jedno, · 
Co komu się po nocy śni· 
Rano śpiewa maleńka panienka na prowincji 
Swój slow-fox triste 

Kręć się, kręć się, kręć się wrzeciono, 
Nitkę przędz jedwabną, szaloną 
Po tej nitce On 
Trafi tutaj z dalekich stron, 
Wejdzie, spojrzy, wieżmie za rękę -
Uszyjże sobie prześliczną sukienkę 
Spróbuj jeszcze raz •.. 
Znów do jutra masz czas ... 

C1.y to nie wszystko jedno i t, d. 6 

List bez qdpowiedzi 
sł. Lipski·Szlangel tango sentymental. muz. Zugaliew-Udelski 

Kiedyś znajdziesz list mój w Si!ufladzie, 
Pożałujesz, że bez dwóch słów 
Na bok dziś go kładziesz ... 
Minie parę lat i napewno 
Do tych chwil gdy czytałeś go 
Powrócisz myślą rzewną ... 

Znajdziesz kiedyś list 
Wśród starych zapomnianych pism 
I nagle · coś na sercu dnie 
Obuclzi się i drgnie.,. 
Znajdziesz kiedyś list 
Od kogoś, kto pojechał w świat... 
Od kogoś, kto naiłzieję kładł 
W ten list bez odpowiedzi ... 
Takie banalne a takie bliskie ci 

\ Wyblakłe kartki z tych dawnych dni 
Znajdziesz kiedyś list 
Przebiegniesz wzrokiem parę zda1'i 
I łzy jak palce s cisną krtań 
Poczujesz zał serdeczny ... 

Wrócisz znów po chwili do zajęć, 
Powiesz sobie "to głupstw o" lecz 
Tak się tylko zdaje ... 
Wszystko z czasem gaśnie i mija 
Został nie odpisany list 
Została krzywda czyjaś ... 

Znajdziesz kiedyś list i t. d. 

Niezapominajki. 
słowa A. Własta TANGO muzyka H. Gold 

Spójrz iaki piękny jest świat 
Za przeznaczeniem swem idąc w ślad 1 



Żyj jak kwiat ·; 
I oddychaj wiosną 
Rzuć ludzi i miasto i dom, 
Śpiewaj piosenkę miłosną 
I uwierz pięknym snem ... 

Kwitną nieza-pominajki 
Pachnie łąki skraj, 
Świat ma urok pięknej bajki 
Którą stworzył maj 
Szczęście bliskie i ogromne 
Splotło serca dwa 
I już nigdy nie zapomnę tego dnia 
I nie zapomnę twoich ust 
Na których szept miłosny zcichł 
Będ~ cię w świat daleki niósł 
Na r•kach mych 
KwitnĄ niezapominajki, 
Świat miłośeill tchnie 
Chociaż wiem, że to są bajki 
Mów, :te kochasz mnie •.• 

Mgła ... świat cały z oczu mi znikł, 
Ty jesteś w życiu mem więcej nikt 
Więcej nikt, 
Czy chcesz i'c odemnie? ... 
Siądź, wyznam ci wszystk0 co wiem 
Co przed tobą taieronie 
Ukrywam w sercu mem ..• 

Kwitną niezapominajki i t. d. 

NOWY FILM POLSKI!!! 
3 O KARATO W SZCZĘŚCIA 

w roli głównej: ADOLF DYMSZA. 

Dmkarnia • Współpraca• Warszawa:-
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