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OSTATI\IE1\0W0ŚCI
Plosenlra, prąrpomnl Gl...

Pl*senLr przlaom-nl c'l iatłłćna cb-bb cfo-bo Ł tęłn ktoś zde-le- }t

Bez całrrsa na. ślrrlecke źlret - Fortrrlt
słovt: Jerzy Trrnskt l[uz5'ta: 2. Klrrstógll

?łlnłUL o . G!0.tar kt ca - fu-sa na śrrlecb itst

Cry pa,mlęt,asz Ę noc .w ŻaJł:opa,nenr?-Tangrr
Słoya l muzylta! 2.ltarag|risld

Czy P. . mlęJatz Ę noc wZato - p8- nen?... lśtężyc śu'ie. ctł sre.brzyścą j"k dal'

Gąrt5r|lr mrał mllion. Slry-tr.ol
sbrr: 

'btn|tr 
DnbL teqĄ1:.ł'dtD tan

k'.,

EdJfiryn Ńł

słova! B. żybdrgtl

ml-lbn w na-fut- lu swynr

Pozdrovrlenle o:1

od-dał-Ęmwszystko ?e Epo- b-Jen,

9'6r - Tango
lóryta: Z. I(łrasr dEl

gło'nl nz7'tr: ZDrĘdrillt lrc|oJg$.&r

Po-zihur ente od

Slova: B. Sadowsti

g r rasy}anr tobb wśrvŁildr. b-ki

f)zieurc zyrlo... - Tango

lo, e ż mo - gę ci prr - wie - dz|eć,

Przemlnęlło z w.latr(9lll. Watc angietski

o dm'rrymszcz$ctt sądą

Muzyta : rłłaĄrslay szpilman

Dziew-cry - 11or

Słołai Sewer

Prze -ni . nę.ło z wia-trem, Wsz5nt.ko się skorft - czY. łol chł{6d ptl-mię-dzy

Jedną drog:ą. P|eś
fuąrla l sło*a!^Ibert lla*t

Je.dną dro-gądziś wszyscy i - rlzie.mŁ Nam do mar.szu arma . tni

Wydawnictwo EUGENIUSZA KUTHANA Warszawa
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