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1.

Przy kominku
muzyka: Artur Gold
słowa: Andrzej Włast
wyk. Mieczysław Fogg

Spośród starych płyt gramofonowych
Jedną najpiękniejszą znam,
Czasem, kiedy wieczór jest zimowy
Tę niemodną płytę sobie gram.
Zdaje mi się wtedy, Ŝe wróciłaś
I wróciła młodość moja znów,
Snuje się za nami słowo „miłość”,
Najpiękniejsze spośród wszystkich słów.
Przy kominku mrok zapadł szary jak mgła,
Przy kominku piosenkę starą ktoś gra,
Powracają wspomnienia z dawnych tych dni
Gdy po raz pierwszy kocham cię mówiłaś mi.
Patrzę na poŜółkłe fotografie
I uśmiecham się wśród łez,
Dziś juŜ wytłumaczyć nie potrafię,
Czemu mi tak źle bez ciebie jest.
Stara płyta kręci się i szumi,
Jest pęknięta tak jak serce me,
Serce, co zapomnieć cię nie umie
I z daleka poŜegnanie śle.

2.

Odrobinę szczęścia w miłości
piosenka z filmu "Co mój mąŜ robi w nocy" 1934
muzyka: Jerzy Petersburski
słowa: Emanuel Schlechter
wyk. Tola Mankiewiczówna

O czym marzy dziewczyna
Gdy dorastać zaczyna
Kiedy z pączka zamienia się w kwiat
Kiedy śpi gdy się ocknie
Za czym tęskni najmocniej
Czego chce aby dał jej świat…
Odrobinę szczęścia w miłości
Odrobinę serca czyjegoś
Jedną małą chwilę radości
Przy boku kochanego
Stanąć z nim na ślubnym kobiercu
Nawet łzami zalać się
Potem stanąć sercem przy sercu
I usłyszeć… kocham cię
KaŜda odda z ochotą
Nawet srebro i złoto
I brylanty i wszystko co ma
Bez namysłu najszczerzej
Niech ktoś wszystko zabierze
W zamian za to niech tylko da…
Odrobinę szczęścia w miłości
Odrobinę serca czyjegoś
Jedną małą chwilę radości
Przy boku kochanego
Stanąć z nim na ślubnym kobiercu
Nawet łzami zalać się
Potem stanąć sercem przy sercu
I usłyszeć… kocham cię

3.

Gdybym miał milion
muzyka: Adam Lewandowski
słowa: Zbigniew Drabik
wyk. Janusz Popławski

Tyle jest rzeczy do kupna
Tyle jest rzeczy na sprzedaŜ
A ja bym jedno chciał kupić
Lecz tego kupić się nie da
Kupiłbym twoje uśmiechy
Kupiłbym twoje spojrzenia
Twoje radości i twoje troski
Nawet dziewczęce marzenia
Gdyby mi to jakiś sprzedał sklep
tak jak na kartki chleb
Gdybym miał milion w majątku swym
Oddałbym wszystko ze spokojem
Okrągły milion zapłaciłbym
Gdybym mógł kupić usta twoje
Gdybym miał złoto jak Ford je ma
To bym do sklepu dumnie wkroczył
I dałbym nawet miliony dwa
Gdybym mógł kupić twoje oczy
Niestety złota nikt nie da mi
ChociaŜ bym chciał nie wiem jak
Nikt przecieŜ ciebie nie sprzeda mi
Więc tylko marzę tak:
Byłbym szczęśliwy jak mało kto
Z kwiatów bym usłał ci kobierce
I chętnie oddał milionów sto
Gdybym mógł kupić twoje serce

4.

Na pierwszy znak
piosenka z filmu „Szpieg w masce” 1933
muzyka: Henryk Wars
słowa: Julian Tuwim p. pseud. „Oldlen”
wyk. Hanka Ordonówna

Trudno serce okłamywać
bo mądrzejsze jest niŜ ty
Trudno sercu się sprzeciwiać,
Gdy wyrywa się i drŜy.
Jeszcze nie wiesz, kto on taki,
Ten twój miły, ten twój ktoś,
Lecz juŜ miłość daje znaki,
śe się w Ŝyciu stało coś.
Pierwszy znak, gdy serce drgnie,
Ledwo drgnie, a juŜ się wie,
śe to właśnie ten, tylko ten.
Drugi znak to słodki lęk,
Trzeci znak - piosenki dźwięk,
Co się wplata w sen, złoty sen.
I tylko oczy zamglone pokaŜ,
Wtedy na pewno juŜ wiem, Ŝe kochasz.
Na pierwszy znak, gdy serce drgnie,
Ledwo drgnie, a juŜ się wie,
śe to właśnie ten, tylko ten.
I tylko oczy zamglone pokaŜ,
Wtedy na pewno juz wiem, ze kochasz.
Na pierwszy znak, gdy serce drgnie,
Ledwo drgnie, a juz się wie,
Ze to właśnie ten, tylko ten.

5.

KaŜdemu wolno kochać
piosenka z filmu „KaŜdemu wolno kochać” 1933
muzyka: Szymon Kataszek
słowa: Emanuel Schlechter
wykonanie w filmie: Witold Conti, Janina Brochwiczówna
wykonanie najpopularniejsze, z nowym tekstem zwrotki: Adam Aston
(DuŜo jest w Ŝyciu smutków i drŜeń
ludziom się róŜnie wiedzie
jednym jest źle, drudzy wciąŜ śmieją się
Lecz kaŜdy wierzy, Ŝe przyjdzie dzień
który rozjaśni się …..
kiedy zjawi się ktoś, cicho wyzna mu coś
o czym marzył, śnił tyle lat )

Jednemu los da złota trzos,
drugiemu gładkość lic
lecz bywa teŜ tak, Ŝe czasem nie da nic.
Lecz nie martw się - choć dziś Ci źle
w słoneczne jutro wierz...
kiedy zjawi się ktoś, czule wyzna Ci coś
i miłości da znak... nucąc tak:
KaŜdemu wolno kochać...
to miłości słodkie prawo
bo kocha się sercem a kaŜdy je ma
KaŜdemu wolno kochać...
a więc za miłości sprawą,
niech znikają troski
a radość niech trwa
Byle serca się dobrały,
sen miłości wtedy śnić
moŜe śmiały i nieśmiały,
snując złotą szczęścia nić
KaŜdemu wolno kochać...
to otuchą nas napawa,
miłość jest łaskawa
i warto dla niej Ŝyć...

6.

Nie kochać w taką noc to grzech
piosenka z filmu „Ada, to nie wypada!” 1936
muzyka: Zygmunt Wiehler
słowa: Jerzy Jurandot
wyk. Aleksander śabczyński i Loda Niemirzanka

MoŜna zamknąć serce przed miłością
I uczynić najsilniejszą z twierdz
W taką noc ktoś jakby więzy rozciął
Miłość wchodzi w taką noc do serc
Nie kochać w taką noc to grzech
Gdy sercu serca brak
Bez tego pusty dźwięk ma śmiech
I wino traci smak
Nie kochać w taką noc to grzech
Gdy tęsknią serca dwa
Gdy ktoś miłości wart jak ty
Ktoś o niej śni jak ja
Czy dzień, czy wiek cię znam
To przecieŜ rzecz obojętna
Przyjemnie z sobą nam
W tę dziwną , pijaną noc
Nie kochać w taka noc to grzech
Kochajmy póki czas
Niech miłość wejdzie w krew i myśl
Niech porwie dziś i nas!
Świat zatonął w księŜycowej ciszy
Nad głowami mlecznej drogi szlak
Noc jest blisko, noc miłością dyszy
Serce w piersi tłucze się jak ptak
Nie kochać w taką noc...

7.

Upić się warto
muzyka: Paweł Asłanowicz
słowa: Marian Hemar
wyk. Chór Juranda

Taka noc październikowa, niewierna
I w te okna tylko deszczu ciągły plusk
I taka chandra się kładzie cholerna
Na głowę, na serce i na mózg.
JuŜ cały dzień taki był i cały tydzień
I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
JuŜ nie mogę, juŜ nie wiem, juŜ nie widzę
Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam?
Kochać nie warto, lubić nie warto,
Znaleźć nie warto i zgubić nie warto,
Przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto,
Chodzić nie warto i leŜeć nie warto,
Pieścić nie warto, pobić nie warto,
Stracić nie warto, zarobić nie warto,
Sprzedać nie warto, Kupić nie warto,
Jedno co warto – to upić się warto.
Przypomina mi się, cholera, dziewczyna.
No to co? I znowu bez niej ani rusz.
Ani ona była jedna, jedyna,
Ani drugiej mieć nie będę takiej juŜ.
Podeprzeć głowę rękami obiema,
Na siebie patrzeć chwilę, tak jak obcy widz.
O co chodzi? śe była, Ŝe jej nie ma.
I co z tego? A właśnie, Ŝe nic!
Upić się warto, upić się warto,
W szynku na rynku wygłupić się warto,
W dobrej kompanii popić, to warto,
Czystą kroplami zakropić, to warto.
Wódkę do łbów ponalewać, to warto,
Siedzieć i płakać i śpiewać, to warto,
Z sercem ściśniętym, z duszą otwartą
Upić się, upić – to jedno, co warto.

8.

Piosenka przypomni ci
muzyka: Zbigniew Maciejowski
słowa: Zbigniew Maciejowski
wyk. Marta Mirska

Spadła cicho kartka z kalendarza,
Znów bez ciebie minął jeden dzień,
Serce me o tobie tylko marzy,
Przyjdź i smutek w radość zmień.
Czemu kaŜesz tęsknić tak ogromnie,
CzyŜbyś o mnie zapomniała juŜ?
Jeśli tak, to wśród tęsknoty,
Znajdzie cię piosenki motyw,
Wśród dalekich lądów, rzek i mórz.
Piosenka przypomni ci, Ŝe ktoś na ciebie czeka,
śe tęskni ktoś z daleka, samotny, jak ty.
Piosenka przypomni ci te chwile, co minęły,
Co w przestrzeń popłynęły, jak zwodnicze sny.
A wtedy serce zabije mocno
I blaski wspomnień znów się rozzłocą.
Piosenka przypomni ci, Ŝe ktoś o tobie marzy,
śe smutek ma na twarzy, a w oczach ma łzy.
Nie ma dnia, godziny i minuty,
Bym do ciebie nie słał myśli swych,
Rozkochanych, lecz niestety smutnych,
Kiedy w świat odeszłaś ty.
Lecz pomimo wszystko wciąŜ się łudzę,
śe obudzę znowu serce twe,
MoŜe wzruszą cię wspomnienia,
Sny minione i marzenia
I miłosne czułe słowa te.

9.

Siedem czerwonych róŜ
muzyka: A. Maklakiewicz
słowa: E. śytomirski
wyk. Mieczysław Fogg

Miła, miła,
co dzień mnie twój jasny wita wzrok,
co dzień dodaje sił
mocny uścisk twoich drobnych rąk.
Co dzień, co dzień,
czeka mnie szczęśliwy domu próg
miła, miła,
cóŜ bym w zamian dać ci mógł?
Przynoszę tobie siedem czerwonych róŜ,
z miłosną pieśnią siedem czerwonych róŜ.
Za kaŜdy dzień po jednej róŜy weź
i wraz z róŜami przyjm tę pieśń.
Za siedem zmierzchów siedem czerwonych róŜ,
za siedem świtów siedem czerwonych róŜ,
za słońca blask, za szczęście co płynie w nas
za miłość… siedem czerwonych róŜ

Koniec

