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Państwowa Operetka w lodzi 

Antoni Bachliński 
Dyrektor 

Paweł Abraham 

Byli zopoleńcy, którzy widziel i w 
nim wielką nadzieję - odnowiciela 
operetki. Działo się to w czasie, gdy 
gwiazdo Lehara zaczęło blednąć, gdy 
zblazowana publicmość berlińska co
raz słabiej reogowota no melodyjne 
finezje i przemiłe dla ucho, senty
mentalne walczyki Kalmana, Fallo czy 
Eysfer . Niewybredny humor wodewi
lów i przepych widowisk rewiowych 
(wysta wionych najczęściej z nakładem 
wielomilionowych kosztów) stopniowo 
wypierały z desek scenicznych swą 
podstarzał siostrzycę, które zrodzono 
nad Sekwaną, rozkwitało w sto licy 
naddunajskiej, opromieniono geniu-
szem Jano Straussa . Zdawało się, że 
klasyczna operetko wyczerpało całko
wicie swe możliwości i skazana jes t 
no nieuchronną zaglodę . 

A oto zjawia się kilku kompozyto
rów i zadaje kłom tym złowróżbnym 

przepowiedniom. Erwin Weill i Miszo 
Spolionsky nawiązują do noj lepszych, 
offenbachowskich tradycji i tworzq 
muzykę do dwóch demoskotorsklch li
brett, pełnych aktualnych o :u:z:ji, 
zgryźliwego dowcipu i drapieżnej sa
tyry. Sq nimi „Opera zo trzy grosze" 
i „Dwa krewety". Jeko autorzy tek
stów widnieją no afiszu dramatopi
sarze tej miary, co Bertold Brecht 
1 Jerzy Kaiser. 

Ali ści Powel Abraham - wielce uta
lentowany kompozytor, który w orygi
nalny sposób p.;wiązoł muzykę ope
retkową, opartą o motywy ludowe, z 
jazzem i rytmem nowoczesnych tań
ców - był pechowcem życiowym, pa
sierbem losu na tym padole łez. „ 

Uradzony w matym węgierskim mia
steczku, po ukończeniu studiów mu
zycznych w Budapeszcie, dość wcześ
n ie rozpoczyna swą kompozytorską 
karierę. Pisze poważne utwory, pory
wa się no pa rtyturę operową . J edna
kowoż śmiałe, ambitne plony zawo-

S'tonisłow Winiecki 
Kier. Ar~styczny 



• 

Władysław Rassa 
dyrygent (opr. muzyczne) 

Janusz Rzeszewski 
Asystent reżysera 

Józef Matuszewski 
Choreogra f 

-'\ 

dzą. Kompozycje, zamiast wawrzynów, 
przysporzojq mu jedynie moc ktopo
tów pieniężnych i rozczarowań. Toteż 
36 letni Abraham, wzorem wielu wy
bi tnych poprzedników, zawraca ze 
żmudnej. wyboistej drogi twórczej, w 
kierunku krainy operetki, ulegając 
zwolno je j urokowi i feerii. 

I t u ujawnia się już no wstępie, je
go przysłowiowy pech: nie ma szczę
śc i e do librecistów. Swą nowatorską 
muzykę musi najczęsc1e1 podkładać 
pod sochorynowe słowo mdłych piose
nek miłosnych, i lustrować niq z goło 
nieprawdopodobne sytuacje. Gtównre z 
tego powodu nie utrzymuje się długo 
no scenach niemieck.ich operetko 
„Małżonek panienki" ( 1928). Nato
miast sukces i popularność no miarę 
światową przynosi mu w dwa lato p6ź
nie1 znano naszej publiczności operet
ko „W iktorio i jej huzar". Jest faktem 
bezspornym, że sławę swą i długo
wiecznosc zawdzięcza ten utwór wy
łącznie kompozytorowi, kt6fy rokwe
stionowot monopol wolca czy polki w 
operetce i poszukał dla niej nowych 
rozwiqzon muzycznych . 

Jerzy Groszong 

scenogra f 

Kazimierz Skinder 

dyrygent 

Podobnymi walorami, jesl1 chodzi o 
partyturę, odz:noczo srę wystawiono 
w 1931 roku operetko „Kwiat Hawa
ju", jej akcjo zaś - szeregiem n1e
prowdopodobienstw. Obrotni libreciści 

podejmują tym razem skuteczną ry
walizację z przepychem widowisk re
wiowych, ponoszących się w teatrach 
muzycznych nad Sprewą. Nic dziwne
go, że projekt dekoracji czarującej 

wyspy kreśli jeden z najbardziej zna· 
nych niemiEckich scenografów 

Abraham przenosi się no stole do 
Berlino. Zamieszkuje luksusową willę 

w dzielnicy milronerow, tantiemy sy 
pią się jak z rogu obfitości · 

Tymczasem dogorywa nierortunny 
twór Tro~ totu Wersalskiego z 1918 
roku - Republiko Weimarska. Bezro
bocie, kryzys ekonomiczny, korupcjo 
sięgojąco do najwyższych szczebli od
ministroc1i państwowej - wszystko to 
stonQwi podatny grunt dla pasożytnic

two i spekuloc1i, o pożywkę dla wscho
dzącego hitleryzmu. Proces Hugo Sti
neso i braci Skierek obnaża w pełni 

zgniliznę morolnq plutokracji niemiec
kiej , wśród której cora z to wickszą 

populornosć zyskuje hasło rzucone w 
swoim czasie przez Guizoto, premiero 
„króla bankierów", Ludwiko Filipo: 
„Bogaćcie srę1 " To znaczy: kombi
nujcie i używajcie życia zo wszelką 

cenę .. . 
Pięć tygodni przed pożarem Re1ch-

togu i śmiercią republiki, 23 grud
nia 1932 roku, odbyło się uroczysta 
premiero „Balu w Sovoy'u". Nadworni 
l ibreciści Alfred Grunwald i Fritz Lohner
Beda napisali dość sensowny tekst - na
ginając sie, rzecz jasno, do upodobali 
berlińskiego mieszczucha . Robotnik 
niemiecki dawno j uż przestał być kon
sumentem teatru. Barwność i tempo 
muzyki oraz rozmach obrazów sce
nicznych spowodowały, że insc niza
cj i operetki podjQł sie najwybitniejszy 
reżyser Europy Środkowej, Maks Rein
hardt. 



Horacy Safrin 
Konsultacja literacka 

Andrze j Hundziak 
dyryg!!n t 

Zanim „Bal w Sovoy'u" rozpoczqł 

swój triumfalny marsz po scenach 
operetkowych, do pałacu kanclerskie
go w Berlinie v.prowadzit się Adolf Hi
tler. Z chwilQ zagarnięcia władzy 

przez faszystów rozpoczyna się marty
rologia Pawła Abrahama. Stawny już 

podówczas kompozytor, nie mogący 

jednak dowie~ć orybko5ci swej bobki, 
musi uchodzić do Paryża, skqd pa 
wybuchu drugiej wojny światowej uda
je się do Nowego Jorku Materia lnie 
powodzi mu się coraz gorzej. gdyż 

operetki jego nie ciesza się uznaniem 
w kraju yonkesów Muzyk popada 
w melancholię, przyjaciele umiesz
czają go w zakładzie dla psychicz
nie chorych. Wedtug relacji naocz
nych świadków, Abraham pełnit ta m 
nader odpowiedzio lnq funkcję : ca 
dzień z rano zomiatot klatkę schodo
WQ W 1952 roku s tan zdrowia kom
pozytora uległ znacznej poprawie. Mi
mo to, pozostawał nadal w przymuso
wej izolacj i, a lbowiem władze ame
rykańskie przedtuzajo wizę pobytowq 
jedynie osobom zdrowym „no duchu 
i no ciele". 

Jest tojemnicq Poliszynela, że kom
pozytor, który przed niedawnym cza
sem powrócit do Niemiec Za chod
nich, długoletni pobyt w środowisku 

obfqkańców zawdzięcza ł swoim nowo-
jorskim „opiekunom": lekarzowi 
radcy prawnemu, którzy podobna zbyt 
gorliwie zajęli się inkasem należnych 

mu tantiem. 
Paweł Abraham skomponowat rów

nież ilustrację muzycz:nq do kilku 
filmów n iemieckich, wyświetlonych z 
po .... odzeniem w różnych częściach 

świata. 

H. S. 

Barbara Michiewicz 
asys ent scenografa 

„BAL W SA VOY'U" 

Prolog 

Wenecjo Poświato k~icżycowo no 
śpiqcych lagunach. W dal i śpiew gon
dolierów. 

Z obięć nocy wynurza sir paro ko
cha nków, splecionych w u{ci<k.u mi
łosnym. Czyżby Romeo i Julio no bal
konie? Nic podobnego. Rychło przeko
namy się, że chodzi tu o stadło mał
żeńskie, odbywoj<lce ostatni etap 
przydługiej podróży poślubnej - o 
bohaterów dzisiejszej opere! k 1: Arysty
do i Madeleine. 

Oboje zapcwniojo nos, iż mimo 
upływu okroglych dwunastu m1es1ęcy 
miło~ć ich nie ostygło I trwać będzie 
wiecznie ... 

Ano, zobaczymy! 

Akt 

Au~orzy libretto hojn"' szofui pej
zażami. Tym razem znajdujemy się no 
lazurowym wybrzeżu, w samym sercu 
tego malowniczego ,.rendez-vous ele
ganckiego świat'l" - w leci. Luksu
sowy apartament z tarasem. Przyfo· 
ciele Faublasów oczekuje ich powrotu 

i racza się ploteczkami na temat no
wozeńców, których miesięc miodvwy 
trwa t równo 365 dni... Dow1odujemy 
się przy tej sposobności, że Arystyd 
nie tylko wywodzi si~ ze 2nokom1tego 
rodu, lecz rozporządza ponad to nie
zgorszą intratą roczną - ces około 
stu tysięcy franków. 

Nie zdążyliśmy jeszcze pozbyć się 
uczucia zazdrości, gdy przybywa ocze
kiwana przez wszystkich par mał
żeńska, by podzielić się z publicznoś
cią wrażeniami roczne1 wędrów~ i pa 
ki lku kontynentach. Musimy im wie
rzyć na słowo, ze 

„ ... no1pięknicjsza jest Sevillo, 
gdzie gra do tańca sam Podilla". 

A tymczasem zachowajmy czuiność, 
boc Arystyd stara się właśnie ukryć 
przed wzrokiem nodobne1 połowicy 
jokową~ tajemniczą depeszę. Jedno
cześnie wzywa telefonicznie swego 
druha i powiernika, ottoche posel
s two tureckiego. 
Wysiłki markizo okazały się da

remne Kochająca żono dostrzegto 
podejrzany ruch ręk męzowskiej. 
Odzyskuje jednak spokój, zapoznaw
szy się z , urzędową" trekiq tele
gramu. 

Stonisław Gcrstenkorn 
Chórmistrz 



Krystyno Hyc-Wronko 

Z t olei przedstawia się widzom Mu
stafo Bej, który mo no swym koncie 
mołżeńsk1m poł tuzina rozwiedzio
nych żon . Rzecz prosto: ilekroć zmie
nia pl?cowkę dyplomatyczno. zmienia 
r6wniez toworzr.;zkę życia Człowiek 
ten mo sporo doświadczeń w spra
wach sercowo-matrymonialnych Toteż 
nic d1iwnego, ze Arystyd zwierza mu 
się z wielce niemiłego kłopotu. Otrzy
mał właćnie depeszę od byłej kochan
ki Tongolity, któr domaga się reoll
zoqi czeku no „kolacyjkę we dwoje". 
Rok temu podpisał to oryginalne zo
bowiozonie... Termin płotnosc1: noc 
dzisie jsza, miejsce - boi w „Sovoy'u". 
Co tu począć> Jedyna nadziejo w dy
plomatycznym Turku. 

Zanim jednak w glov.ie Mustafy 
zrodzi sii:- ,,zbawienna" myśl. sześcio
krotny rozwodnik zakocha sie po raz 
siódmy. Tym razem w prz·,1ociólce 
pani domu - Daisy Parker. Ku no. 
siemu ni-małemu zdziwieniu dowia
dujemy się po chwili, że to urocza 
blondvnka jest właściwie stynnym 
kompozytorem jazzowym, wvstępujo
cym poci psP.11cionimem .Jose Pa~o
dobfe". Przybyła do Nic„i, oby no 

balu w „Sovoy'u" wystąpić w roli dy
rygenta własnych utworów 1 zdradzić 
swoje „incognito". 

Przypadek chce, że Mustafa Bej 
wpada na niefortunny pomysł upozo
rowania nocnej eskapady do „Sovoy'u" 
faktem obecności tamże kompozytora 
Possodo~le poczciwego starowiny, któ
ry ponoc przed loty uratował zycie 
markizowi de Foublos .•. 

Oldomono Madeleine zaprzysięga mę· 
zowi i~cie nii:wieściQ zemstę: zomo
wio u krawca ekscentryczną suknię 
o wyzywającym dekolcie i postanawia 
również udać się no zabawę kostiumo
wą w roli„. domy z półświatka . 

Akt li 

Boi w „Sovoy'u". Barwne kostiumy, 
półnagie girlsy, butelki musującego 
szampana No scenie gwarno i wesoło. 

Po kolei przewijojq się przed oczy
ma widzów: 

Piękno Tongol1to, tancerko argen
tyńska, które opowiada i wyśpiewuje 
dzieje swej miłości do Arystydo. 

Mustafo Bej w towarzystwie sześciu 
rozwiedzionych żon. A każda z nich w 
barwach swego kroju. Każda z nich 
gotowa, w razie konieczności , wysta
wić mu jak no1lepsze świadectwo ... 

Michał Śfotki 

• 

Wando Bojarska 

Markiz de Foublos, witany gorąco 
przez przyjaciół, o jeszcze goręcej 
przez kelnerów. 

No i, oczywiście, zamaskowano Ma
deleine w stroju demimondy, z papie
rosem w ustach. Mimo silenia się na 
gesty i słowo dziewcząt lekkich oby
czajów, od razu przypada do gustu na
szym dwom przyjaciołom. Arystyd go
tów nawet zakochać się w niej od 
pierwszego wejrzenia. Co więcej: do
radza pięknej nieznajomej, oby zre
wanżowało się, i to fok najrychlej, 
niewiernemu mężowi... 

Gole4'ię interesu jących nos osób 
uzupel'nio Celestyn, młody, skromny 
aplikant adwokacki - trochę krótko
widz, trochę jąkot - w wypożyczo
nym fraku . Przyszedł no boi do „So
voy'u", żeby nareszcie doczekać się 
spełnienia najśmielszych morzeń: boj
ki swego szarego żywota. 

, Bojką" tQ okaże się Madeleine, 
która w poszukiwaniu przygody miłos
nej za wszelka cenę zaproponuje nie
śmiałemu młodziencowi spożycie wspól- · 
nej kolacji w i:ocisznym 'l~'-tinecie 

numer dziewięć. Z wcii ,,szechmcc
nych librecistów, w sąsiednim sepo-

ree ulokowało się druga poro: Arystyd 
z TongolitQ. Markiz uiszcza swój ho
norowy dtug. 

Trzecia poro - Daisy Parker i Mu
stafo Bej - jest już no najlepszej 
drodze do porozumienia. Pewne trud
ności nastręcza jedynie osobo legen
darnego kompozytora Possodoble. 
Jesteśmy jeszcze świadkami rozmo

wy telefonicznej, między małżeń
stwem przedzielonym cienką ścionkq 
gabinetową . Mimo rosnącej agresyw
ności ze strony Madeleine, fajtłapo 
Celestyn coraz mocnie1 utwierdza sie 
w przekonaniu, że tuli się doń przy
zwoita kobieto, tok zwano domo z to
warzystwo ... 

No dużej sol' „ Sovoy'u", tonącej w 
powodzi świateł, girland i serpentyn, 
speaker ozno1mio uczestnikom zabawy, 
iż jury jednogłośnie przyznało nagro
dę gazety „ Figaro" znakomitemu 
kompozytorowi jazzowemu, Don Jose 
Possodoble. Dźwięczne to imię i naz
wisko jest pseudonimem złotowłosej 
Daisy Parker. 

Markizowi rzednie mina, do~wiod-
czony Mustafa Bej zapomina języka 
w gębie. Tym niemniej oświadcza się 
Daisy i jej popie. Temu ostatniemu -
przez mikrofon. 

Michał Lasowy 



Hanna Dabt:za nka 

Janusz Duński 

Pogodny nastrój mąci jcdnokowoz 
mściwa Madeleine. Zjawia się nieo
cz( kiwanie I obwieszcza wszem wobec 
i każdemu z osobna, że jest legolnq 
żono markiza de Faublos, która przed 
chwilo zdradziła swego męża. 

Hanna DobJowolska 

Akt Ili 

Arystyd w homletowcj rozterce 
zdradziło czy nie zdradziło? Trudna 
znoleżć odpowiedź no to pytonie, o 
jeszcze trudniej wyjście z zawiłej sy
tuacj i, w jaką wplątał się z winy za
zdrosnej matżonki. Co gorsza: skan
dal w „Sovoy'u" staje się tematem pi
ka ntnych artyku lików miejscowej prasy, 

W tym wypadku na nic się nie 
przyda długoletn i e doświadczen i e Mu
stafy Beja, oni mądre sentencje jego 
czcigodnego 01co, Agi Paszy . Docho
dzi do bardzo typowej sprzeczki mot
żeńskiej, w rezultacie której przyby
wa do willi Faub lasów aplikant adwo
kata Levy... Celestyn we własnej oso
bie. 

Ten niewiarygodnie skromny i nie
śmiały młodzieniec, wzięty w ogień 
krzyżowy pytań przez obydwu pr4yjo
ciół, milczy dyskretnie, nie zdrodz.o 
tajemnicy gabinetu numer dziewięć ... 

Dopiero prowokacjo Daisy i wyzna
nie Madeleine uchylą nom rąbka 
prawdy, rozprószą wątpliwości Ary
stydo, doprowadzą operetkę do szczę 
śliwego końca, a obie zakochane po
ry do upragnionego „en deux". 



Muzyka: PAWEŁ ABRAHAM Libretło: ALFRED GRUNWALD i LOHNER-BEDA 
Przekład: LEOPOLD BECK I MICHAŁ ŚLASKI 

9Jal "' Savoy'u 

Morkiz Arystyd de Foublos •••••••••• 

Madeleine - jego żona • • • • . 

Daisy Darlington - kompozytorko jazzowa 

Mustafo - Bej - ałłoche poselstwa tureckiego 

T angolito - tancerko argentyńska • 

Celestyn Formant - prawnik . 

Operetka w 3-ch aktacf1 (?. prologiem) 

os oby: 

{ 
Michał Losowy 
Michał $laski 

I Wanda Bojorako 
\ Krystyno Nyc-Wronko 

f\ Hanna Dobrowolska 
Hanno Dobrzanko 

f Janusz Duński 
\ Stanisław Winiecki 

( HOłlna Holman 
\ Stanisławo Piasecka 

Lech Redo 
y Sie rowie 

B 

Ernest - przyjaciel Celestyna 

Rene •• 

M a urice { 
Paulette 
German 

goście domu Markizo 

Archibald - kamerdyner Arystydo 

Bebe - pokojówko Madeleine 

Pomerol - szef Sovoy'u . 

Albe r! - w!ości ciel domu mody 

Speaker 

E T: 
Halino Bogdańska, Tereso Chcoziok, Halino Grochowska, 

Danielo Olokowsko, Jadwigo Terlecka, Tadeus z Bogucki, 

Irena 

Zygmunt Go loch , 

Krystyn a Kowalczyk, Danuta Kierul, 

Wies ław G cwacki, Józ f Ignacza k, 

, 
a de p c i 

o r a z 

o rk i estra 

Jerzy Nejman 

Jo„ Podkowski 

{ 

January Krawczyk 
Morio BQbińska 
Morio Kaczmarkiewicz 

Zygmunt Urbański 

t Barbaro C ytacko 
\ Barbero Kanar 

Henryk Ła buń ski 

Sergiusz WQsowicz 

Eugeni usz Rawski 

Anito Nikitin, Barbaro Leleniewsko, 

Jerzy Magus, Włodzimierz Pawłowski 

Para frazę jazzową dla baletu opartą na motywach „Ba lu \'ł ovoy'u " skomponował i z i nslrumenl owcł Władysław Rossa 

Prolog - w Wenec ji 

Przygotowan ie muzyczne : Wladysław Rossa 

Scenografio : Jerzy Groszang 

l< o„sultocjo li te racko: Horacy Safrin 

Rzecz dziej e się 

Akt I i Ili - u Markiza 

lnsce11izacjo i reżyseria : 

Asystent reżyse ra: Ja nusz 

Dyrygują : Władys ław Rossa , Ka 

Kor epetytorzy : Anno Hanisz, Kazimierz Ciesi 

Akt li - na balu w Savoy'u 

icz, Wa ldemar Synder 

Choreografia : Józt'f Matuszewski 

Asystent sceno.;i ra fo : B ~irb ara Michiewicz 

Chórmistrz: S'. anisiaw Gersłen korn 



Ha lina Hofma n Lech Redo 

Jerzy Sidorowicz Stan isla wa Piasecka 



Jan Padkawski January Krawczyk Eugeniusz Rawski 

Zygm unt Urba ński Henryk Łabuński 



Orkiestra Państwowej O peretki w Łodzi 

Dyrygenci: Andrze1 Hundziak, Władysław Ra~sa, Kozi mierz Skinder 

Skrzypce 

Mi .;.zysław Cukrzyns~l 
koncerlmislrz 

Stanisław D1 browolski 

Konstanty Wondl!!r (sox-lenc;r) 

Janusz Synder 
Antoni Chełmiński 

Danielo Sikorska 

li Skrzypc e 

R muald Ulatowski 
T odeusz Berdowski 

Roman Zićłkowsl i 
Waldemar Radziejewski 

A I t ów ki 

Tadeusz Olszewski 
Ed .vord Brożek 

Wioloncze l e 

Antoni Synder (puzon) 

Stanisław Szymonski 

Kon t rabasy 

Stanisław Zoiąc 
Henryk Sienkiewicz 

Fortepian 

Walde. ar Synder 
Kaziu terz Ciesiu łkieY.icz 

A~na Hanisz 

F I e t y 

5 ~fon użmiński 

~l:ln1sław Możdżeń 

Ob o ie 

Franciszek Nierychło 
Bogdan Bilski 

Klo r neły 

Edward Ring (sax-all) 
A:! .,, B·nz:>Ns(1 (SlX :iii) 

Antoni Kret (lcsylolon) 

Sex - b o r y t on 

Alfred Banasiak 

F a g oty 

Slonlslaw Bijak 
Bolesław Jakubiak 

Wa lt ornie 

Zygmunt Motecd 
Roman Domoąała 
Jon Wosil„wski 

Trąbki 

Antoni Czclnik 
Mieczysław Truszkowski 

Sergiusz T omczalc 

Puzony 

Wikrcr Michalski 
Miro Io.., Kaczmarek 

Perkus1a 

Włcdz;mj rz S~owero 
Bronisław Pokora 

Git ar a 

Bogdan Pcgracki 

I n spe k I ar ork ie str y : Antoni Syrider 
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ADEP C I 

Chórmistrz; Stanisław G~rsłenkorn 

Soprany T e n o r y 

A 

Morio Sqbińsko Jerzy Ambroziak 

Barbaro Cypel Kazimierz Jeziorski 

Morio Kaczmarkiewicz Józef Kasperski 

Janino Koprowska Władysław Kwiatkowski 

Lucyno Krawczyk Jerzy Nejman 
Bożenno Szczeblewska Henryk Szulc 

Włodzimierz Zygier 

t y B o s y 

Barbaro Cytocko Janusz Kunce 

Wando Grzelko Stanisław Michoński 

Barbaro Konar Sylwester Semotiuk 

Danielo Mroczkowsk Henryk Serweta 

Jadwigo Sobańska Sergiusz Wąsowicz 

Mirosławo Skrzypek 
Olgo Skolowsko 

Kierownictwo adm.-techniczne 

Antoni Fronc 

Kostiumy wykonano pod k ierunkiem: 

Janiny Pietrzykowskiej i Antoniego Mozalewskiego 

Kie rownicy pracowni: 

Stoi orskiej : 
Mieczysław Ciesielski 

Modelatorskie j : 
Edward Wawrzyniak 

T opicersk ie i · 
Aleksander Wilczyński 

Ślusarskiej: 
Henryk Jasiński 

Elekty świetl ne: 

Jon Miszłolewicz 

Brygadier sceny : 
Zygmunt Wengelewski 

Malarskiej: 
Jerą Masłowski 

Perukars kiej: 
Jon Szorkin 
Szewsk iej: 

Aleksander Sqgoło 

Stro iciel fortep ianów: Tadeusz Wichliński 
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Na;bliższe premiery: 

„ EST R E L LIT A" 
muzyka LOMl1NI 

„B OC CACCI O" 
muzyka SUPPE 

RE W I A Nr 2 
(Tytuł roboczy „CHCIAŁABY DUSZA DO RAJU") 

Typ. Nr 694-9-57 r. - 15000 D-6 
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