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Drömmar om kärlek försvinna. 
Sång och Slowfox 

ur tonfilmen Två hjärtan i valstakt. 
Tysk text av W. Reisch ~ A. Robinson. 
Svensk text av Den Blyge. Musik av Robert Stolz, Op. 549. 

Slowf ox. (Moderato ) 

i .Drömmar om kärlek ör-svinna med fart . 
2. Nu är du min, och jag släpper dig ej. 

i li-dan - de snart. 
dig nytt kon-ter-fej. 

Vad man om vå- ren 

t . Traume von .Li"ebe verweken so bald, 
;J. Heute bist met'n du, i'c!t tas-se di'ck ni"ckt, 

Li"ebe wird i·mmer mit Leiden bezaklt, 
dockje - de Hacht trägt ein andres (Jest'cht. 

Redan i morgon 
was man frn Fruklt"dft 
Morgen schon wills~ tt 

en gång fått drömma, 
de sli - tas banden, 
einmal be-ses-sen, 

ni"ckts von mir wissen, 
> 

/"l 

kan på hös-ten 
om en an- nan 

kann i·m Herbst man 
wenn dick and'- re 

>---... 

tro mig, min älskling, att jag ej ·g tror! 
Svär ic . - ke älslding, blott lyss mig, jag ber! 
glaube mfr, Li"ebling; ick glaube dir nickt, 
sckwöre m·ckt, .Liebling;und kUsse mick bio.Il, . . . . q. . 
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r: 

ej man glömma. Om ock din mun mig om tro-het nu svor, 
räc-ker handen. Blott den- na af-ton mitt ö - de mig ger. 
ni·e ve1'-ges-sen. Wenn auck det'11Nund mir die Treu-e verspricht, 
.Lippen kussen. Hur die-sen A-bend gewå"krt mt"rdas.Los, 

Jag ser vid 
Min - net blott 
ick ahn' ja 
la.JJ uns den 
~-

lå-ga.ns förs- ta glöd 
se'n av vad som var 

sclion beim ersten Ku.P 
su-jlen Hauck $1' - ruck 

ri't. 

död: 
är kvar: 

den Sclelu.11: 
vom 6luck. 

En 

Auck 

Ensl.llll'itt för Skandinavfon: A-B. Carl Gehrmans .Musikförlag, Stockholm. 
C. G. 2.\92 
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Schlagerna i 
europas stora 
tonfilmsucce 

Två hiärtan i valstakt 
Musik av ROBERT STOLZ 

Valserna 

TVA HJjtRTAN I EN WIENERVALS 
{Zwei Herzen im 3/4 Takt) 

DET GLADA WIEN • • • • .• 

SI ow-f oxern a 

{In Wien, wo der Wein und der Walzer 
bluht!) 

DROMMAR OM KKRLEK FORSVINNA 
{Auch du wirst mich einmal betrugen) 

DU jtR SOL-EN MIN • • • • • 
{In deinen Augen liegt dos Herz von 
Wien!) 

även för salongsorkester. 

A.-B. CARL GEHRMANS MUSIKFORLAG 

STOCKHOLM 
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