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KAYAH 

(wł. Katarzyna Szczot, ur. 5 listopada 1967 roku, 
Warszawa, pseudonim artystyczny w języku otomańskim 
oznacza kamień), modelka i piosenkarka o ciepłym 
soulowym głosie, ukończyła szkołę muzyczną w klasie 
pianina (prof. Anna Narkiewicz, 1985). Debiutowała w 
zespołach reggae Rastar i Zgoda, współpracowała z 
zespołem Tilt (Mówią ci, że, 1986), śpiewała w chórkach z 
Atrakcyjnym Kazimierzem i zespołem De Mono.  

Wystąpiła na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w 
Karlsham (nagroda specjalna za piosenkę Córeczko, 
chciałabym, żebyś była chłopcem, 1988).  

Wylansowała przeboje: Anioł wiedział, Byłam różą, 
Fleciki, Jestem kamieniem, Na językach, Prawy do lewego, 
Supermenka (1997), Śpij kochanie, śpij, Tabakiera, To nie 
ptak (2001), Testosteron (muz. Krzysztof Pszona, sł. 
Kayah, 2003). 

Nagrała płyty: Kayah (1988), Kamień (z udziałem 
Michała Urbaniaka, złota płyta, 1995), Zebra (platynowa 
płyta, 1997), Kayah i Bregovic (z Goranem Bregovicem, 6-
krotna płyta platynowa, 1999), Jaka ja Kayah (2000), 
Stereo typ (2003).   

Współpracowała z Ewą Bem, zespołem T. Love i 
Liroyem, śpiewała w duecie z Cesarią Evorą (nagranie 
Embarcacao), wystąpiła w galowym koncercie w Wadowi-
cach z okazji 80 urodzin papieża Jana Pawła II (Anioł 
wiedział, 18 maja 2000 roku).  

Prowadziła cykliczny program telewizyjny To było 
grane (1998). Wystąpiła w filmie Dublerzy (2005). 

Była żoną holenderskiego reżysera Rinke Rooijensa. 

 
Zdobyła statuetki Fryderyka w kategorii najlepsza 

wokalistka (1995), indywidualność roku (1996) i 4 statuetki 
w kategoriach kompozytor, autor, wokalistka i płyta pop 
(1997) oraz Paszport redakcji tygodnika Polityka. 

 

PRAWY DO LEWEGO 
Muzyka: Goran Bregovic, słowa: Kayah (1999) 

 
1. 

W dużej sali duży stół 
A przy nim gości tłum, 
Gospodarz zgięty w pół 
Bije łychą w szklanę: 
Cisza! Chciałbym toast wznieść 
Jak można to na cześć 
Ojczyzny, w której wieść 
Przyszło życie nasze, hej! 

 
Refren: 

Racja brachu, 
Wypijmy za to, 
Kto z nami nie wypije, 
Tego we dwa kije! 
Prawy do lewego, 
Wypij kolego, 
Przecież wiemy, nigdy 
Nie ma tego złego! 

2. 

A na stole śledzik był, 
Zobaczył go pan Zbych 
I pojął dobrze w mig, 
Że śledzik lubi pływać. 
Wstał, by nowy toast wznieść, 
Za rodzin świętą rzecz 
I za teściowych też, 
Rodzina to jest siła! Hej! 

 
Refren: Racja brachu ... 

 
3. 

Dzisiaj młodzież już nie ta – 
Użalał się pan Stach, 
Lecz ręką machnął tak, 
Że wylał barszcz na panią. 

 

Nic to jednak przecież, bo 
Sukienkę można zdjąć 
A toast wznosi ktoś 
Za dobre wychowanie, hej! 

 
Refren: Racja brachu ... 

 
4. 

Pana Kazia kolej to, 
Więc krawat ściągnął, bo 
Przecież postarza go 
I choć był  już na bani, 
Bez pomocy z gracją wstał, 
Jąkając się dał znak, 
By wypić teraz za 
Balony pani Mani, eh! 

 
Refren: Racja brachu ... 
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