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NATASZA ZYLSKA 

 (prawdziwe nazwisko Zygelman, ur. 13 grudnia 1933 
roku, Wilno, zm. 29 marca 1995 roku, Tel Aviw) była jedną 
z najpopularniejszych piosenkarek lat pięćdziesiątych. 

Wojnę przeżyła w ukryciu. Podjęła studia aktorskie, ale 
ich nie ukończyła. Mieszkała na Śląsku (ojciec był 
dyrektorem banku w Katowicach), gdzie rozpoczęła 
błyskotliwą karierę piosenkarską.  

Występowała z orkiestrami tanecznymi Jerze-go 
Haralda, Jana Cajmera Waldemara Kazaneckiego i 
Zygmunta Wicharego.  

 

Największe przeboje: Bajo bongo (muz. H. Gietz, sł. 
polskie Zbigniew Sztaba), Klipsy i Kukurydza (muz. H. 
Skalska, sł. Kazimierz Szemioth), Chociaż raz powiedz 
nie, Czy pani tańczy twista, Deszczowy fokstrot, Klemen-
tynka bawi się (muz. Andrzej Markiewicz i Jerzy Mart, sł. 
Bogusław Choiński i Jan Gałkowski), Marianna ruda 
(muz. Adam Markiewicz, sł. Bogusław Choiński i Jan 
Gałkowski), Pik, pik, pik, Pikulina, Piotruś, Soho-mambo 
(muz. Jan Czekalla, sł. Andrzej Tylczyński), beguine 
Kasztany (muz. Zbigniew Korepta, sł. Krystyna 
Wodnicka, radiowy przebój 1956 roku) i rumba Mexicana. 

W 1963 roku wyjechała z Polski do Izraela, gdzie 
występowała jako piosenkarka, a po wycofaniu się z zawodu 
w latach siedemdziesiątych, poświęciła się plastyce. 

 
 

KASZTANY 
beguine 

Muzyka: Zbigniew Korepta, słowa: Krystyna Wodnicka 
 

1. 

Mówiłeś: włosy masz jak kasztany 
I kasztanowy masz oczu blask, 
Gdyśmy chodzili razem, kochany, 
Wśród złotych liści, wiatru i gwiazd. 

Wiatr trząsł kasztany pod stopy gradem, 
Mówiłeś: żegnaj i drżał ci głos, 
Odjeżdżam dzisiaj, lecz tam gdzie jadę, 
Zabiorę z sobą tę złotą noc. 

 
Refren: 

Kochany, kochany, 
Lecą z drzewa jak dawniej kasztany, 
Wprost pod stopy par roześmianych, 
Jak rudy lecą grad. 
Jak w noc, gdy w alejce 
Rudy kasztan ci dałam i serce, 
A tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej, 
Że kochasz mnie i wiatr. 
 

2. 

Już trzecia jesień park nasz wyzłaca, 
Kasztany lecą z drzew trzeci raz, 
A twoja miłość do mnie nie wraca, 
Choć tyle błyszczy liści i gwiazd. 

I tylko rudy kasztan mi został, 
Mały talizman szczęśliwych dni 
I ta jesienna piosenka prosta, 
Którą wiatr może zaniesie ci. 

 
Refren: Kochany, kochany ... 

 
Piosenkę wykonywała również Barbara Muszyńska.  
W latach dziewięćdziesiątych, przeżywała swój renesans w 

wykonaniu Edyty Górniak (płyta Dotyk, 1995).  

MEXICANA 
rumba 

Muzyka: Władysław Pawelec,  
słowa: Zbigniew Kaszkur & Zbigniew Zapert 

 
1. 

W Meksyku, w Meksyku ten zwyczaj 
Od czasów Azteków już trwa, 
Że zawsze przy  pełni księżyca 
Miłosną melodię ktoś gra. 

Refren:  

Mexicana, mexicana 
Wszystkie pary rozgrzewa jak rum, 
To melodia księżycowa, 
W rytmie rumby tej można całować. 

Można czule się przytulić, 
O, tak właśnie jak ty i jak ja, 
Mexicana, mexicana, 
Piękna jest, wdzięk swój ma rumba ta. 

 
2. 

Gdy miłość z miłością się spotka, 
W noc pełni księżyca, wśród gwiazd, 
Wokoło rozlega się okrzyk: 
Hej, grać mexicanę już czas! 

 
Refren:  

Mexicana, mexicana... 
 

To jest taniec zakochanych, 
Takich właśnie jak ty i jak ja, 
Mexicana, mexicana, 
Piękna jest, wdzięk swój ma rumba ta. 
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