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Besame, besame mucho! 
Niech inni od nas się uczą,  
Jak kochać i żyć. 
Besame, besame mucho! 
Dziś zakochani nie muszą  
Z miłością się kryć. 
 
Całuj mnie, całuj, kochana! 
Ten pocałunek dziś dla nas 
Niezwykłą ma moc. 
W pięknym śnie trwajmy do rana,  
Niezapomniana  
Niech będzie szalona ta noc. 
 
Każdy twój uśmiech 
I czułe spojrzenia, 
Spełnione marzenia i sny. 
Całuj, nim uśniesz, 
A wszystko się zmienia, 
Bo nikt nie całował jak ty. 
 
Całuj mnie, całuj mnie mocno! 
Niechaj rozpali nas wiosną 
I porwie ten blues. 
Całuj mnie, mocno mnie całuj! 
Swych pocałunków nie żałuj,  
Nie żałuj swych ust. 

Całuj mnie, całuj gorąco, 
Kiedy przytulę cię drżącą, 
Kołysząc do snu. 
Całuj mnie, gorąco całuj! 
Swych pocałunków nie żałuj 
I pieść mnie bez słów. 
 
Całuj mnie, całuj namiętnie! 
Zanim spłoniemy doszczętnie 
W tym ogniu jak ćmy. 
Całuj mnie, namiętnie całuj! 
Swych pocałunków nie żałuj,  
Nim spełnią się sny. 
 
Daj mi swój uśmiech, 
Niech zginę w płomieniach! 
Zostaną wspomnienia i sny. 
Całuj, nim uśniesz, 
Do szału, do wrzenia, 
Bo nikt nie całował jak ty. 
 
Besame, besame mucho! 
Dziś zakochani nie muszą  
Z miłością się kryć. 
Besame, besame mucho! 
Niech inni od nas się uczą,  
Jak kochać i żyć. 

 
 

Piosenka Besame mucho uważana jest za jeden z najbardziej reprezentatywnych utworów muzyki rozrywkowej Meksyku. 
Skomponowana w 1940 roku jako utwór fortepianowy w rytmie wolnego beguine, przez pianistkę Consuelę Velasquez z 
Guadalajary (zm. 22 stycznia 2005 roku), została rozpowszechniona z hiszpańskim tekstem kompozytorki, a później z 
angielskim tekstem Sunny Skilar (Kiss me much).  

Pierwszym wykonawcą piosenki był Emilio Tuero. Najsłynniejsze jest pierwsze nagranie duetu Kitty Kallen & Bob 
Eberly z orkiestrą Jimmy Dorseya (1943).  

Piosenkę włączyli do swojego repertuaru m. in. Luis Armstrong, The Beatles, Andrea Bocelli, Jose Carreras, Nat King 
Cole, Dalida, Placido Domingo, Julio Iglesias, Diana Krall, Mireille Mathieu, Elvis Presley, Frank Sinatra. 


