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Tu, Solo Tu (Ty, Tylko Ty)

  

Tú Sólo Tú to meksykańska piosenka skomponowana przez Felipe Valdésa Leala (1899 –
1988) dla Pedro Infante in 1949.  
Pedro Infante
(1917 – 1957) był jednym z najsławniejszych aktorów i śpiewaków Złotego Wieku Kina
Meksykańskiego i był idolem całej latynoamerykańskiej społeczności. Zmarł 15 kwietnia 1957
roku w Merida na Jukatanie, w katastrofie samolotu podczas lotu do Mexico City.

  

Tu Solo Tu

  

  

"Tú sólo tú" nagrała amerykańska piosenkarka Selena na jej piątym studyjnym albumie Dream
ing of You,
wydanym już pośmiertnie 18 lipca 1995 roku przez EMI Records i EMI Latin.
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Felipe Valdés Leal

  

 

  

Selena była nazywana w magazynie Billboard „czołową artystką latynoskąlat 90-tych” a także „
najbardziej dochodową latynoską artystką dekady”,
a był to wyraz jej osiągnięć w postaci czternastu przebojowych singli na listach Top Latin
Songs, w tym siedmiu na samym szczycie. Zdobyła nagrodę Wokalistki Roku 1987 w Tejano
Music Awards co przyniosło jej dobry kontrakt z wytwórnią EMI. Jej sława rozbłysła na początku
lat 90-tych, zwłaszcza wśród ludności hiszpańskojęzycznej chociaż nagrywała w języku
angielskim z równym powodzeniem.

  

  

Selena

  

 

  

Selena została zamordowana 31 marca 1995 roku, 16 dni przed ukończeniem 24 lat przez
Yolandę Saldívar, byłą szefową jej fanclubu.
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Pedro Infante

  

 

  

Latem tamtego roku album Dreaming of You zadebiutował jako nr 1 na liście U.S. Billboard
200. Był to pierwszy taki wyczyn osiągnięty przez artystę hiszpańskiego. Promujący singel 
"I Could Fall in Love"
wspiął się na 8 miejsce notowań US Hot 100 Airplay, za to 
"Tú Sólo Tú"
wskoczył od razu na pierwsze miejsce Hot Latin Tracks gdzie przebywał 11 tygodni, a na
regionalnej liście Mexican Songs na szczycie przebywał tygodni dziewięć.

  

  

Dreaming of You, album, okładka

  

 

  

"Tú Sólo Tú" jest balladą w stylu meksykańskich mariachi z wpływami stylu ranchera. Słowa
utworu opowiadają o cierpieniu dziewczyny, które ona ponosi kochając swojego wybranka.
Wers "Sól
o tu sombra fatal, sombra del mal, me sigue por dondequiera, con obstinación" (“tylko ty jesteś
ścigającym mnie cieniem zła, uporczywie i wszędzie”)
jest wprost skierowany do ukochanego. Krytycy chwalą liryczną wersję tekstu Seleny (również
Pedro Infante), co do innych wersji nie są tak zgodni.
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  Tu Solo Tu     Selena była pierwszą ale jak dotychczas jedyną artystką latynoską, która osiągnęła pierwszemiejsce w notowaniach magazynu Billboard. Co więcej, wersja Seleny jest powszechnieuznawana zarówno przez publiczność, jak i przez krytyków za najlepszą interpretację tejpiosenki. Została piosenką roku 1996 w Tejano Music Awards, ale też otrzymała wiele innychnagród w konkursach np. Furia Musical Awards, Billboard Latin Music Awards oraz Lo NuestroAwards.  Po tragicznej śmierci Seleny wielu wokalistów i wokalistek śpiewało "Tú Sólo Tú" dla uczczeniajej pamięci, np. Ana Gabriel wykonała ten utwór na koncercie Selena ¡VIVE!W 2005 roku.     

  Selena     Tu, Solo Tu       Mira como ando mi amor   Por tu querer   Borracha y apasionada   Nomas por tu amor    Mira como ando mi bien   Muy dada a la borracha   Y a la perdicion     Tu, solo tu   Has llenadode luto mi vida   Abriendo una herida   En mi corazon     Tu, solo tu   Eres causa de todo millanto   De mi desencanto   Y desesperacion     Solo tu sombra fatal   Sombra del mal   Mesigue por dondequiera   Con obstinacion     Y por quererte olvidar   Me tiro a la borracha   Y a laperdicion     Tu, solo tu       

  Ana Gabriel śpiewa Tu Solo Tu     Ty, Tylko Ty(tekstowo.pl)       1.Zajrzyj w moje serce  Dla Twojej miłości piłam alkohol i byłam namiętna.  Miałam twojąmiłość za nic.  Popatrz, jak Bolało mnie kochanie  Jestem bardzo zgubiona w miłości do picia ibutelki.    Ty, tylko ty  Trzeba wypełnić swoją żałobę.  Rozpocząć nowy etap . . .  w moim sercu.   Ty, tylko ty  Jesteś przyczyną całego mojego bólu  Mojego zagubienia i rozpaczy      2.Tylkotwój śmiertelny cień  Zły cień . . .  Idzie za Mną tam, gdzie ze złością  Chcąc zapomnieć o tobie zatracam się w miłości do picia  I butelki    Ty, tylko ty  Trzeba wypełnić swoją żałobę. Rozpocząć nowy etap . . .  w moim sercu.    Ty, tylko ty  Jesteś przyczyną całego mojego bólu Mojego zagubienia i rozpaczy       
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