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SYLVIA
Silvia
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ANOS 60 – Parte 4

Nestas longas e solitárias tardes
Que estou junto ao telefone
Imagino quanto é que ela vai ligar
Ela disse que me escreveria
Porque sabe que estou só

Frankie and Johnny
O nacional só foi lançado na época,
portanto é muito raro encontrá-lo, até
mais do que o importado. É a trilha
sonora do filme de mesmo nome. Um
álbum que não obteve sucesso nem aqui
e nem nos Estados Unidos, infelizmente!

1966
R$ 60,00

Mas quando estou com ela Senhor,
Eu a perdôo
Porque ela é mais
Que o mundo inteiro para mim
Não há nada como uma palavra
De amor de Silvia
A única em que estou pensando é Silvia

Paradise, Hawaiian Style
Se encontrar o nacional, não pense duas
vezes, compre, é uma raridade! Só foi
lançado na época. Trilha sonora do filme
“No paraíso do Hawaii”.

1966
R$ 60,00

Sinto-me tão triste agora
Eu ficaria tão feliz agora
Se eu tivesse minha Silvia comigo
Aquele velho chorão
Parece sussurrar o nome dela
Por que ela foi embora
As lágrimas em meu travesseiro
Não são difíceis de explicar

Spinout
Aqui você não terá escolha, só o
importado, mas não é raro encontrá-lo! É
neste álbum que contém o cover de Bob
Dylan “Tomorrow is a long Time”. Fato
que deixou o próprio Bob muito feliz na
época.

1967
R$ 60,00

Não há mais nada que eu possa dizer
Estou esperando por uma palavra de amor de Silvia
Você pensou que ela nunca
Deu atenção ao amor, minha Silvia
Mas quando estou com ela Senhor,
Eu a perdôo.
Porque ela é mais

How Great thou Art
Os fãs brasileiros tiveram que esperar
décadas para este lançamento, só que
em CD. O vinil só o importado. Um dos
melhores álbuns do Rei. Ele mesmo fez
questão de adaptar algumas músicas!

1967
R$ 50,00

Que o mundo inteiro para mim
Não há nada no mundo como minha Silvia
A única em que estou pensando é Silvia
Sinto-me tão triste agora,
Eu ficaria tão feliz agora
Se eu tivesse minha Silvia comigo.

Double Trouble
Ótimo álbum apesar das críticas ao filme!
Não foi lançado no Brasil, a única opção
é o importado! O filme ganhou o nome de
“Canções e Confusões”.

1967
R$ 60,00

Mas não ouvi nada até agora.
Estou esperando por uma palavra de amor de Silvia
Você pensou que ela nunca deu atenção ao amor, minha Silvia
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