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DON’T CRY DADDY
Não chore papai

ANOS 60 – Parte 5
Clambake
Como não foi lançado no Brasil, o
importado é a saída, mas com um
detalhe, é muito raro encontrá-lo também!
É neste álbum que a música “Big Boss
Man” está presente!

1967
R$ 75,00

Elvis Golden records vol 4
No Brasil só tivemos acesso ao álbum
quando foi lançado em CD, o vinil só o
importado mesmo! É uma coletânea dos
singles de ouro lançados na década de
60! Muito bom!

1968
R$ 60,00

Speedway
É um álbum difícil de ser encontrado, não
foi lançado no Brasil. Trilha sonora do
filme de mesmo nome! É neste álbum
que Elvis grava duetos com Nancy
Sinatra, a filha de Frank Sinatra!

1968
R$ 70,00

Elvis Sings Flaming Star
Este é raro até no mercado americano,
inicialmente
lançado
somente
em
algumas lojas dos Estados Unidos.
Recentemente foi relançado devido a
procura!

1968
R$ 80,00

Elvis NBC TV Special
Apesar de um álbum clássico, o Brasil só
teria acesso em 1992. É ainda muito fácil
encontrá-lo. Trilha sonora do Especial de
TV exibido pela NBC.

R$ 20,00
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Hoje ao sair da cama, eu me deparei
Com um “estrondo de trovão” batendo em minha cabeça
Meu travesseiro ainda molhado
Das lágrimas da noite passada
E como eu penso em desistir
Uma voz vem de dentro do meu copo de café
Permanece chorando
E soando em meus ouvidos…..
Não chore, papai
Papai, por favor não chore
Papai você ainda tem a mim e ao pequeno Tommy
Juntos nós acharemos uma mamãe “nova em folha”
Papai, papai, por favor dê gargalhadas de novo
Papai, corra conosco pendurados em suas costas de novo
Oh, papai….por favor não chore
Porque as crianças são sempre as primeiras
A sentir o pior da dor e da mágoa?
É verdade, mas de alguma forma
Isto simplesmente não parece certo
Porque cada vez em que choro, eu sei
Que isto magoa minhas pequenas crianças então
Eu imagino que esta noite será a mesma coisa
Não chore papai
Papai, por favor não chore
Papai você ainda tem a mim e ao pequeno Tommy
Juntos nós acharemos uma mamãe “nova em folha”
Papai, papai, por favor dê gargalhadas de novo
Papai, corra conosco pendurados em suas costas de novo
Oh, papai por favor não chore... Oh, papai por favor não chore
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