
 

SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  SITE OFICIAL DO FÃ CLUBE – WWW.ELVISTRIUNFAL.COM  

MY WAY 
Meu Jeito 
 
E agora, o fim esta perto 
E assim eu enfrento o pano final 
Meu Amigo, eu direi claramente 
Afirmarei meu caso, do qual tenho certeza. 
Vivi um vida plena 
Viajei cada estrada, uma a uma 
E mais, muito mais que isto 
E o fiz do meu jeito 
 
Queixas, eu tive poucas, 
Mas ao pensar, muito poucas para mencionar. 
Eu fiz o que eu tinha que fazer 
e cumpri tudo, sem isencao 
Eu planejei cada trecho percorrido 
Cuidei de cada passo no caminho 
E mais, muito mais que isso 
Eu o fiz do meu jeito. 
 
Bem, hove vezes , sei que voce soube, 
Que eu mordi mais do que podia mastigar 
Mas por tudo, quando tive duvidas 
Eu o engoli e o cuspi fora. 
Enfrentei tudo, e aguentei tudo. 
E o fiz do meu jeito. 
 
Ja amei, ja ri e chorei 
ja completei minha parte de perdas 
E agora, quando as lagrimas caem 
Eu acho tudo tao divertido 
Pensar que eu fiz tudo isso 
E posso dizer, nao de modo timido, 
Oh! Nao, Comigo, Nao! 
Eu fiz do meu jeito. 
 
O que e o homem. O que e que ele tem 
senao a si mesmo? Ele nao e nada 
se nao pode dizer as coisas que de verdade sente. 
sem dobrar os joelhos. 
Encurtando, Eu tomei os golpes 
E o fiz do meu jeito 
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ANOS 60 – Parte 6 

 

From Elvis In Memphis 
Um dos melhores álbuns de Elvis! Com 
alguma paciência você ainda pode 
encontrar o nacional! Registra sua volta 
as gravações em Memphis! Numa dessas 
gravações surgiu “Suspicious Minds”, que 
não faz parte deste álbum infelizmente! 

 
 
 

1969 
R$ 40,00 

 

From Memphis to Vegas / From Vegas 
to Memphis 
Este é primeiro álbum duplo de Elvis  
lançado no Brasil. Um com músicas de 
estúdio (Back in Memphis) e o outro ao 
vivo em Las Vegas, simplesmente 
fantástico! 

1969 
R$ 100,00 

 

ANOS 70 – Parte 1 

 

Let's Be Friends 
Ótimo álbum, pena que não foi lançado 
no Brasil! É muito procurado por fãs e 
difícil de ser encontrado! Contem 
algumas canções de filmes que ficaram 
de fora do formato compacto! 

 
 
 

1970 
R$ 60,00 

 

On stage 
Este fantástico disco ao vivo também foi 
lançado no Brasil. Ainda é fácil ser 
encontrado. A versão CD contém  
músicas bônus! 

1970 
R$ 30,00 

 
1992 

R$ 20,00 

 

 
 

 
 

 
 

 


