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muitos anos se justificava após a morte de Elvis “...como tentar proteger um
homem de si mesmo aos 42 anos?”. Segundo Joe, eles tentaram de tudo e
que Elvis era muito “teimoso”! Talvez a única pessoa com autoridade em
frear Elvis para um tratamento seria seu empresário Coronel Parker, mas
este estava interessado em fechar sua extensa agenda de shows! Ao
contrário que muitas TVs do mundo (incluindo a TV Globo) divulgavam
Elvis não estava longe dos palcos
ou da fama. Seu carisma era tão
grande que não precisava de apoio
de ninguém para levar multidões aos
seus shows! Aos 42 anos ainda
cativava os mais jovens que se
misturavam aos fãs da década de
50. Quem em “decadência” iria
lotar todos seus shows com pessoas
de todos os cantos do mundo?!

No Especial é visível a presença de jovens que clamam uma lembrança do
ídolo, os mais sortudos levam para casa suas famosas echarpes! Em meio a
histeria, talvez muitos não percebiam que o final estaria próximo, a não ser o
próprio Elvis, que chama ao palco seu pai, um comportamento nunca
apresentado antes. Seus fãs não se importavam com sua forma física, talvez
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Blue Eyes Crying in the Rain
(Olhos azuis chorando na chuva)

In the twilight glow I see her blue eyes crying in the rain
À sombra da meia-luz eu vejo seus olhos azuis chorando na chuva
When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again
Em nosso beijo de adeus quando nos separamos, eu sabia que nós não nos
encontraríamos de novo
Love is like a dying ember, Only memories remain
Amor é como uma cinza que se esvai, apenas as memórias ficam
Through the ages I remember, Blue eyes crying in the rain
Através dos tempos eu me lembro dos olhos azuis chorando na chuva
Someday when we meet up, We'll stroll hand in hand again
Algum dia quando nos encontrarmos, passearemos de mãos dadas de novo
In a land that knows no parting, Blue eyes crying in the rain
Em um lugar que não conheça “despedidas”…olhos azuis chorando na chuva
Blue eyes crying in the rain, Blue eyes crying in the rain
Olhos azuis chorando na chuva, Olhos azuis chorando na chuva
Blue eyes crying in the rain
Olhos azuis chorando na chuva

a cobrança seria maior em Elvis do
que em seu público! Muito queriam
apenas vê-lo, mesmo que não
cantasse nenhuma música, sairiam
satisfeitos! A CBS não perdeu a
oportunidade de registrar o clima dos
bastidores antes do show. No
Especial você acompanhará todo o
caminho percorrido por Elvis até a
borda do palco, antes disso há mais
material gravado que não foi incluído
no Especial. Um menina teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e entregar seu presente! Elvis lhe dá
um beijo fraterno e pede que a mãe se aproxime para tirarem uma fotografia!
Ao fundo estão seus seguranças, seu pai e Ginger Alden, sua namorada.
Suando muito, mesmo antes de entrar no palco, Elvis é amparado para que
tudo saia perfeitamente nas gravações. Faz sua reflexão antes de subir ao
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