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I've Lost you
(Eu te perdi)
(Howard - Blaikly)
Lying by your side I watch you sleeping
Deitado ao seu lado eu observo você dormindo
And in your face the sweetness of a child
E no seu rosto a doçura de uma criança
Murmuring the dreams you won't recapture
Murmurando os sonhos que você não irá recriar
Though it will haunt the corners of you mind
Contudo, perseguirão os cantos da sua mente
Who can tell when summer turns to autumn
Quem pode dizer quando o Verão passa ao Outono
And who can point the moment love grows cold
E quem pode apontar o momento em que o amor crescente esfria
Softly and without pain the joy is over
Suavemente e sem dor, a alegria está terminada
Though why it's gone neither of us know
Contudo porque (o amor) se foi, nenhum de nós sabe
Oh, I've lost you yes, I've lost you
Oh, eu te perdi, é, te perdi
I can't reach you anymore
Não posso te alcançar mais
We ought to talk it over now
Nós XXX em dizer que está tudo acabado agora
But reason can't stand in for feeling
Mas a razão não poderá substituir sentimentos
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DAVID SCOTT - Este canadense
fez o papel do Rei aos 18 anos no
filme “This is Elvis”. David sempre
foi fã de Elvis e antes mesmo do
filme já se apresentava como
cover. Em 1981 quando ganhou o
papel no filme, acabou virando
uma celebridade! Surgiram muitos
convites para cantar em hotéis,
restaurantes e bares. Sua voz
como
a
aparência
pouco
lembravam Elvis, mesmo assim
continuou se apresentando como
cover nas décadas de 80 e 90.
David acabou se envolveu com
drogas e álcool o que culminou em
seu suicídio no dia 5 de janeiro de
1993. Em seu site oficial há um
projeto que tem como objetivo
alertar o perigo das drogas e o uso
do álcool. Seu ex-empresário
relata que David em certa altura de
sua carreira tinha alucinações,
achando que Elvis estava presente
em suas apresentações. David
pouco antes de morrer tinha sérios
problemas psicológicos! Tinha
crises de identidade e sua
obsessão por Elvis era algo que
extrapolava sua carreira como
cover! Infelizmente morreu aos 30
anos de idade!
DAVID MIDKIFF - Este americano nascido em Maryland
em 1959 fez o papel de Elvis no filme “Elvis and Me”. O
filme feito especialmente para a TV foi baseado no livro
de Priscilla Presley, de mesmo nome. David participou
do seriado Dallas, que Priscilla também era atriz. Sua
interpretação como Elvis é boa, porém, sua aparência
torceu o nariz de qualquer fã na época. O ator continua
com a agenda lotada de compromissos, atualmente está
fazendo um trabalho para a TV americana.
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