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DON JOHNSON - Ficou mais conhecido como o
detetive James do seriado “Miami Vice” da década
de 80. Don também fez o papel do Rei em 1981 no
filme “Elvis and Beauty Queen”. O longa contava a
história de Elvis e sua namorada Linda Thompson.
Don dubla as canções de Elvis no filme! Sua
interpretação é cômica, principalmente nas cenas
dos shows! No Brasil o filme ficou sendo
conhecido como “Elvis e a Rainha da Beleza”. O
ponto mais caótico do filme é ver “Don” cantando
“Suspicious minds” ou “Separate Ways” ao vivo,
uma canção que Elvis nunca cantou em seus
shows! Ainda é possível encontrar esse filme!
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LETRAS TRADUZIDAS

Miracle of the Rosary
JONATHAN RHYS MEYERS - Este ator irlandês
nasceu no mesmo ano da morte de Elvis! Foi o
escolhido para o seriado “Elvis” da CBS! Jonathan
é um bom ator, mas nas cenas em que está no
palco são bem fracas. Em alguns momentos
exagera nos movimentos, em outros dubla muito
mal as canções! Outro problema da série é que
tudo acaba em 1968, deixando uma grande
interrogação para o telespectador! O filme peca
quando coloca o ator dublando as músicas
originais de Elvis e em um outro momento coloca o
ator usando sua própria voz!

BRUCE CAMPBELL - Bruce é um grande astro
dos filmes B. Seu maior sucesso é a série “Noite
alucinante” que se tornou um clássico. Em 2002 foi
convidado para fazer o papel de “Elvis” no filme
“Bubba Hot Tep”. O filme, uma mescla de horror e
comédia, conta que Elvis forjou a própria morte
para viver novamente no anonimato. Vivendo em
um asilo, tenta décadas depois provar que é o
próprio Elvis...sem sucesso! O filme ganhou um
prêmio de melhor roteiro, tamanha a criatividade
de seus autores! Infelizmente não foi lançado no
Brasil!
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(Milagre do Rosário)

(L. Deanson)

Oh blessed mother we pray to thee
Oh, Mãe Abençoada, nós oramos a Vós
Thanks for the miracle of your rosary
Obrigada pelo milagre de vosso rosário
Only you can hold back
Só você pode segurar
Your holy son's hand
A abençoada mão de seu filho
Long enough for the whole world to understand
Por tempo bastante para que o mundo compreenda
Hail, Mary full of grace
Ave Maria, Cheia de graça
The Lord is with thee
O Senhor esteja convosco
Blessed are thou among women
Bendita é vós entre as mulheres
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus
E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus
Oh holy Mary dear mother of God
Oh, Santa Maria, querida mãe de Deus
Please pray for us sinners
Por favor rogai por nós pecadores
Now and at the hour of our death
Agora e na hora de nossa morte
And give thanks once again
E agradeço mais uma vez
For the miracle of your rosary
Pelo milagre de vosso rosário
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