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You and I could start over again  

Você e eu poderíamos começar tudo de novo 

Is there a prayer you still pray  

Existe uma prece que você ainda reze? 

Or has it just been too long and we're through  

Ou já faz muito tempo e nós estamos “atrasados”  

Well, what about you and him  

Bem, e quanto a você e ele? 

Oh he's only a friend  

Ah, ele é só um amigo 

Well I see there's still a chance for me 

Bem, eu vejo que existe ainda uma chance para mim 

Well maybe some other time, in some other place  

Bem, quem sabe em alguma outra vez, em algum outro lugar 

With our love in your heart and a smile on your face  

Com nosso amor em seu coração e um sorriso em seu rosto 

You will know who I am  

Você saberá quem eu sou 

When that time comes you'll know who I am  

Quando este tempo chegar, você saberá quem eu sou 

You will know who I am  

Você saberá quem eu sou 

When that time comes you'll know who I am  

Quando este tempo chegar, você saberá quem eu sou 

You will know who I am  

Você saberá quem eu sou 

When that time comes you'll know who I am  

Quando este tempo chegar, você saberá quem eu sou  
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1111    2222    3333    4444    
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Nossos Fanzines possuem 40 páginas com matérias, entrevistas 
exclusivas, fotos raras e muito mais. Todo mês um novo número! 

       

Perdeu os primeiros números? 

Mande e-mail para: 

elvistriunfal@elvistriunfal.com 

AGORA EM AGORA EM AGORA EM AGORA EM IMPRESSÃOIMPRESSÃOIMPRESSÃOIMPRESSÃO    ÀÀÀÀ LASER LASER LASER LASER    


