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que Elvis estava em decadência. O álbum ainda continua bastante atual e foi
uma pena a BMG do Brasil não ter relançado o álbum com a capa original.
No Brasil “From Elvis Presley Boulevard foi incluído no “Moody Blue” como
faixas “bônus”. E para piorar modificaram a capa original do Moddy Blue com
um péssimo acabamento no título do CD.
12. Blue Eyes Crying in the Rain ( Poucas horas antes de morrer Elvis
sentou-se ao piano em Graceland e cantou esta canção. Mas a que está no
CD foi gravada em 1976).
13. Its Easy for You (Foi a última faixa de Moddy Blue lançado em julho de
77. Depois desse álbum o mundo viu um fenômeno de vendas jamais visto. A
morte de Elvis impulsionou o mercado fonográfico e seu nome voltou com
força total).
14. Way Down (Way Dow havia vendido 300.000 cópias quando foi lançada
em julho de 77. Após o mundo saber de sua morte o single vendeu 900.000
cópias em pouco tempo).
15. Pledging My Love (Lançada no álbum Moddy Blue)
16. He'll Have to Go (Esta foi a última canção gravada em estúdio por Elvis
e está no álbum Moddy Blue).
17. Fire Down Below (É um instrumental que a TCB Band executa durante a
sessão. Ainda não havia uma letra o que ficou uma incógnita se Elvis
pretendia ou não grava-la.)

Acima os dois últimos álbuns do Rei, “From Elvis Presley Boulevard
Memphis Tennessee” e “Moddy Blue”. O último teve uma série especial
onde foi prensado em vinil azul, uma raridade hoje em dia. Como ficou
faltando faixas para completar o álbum, a gravadora resolveu pegar
algumas faixas de shows ao vivo e adicionar no disco. Por isso
“Unchained Melody”, “If you Love me” e “Little Darlin” entraram!
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Paul McCartney sempre foi
um fã assumido de Elvis. Na
foto ao lado mostra o
encontro com JD Fontana e
Scotty Moore, músicos da
banda de Elvis. Paul tem em
sua coleção o contrabaixo
que foi usado na gravação
de Heartbreak Hotel de
1956. Uma peça que adora
exibi-la quando pode!

O MOTOCICLISTA – Em 1965
Elvis quis presentear os
amigos da Máfia de Memphis.
Os presentes foram 12 motos
do modelo Triumph que foram
compradas num pacote só. A
foto ao lado foi tirada logo
após o grupo pegar as motos
da loja. Ao fundo de óculos
pode-se ver Joe Espósito e ao
lado de Elvis seu guarda costa
Jerry Schilling. Com certeza
um presente e tanto!
ELVIS AOS 66 ANOS – Em 2001 foi
divulgada uma foto horripilante de Elvis se
estivesse com 66 anos. A foto foi uma
montagem feita por americanos. Espalhada
pela internet revoltou muita gente pois como
Elvis era um homem muito vaidoso, com
certeza não estaria desta forma. Elvis não
tinha tendência a calvície, tanto que até seu
pai quando faleceu não estava calvo. Como
o Rei era abastado de dinheiro iria recorrer a
cirurgia
plástica
ou
a
tratamentos
alternativos contra o envelhecimento. Paul
McCarteney que é um sexagenário ainda
esta em forma, por que Elvis não estaria!?
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