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Welcome to My World 
(Bem vindo ao “meu mundo”)   

( Winkler - Hathcock) 
 
 

Welcome to my world, won't you come on in?  
Bem vindo ao meu mundo, você não vai entrar? 

Miracles, I guess  
Milagres, eu acredito 

Still happen now and then  
Ainda acontecem de vez em quando 

Step into my heart leave your cares behind  
Entre em meucoração, deixe seus medos pra trás 
Welcome to my world, built with you in mind 

Bem vindo ao meu mundo, construído com você e comigo! 
Knock and the door shall be open  

Bata – e a porta se abrirá 
Seek and you will find  

Procure e você encontrará 
Ask and you'll be given  
Peça – e você receberá 

The key to this heart of mine 
A chave do meu coração 

I'll be waiting there, with my arms unfurled  
Eu esperarei aí com meus braços abertos 

Waiting just for you, Welcome to my world  
Esperando apenas por você, bem vindo ao meu mundo 

Welcome to my world  
Bem vindo ao meu mundo.......  

 

SOBRE OS NEGÓCIOS 
 
Elvis não tinha tato para negócios. Seu grande talento foi artístico. Por isso 
deixava a cargo do Coronel Parker fechar os contratos, mesmo que estes não 
fossem tão bons! Também não tinha o hábito de lê-los antes de assinar, 
confiava nas pessoas a seu redor. O talento artístico de Elvis era imenso e foi 
uma pena não o absorverem por completo. Já Priscilla demonstrou ser 
talentosa nos negócios. Transformou a marca EPE num grande negócio 
fazendo com que Elvis fosse a celebridade morta que mais ganha dinheiro hoje 
em dia. Já como atriz não emplacou, apesar de várias tentativas. Se Priscilla 
tivesse a maturidade que tem hoje quando estava casada com Elvis, quem 
sabe a carreira de Elvis teria tomado outros rumos? Priscilla entrou na justiça 
contra o Coronel Parker e ganhou a causa. Sem o Coronel na jogada Elvis com 
certeza iria realizar sua tour mundial, seu sonho que nunca realizou. 
 

SOBRE A EDUCAÇÃO DE LISA 
 
Raramente Elvis dava broncas em Lisa, tratava a menina como uma verdadeira 
princesa. Comprava presentes caros e sofisticados para uma garotinha em sua 
idade. Era extremamente carinhoso e coruja, já Priscilla não dava um 
tratamento diferenciado pelo fato de Lisa ter como pai, Elvis Presley. Era 
rígida e exigente quanto a conduta da filha. Mesmo assim não impediu que Lisa 
tivesse sérios problemas psicológicos na adolescência. Seu relacionamento 
com a mãe nunca foi dos melhores. No programa da Oprah nos Estados 
Unidos, Lisa foi entrevistada no primeiro bloco. No segundo bloco Priscilla entra 
no programa e Lisa muda completamente a feição e fica completamente 
calada. A própria apresentadora nota a situação e comenta ao vivo! 
 

SOBRE A CARREIRA DE ELVIS 
 
Elvis se dedicava a sua carreira e aos seus fãs. E ser Elvis Presley era um 
peso gigantesco para um ser humano. Ser um astro daquela magnitude e ser 
um excelente marido era algo extremamente difícil. Uma das queixas 
freqüentes de Priscilla era o pouco tempo de Elvis para com ela. Estar casada 
com um mito do rock implica em condições. Talvez ela não estava preparada 
para isso e pulou do barco em 1972. Elvis foi pego de surpresa. Em sua 
concepção qualquer mulher daria o mundo para ficar com ele. Ser rejeitado era 
algo difícil de aceitar. Mesmo assim aceitou todas as condições impostas por 
Priscilla no divórcio. E a tratou da mesma forma depois de separados. O 
carinho que ele nutria por ela é nítido na saída do tribunal de Santa Mônica. 
Para a surpresa de todos, após o casal assinar o divórcio, saem de mão dadas. 
Havia sim uma esperança no ar...que se foi em agosto de 1977. 
 


