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NEWS
NOVO DVD – “HIT PERFORMANCES”
- A EPE juntamente com a Gravadora
ainda possuem o mesmo hábito dos
velhos tempos. Vender a mesma coisa
só com capa diferente. Mas este DVD
traz sim algo "quase inédito", a
conferência do Madison Square Garden
de 1972. Heartbreak Hotel -Stage Show
-March 24, 1956 Don't Be Cruel -Ed
Sullivan Show -September 9, 1956 /
Hound Dog -The Milton Berle Show June 5, 1956 / Love Me Tender -Ed
Sullivan Show -September 9, 1956 / All
Shook Up -'68 Comeback Special -June
1968 / (Let Me Be Your) Teddy Bear Loving You -1957 / Jailhouse Rock Jailhouse Rock -1957 / Stuck On You Welcome Home, Elvis -March 26, 1960 /
Are You Lonesome Tonight? -'68
Special -June 1968 / Can't Help Falling
In Love -Blue Hawaii -1961 / Return To
Sender -Girls! Girls! Girls! -1962 / In The
Ghetto -Concert, Las Vegas -Summer
1970 / Suspicious Minds -Elvis, That's
the Way It IS -1970 / The Wonder Of
You -Elvis, That's the Way It IS -1970 /
Burning Love -Elvis: Aloha from Hawaii
-January 14, 1973. O DVD já se encontra
no Brasil.
A FTD lançou recentemente o FTD "Wild in the Country" trazendo canções
do filme e vários takes alternativos. Vale destacar também o excelente
trabalho de capa que a FTD está realizando. Ela é fiel ao estilo dos anos 50,
60 e 70, fazendo com que o álbum tenha o mesmo impacto dos lançados na
época. Para adquirir o seu, procure freqüentar os eventos de fã clubes. Lá
você poderá encontrar cópias do original. Se desejar o original visite o
www.elvis.com e se prepare para desembolsar um bom valor!
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LETRA TRADUZIDA

I'll Remember You
(Eu me lembrarei de você)
I'll remember you
Eu lembrarei de você
Long after this endless summer has gone
Muito além deste verão sem fim que se foi
I'll be lonely oh so lonely
Eu estarei sozinho, tão sozinho
Living only to remember you
Vivendo apenas para lembrar você
I'll remember too
Eu lembrarei também
Your voice as soft as the warm summer breeze
De sua voz, tão leve como a brisa de verão
Your sweet laughter, mornings after
Sua doce risada, em manhãs depois
Ever after, I'll remember you
E ainda depois, eu lembrarei de você
To your arms someday I'll return to stay
Aos seus braços, algum dia eu voltarei para ficar
Till then...
Até lá então…
I will remember too
eu lembrarei também
Every bright star we made wishes upon
Do brilho de todas as estrelas sob as quais fizemos promessas
Love me always, promise always
Me ame sempre, prometa sempre
Uuuuh, you'll remember too
Uuuuh, que você se lembrará também...
I'll remember you.......
Eu me lembrarei de você....
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