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"THAT’S ALL RIGHT" ELEITA A CANÇÃO QUE MUDOU O MUNDO
Um painel de jornalistas de música promovido pela revista britânica Q
colocou "That's All Right" no topo da lista das 100 canções mais inovadoras
e que mudaram o mundo para sempre."That's All Right" ficou à frente de
alguns clássicos conhecidos, como "I Wanna Hold Your Hand", dos Beatles,
"Like a Rolling Stone", de Bob Dylan, e "Good Vibrations", dos Beach
Boys. A edição especial da Q com a lista da 100 músicas que mudaram o
mundo foi lançada na Grã-Bretanha.
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pela amizade desenvolvida entre mim e Red West. Eu não poderia imaginar
que nosso primeiro encontro no outono de 1969 me levaria a um lugar no
tempo onde eu estaria envolvido na vida de ELVIS PRESLEY, não como
segurança de um hotel, mas como um amigo de confiança. Alguns anos mais
tarde quando eu era convidado a comparecer às suas festas particulares e
todos já estavam indo embora, Joe olhava para mim e meus guarda e dizia:
"Verifique se todos estão fora da suíte e feche tudo quando sair" Eu
respondia: "Certamente Joe".

Veja a seguir a lista completa das 10 mais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. That's All Right (Elvis Presley)
2. I Wanna Hold Your Hand (The Beatles)
3. God Save the Queen (The Sex Pistols)
4. Rapper's Delight (Sugarhill Gang)
5. Smells Like Teen Spirit (Nirvana)
6. Strange Fruit (Billie Holiday)
7. Like a Rolling Stone (Bob Dylan)
8. Walk This Way (Run DMC)
9. Blue Monday (New Order)
10. Do They Know it's Christmas (Band Aid)

Seu primeiro sucesso como cantor marcou o início da era “Elvis Presley”.
Consequentemente a era do “Rock”. Depois disso, milhares de músicos se
influenciaram em Elvis onde criaram outros estilos musicais. Em 2004
“That’s all Right” foi relançada para comemorar seus 50 anos de história.
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Meus guardas e eu nos sentaríamos por uns instantes, terminar íamos
nossas bebidas, verificaríamos tudo muito bem e nos dirigíamos para a porta
de saída. Antes de irmos embora, minhas amigas Patty e Carol disseram:
"Rick, você tem consciência que ELVIS PRESLEY, o Rei do Rock'n'Roll está
dormindo naquele quarto? Um calor me envolveu quando ela completou,
dizendo:"...e você está envolvido com a vida dele". Por isso quando me
perguntam se eu conhecia ELVIS PRESLEY bem, eu respondo: "Éramos
amigos íntimos".
Nenhum hotel ficou tão
marcado em Vegas como o
International por causa do
Rei.
Elvis
transformou
aquela cidade, assim como
as
pessoas
que
ele
encontrou naqueles anos
mágicos de 69 a 76. Ele
esteve presente até mesmo
na construção do hotel em
1969, hoje chamado Hilton.
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