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LARRY KING: Você ficou surpresa quando ouviu o produto final? 

PRISCILLA PRESLEY: Bem… não, de fato não... Acho que ela é muito 
talentosa...provavelmente eu sou a maior fã de Lisa, eu acho...risos... ela 
dança, ela canta.... coisas que eu não faço! 

LARRY KING: Ela puxou isto do pai. 

PRISCILLA PRESLEY: Com certeza. 

LARRY KING: Você não canta não é? 

PRISCILLA PRESLEY: Não, não... 

LARRY KING: Lisa tem um toque de "Memphis" na voz, não é? 

PRISCILLA PRESLEY: Um pouco, é – um pouco... Eu realmente acho que ela 
tem seu próprio estilo. Eu não acho que ela esteja caminhando para esse ou 
aquele estilo, ela pode cantar de tudo, mas ela criou seu próprio estilo. 
 
LARRY KING: Só mais algumas coisas sobre ela... Eu sei que você não quer 
se envolver, mas... como você teve que lidar com a situação do casamento de 
Lisa com Michael Jackson? Como mãe, de que forma você lidou com isso? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Preocupação. Preocupação… Eu acho que qualquer 
mãe ficaria muito preocupada... Você sabe, obviamente se minha filha está 
feliz, então eu não tenho problema algum. Mas ela é muito determinada, 
quando quer alguma coisa vai até o fim. 

LARRY KING: Você tem idéia de onde ela puxou esta característica? 

 

PRISCILLA PRESLEY: Eu não sei...(risos) 

LARRY KING: Ela foi feliz por um tempo? 

PRISCILLA PRESLEY: Acho que sim, acho que sim. 

LARRY KING: Você procura ficar por perto…eu digo, você fica a par de tudo 
das coisas? 

PRISCILLA PRESLEY: Tanto quanto eu posso. 
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Only Believe  

(Apenas acredite)  

(Words & music by Rader)  

  Lordy only believe, only believe  

Senhor apenas acredite, apenas acredite 

All things are possible… If you'll only believe!  

Todas as coisas são possíveis…se você acreditar! 

My Lordy, only believe, yes only believe  

Meu Senhor apenas acredite, sim! apenas acredite 

All things are possible… If you'll only believe!  

Todas as coisas são possíveis…se você acreditar! 

I met God one morning my soul feeling bad  

Eu encontrei Deus em uma manhã em que minha alma estava mal 

Heart heavy laden I felt fire doubt ahead  

Coração pesado, eu senti o “incêndio adiante” 

Well He lifted all my burdens, yeh! right now I'm feeling glad  

Ele desfez todos os meus “incêndios”, sim! agora eu me sinto feliz 

All things are possible… If you'll only believe!  

Todas as coisas são possíveis...se você apenas acreditar!  

I believe, yeh! I believe,  

Eu acredito, sim! Eu acredito... 

All things are possible… If you'll only believe!  

Todas as coisas são possíveis... se você apenas acreditar!  
 


