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Por Marcelo Neves 
 

Elvis estava filmando “Live a Little, Love a Litlle” (viva um pouquinho, 
ame um pouquinho) em 1967. Quando encomendou uma canção a um 
brasileiro chamado Luiz Bonfá. Leia a matéria do jornal “Noticias 
Populares de 16 de agosto de 1997”. 
 
“Quase toda a humanidade lembra que hoje faz 20 anos que Elvis Presley 
morreu. Mas não Luiz Bonfá. Aos 75 anos, o único brasileiro a ter uma 
música gravada pelo rei do rock “Almost in Love” tem problemas de memória. 
Bonfá esqueceu o mundo. Autor também de “Manhã de Carnaval”, uma das 
músicas brasileiras mais gravadas em todos os tempos. Ele mal se recorda 
daquele rapaz que enlouquecia multidões. Bonfá tenta puxar a memória. 
Nada. Precisa do auxílio e Ruth de Oliveira, sua companheira de 20 anos, 
para voltar ao ano de 1967 quando foi apresentado a Elvis pela linda atriz 
Ava Gardner. Elvis precisava de alguém que musicasse uns versos de R. 
Starr. Ava lembrou de Bonfá, que na época era músico e arranjador da 
gravadora MGM. Segundo Bonfá contou a mulher, Ava disse: “Tem um 
garoto ai que quer que você faça uma música para um filme”. Bonfá topou. 
Depois ele veio a saber que o garoto era só o maior ídolo do rock de todos os 

esses sapatos" 

LARRY KING: Ele é um fantasma. 

PRISCILLA PRESLEY: Sim. 

LARRY KING: Esta pessoa que está com 
você há 18 anos tem sido forte então... 

PRISCILLA PRESLEY: Muito forte. Ele é o 
que ele é. Muito seguro. Muito sólido. Ele é 
muito compreensivo e isto tem sido bom 
para mim, é o único relacionamento que eu 
tive nestes anos que tem sido tão sólido 
assim... 

LARRY KING: Vamos falar um pouco mais 
de sua filha? Primeiramente, o CD dela. Ela 
pode cantar! Você sabia disto? 

PRISCILLA PRESLEY: Por muito tempo, 
Lisa não cantou. Eu sequer imaginava que 
ela teria voz para isso. Ela sempre tocava 
músicas bem alto como a maioria dos 
adolescentes mas eu me recordo que 
sempre dizia a ela: "abaixe a música!" 
porque ela realmente colocava o som bem 
alto... Provavelmente ela já estava 
praticando durante todos aqueles anos... 

LARRY KING: Bem e quando isto 
aconteceu? Quando é que você realmente 
teve ciência disso? 

PRISCILLA PRESLEY: Ela queria começar 
a cantar, acho que há uns 10 anos atrás.. Eu 
tentei encorajá-la a tomar lições porque 
obviamente ela tinha, tinha a quem puxar.... 
risos… Minha preocupação era a de que ela 
simplesmente fizesse isso sem treinamento 
nenhum!. Eventualmente ela teve aulas de 
canto…mas para ser sincera eu sequer sei 
se ela precisava mesmo disso! 

 
 

Lisa e Priscilla juntas 
 

 
 

Lisa agora como cantora 
 

 
 

Primeiro disco 


