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EXPOSIÇÃO:
Desta vez a disposição dos discos ficou bem melhor. Conseguimos deixá-los
numa forma em que todas as capas pudessem ser visualizadas. Tivemos
ótimos feedbacks dos presentes que acharam esta muito mais organizada do
que as anteriores. Mas para que esse resultado fosse alcançado contamos
com a ajuda de pessoas valiosas como: Marcos Pereira; Luciana e Elaine
Jorge. Foram expostos 200 álbuns, bottons, DVD's; livros, revistas, jornais,
canecas etc. Fora tudo isso enfeitamos o local com 40 quadros do Rei. No
local havia um computador ligado durante todo o evento passando vídeos
raros e vídeos editados pelo nosso próprio fã clube. Nos deparamos com
várias crianças da Instituição admiradas ao ver a exposição, achavam aquilo
o máximo! Para elas, Elvis ainda está vivo e nem têm a noção que já se vão
31 anos desde a sua morte. Se você ainda não conhece pessoalmente a
discografia completa do Rei, não deixe de participar de nossas reuniões.
Sempre preparamos nossa exposição de ítens.
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LETRA TRADUZIDA
Pieces of My Life
(Pedaços da minha vida)
(Troy Seals)
A water glass full of whiskey
Um copo de vidro cheio de whiskey
And women that I never knew too well
E mulheres que eu nunca conheci muito bem
Lord, the things I've seen and done
Deus, as coisas que eu tenho visto e feito
Most of which I'd be ashamed to tell
A maioria delas eu ficaria envergonhado de dizer
I don't know how it started
Eu não sei como isto começou
But that's what makes a man a man, I guess
Mas é isto que faz de um homem, “um homem” – eu acredito!
Now I'm holdin' on to nothing, tryin' to forget the rest
Agora eu estou agarrado ao “nada”, tentando esquecer do resto
I'm lookin' back on my life
Eu estou olhando para meu passado
To see if I can find the pieces
Para ver se eu posso encontrar os pedaços
I know that some were stolen and some just blew away
Eu sei que alguns foram roubados e alguns simplesmente voaram pra longe
Well, I found the bad parts, found all the sad parts
Bem, eu encontrei as partes ruins, encontrei as partes tristes
But I guess I threw the best part away
Mas eu acredito, que eu joguei fora/desperdicei a melhor parte
Lord, the pieces of my life
Senhor, os pedaços de minha vida
They're everywhere, they're everywhere
Eles estão em todos os lugares, eles estão em todos os lugares
And the one I think I miss most of all…Is you and you know who!
E eu penso que o que mais senti falta... É de você – e você sabe quem...

Momentos antes do inicio da reunião. Ao fundo estou editando o filme
que seria exibido na reunião.
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