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Muitas pessoas se perguntam até hoje, por que Elvis e Bruce Lee não se 
conheceram pessoalmente! Isso devido a afinidade que os dois deveriam ter! 
Selecionamos algumas semelhanças: 
 
Artes Marciais: ambos eram praticantes de artes marciais, Elvis treinava 
Karatê e Bruce Lee o Jet Kune Do (Kung Fu). 
 
Filmes: Elvis amava filmes de Karatê e Kung Fu. Até mesmo em algumas 
cenas de luta em seus filmes, usava golpes de Karatê. Bruce Lee, era ator de 
filmes de Kung Fu e se tornou um mito no setor! Filmes como “Operação 
Dragão” e  “Vôo do Dragão”, se tornaram clássicos! 
 
Segurança: Elvis havia contratado Mike Stone para ser segurança de sua 
esposa Priscila. Mike era um ex-aluno de Bruce Lee. 
 
Óculos & Cabelo: Assim como Elvis, Bruce Lee gostava de usar óculos 
grandes e escuros. Acabou também popularizando o artefato! Bruce só não 
tinha costeletas, mas seu corte de cabelo lembrava muito o usado por Elvis 
nos anos 70. 
 
Ícones: Tanto um como o outro se tornaram “reis”, um do Rock e o outro do 
Kung Fu. Bruce Lee é venerado até hoje por todas as academias de artes 
marciais e Elvis é cultuado por mais de 600 fã clubes espalhados pelo 
mundo! 
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A chegada dos fãs ingleses também é registrada pela CBS. Se houvesse um 
lugar no mundo que Elvis iria visitar primeiro caso partisse para uma tour 
mundial...seria a Inglaterra! Na terra dos Beatles era Elvis quem reinava, até 
hoje é comum seus discos ficarem em primeiro lugar nas paradas quando é 
relançado! Ir ao show de Elvis era como participar da Copa do Mundo, os fãs 
 

 
 
John Wilkinson e Elvis enquanto interpretavam a canção. A próxima música 
seria outra de cunho religioso: "I Really Don’t’ Want To Know" que mostra 
ângulos interessantes do rosto de Elvis. Neste momento podemos notar um 
Elvis maduro nos seus 42 anos, mas ainda esbanjando aquele sorriso jovial 
que só ele tinha! Chega o momento em que Elvis chama ao palco seu pai 
Vernon para apresentá-lo aos fãs, um momento inusitado, nunca antes feito 
por ele! Neste momento ambos se olham...um momento de 
 

 

ostentavam com orgulho suas 
bandeiras no intuito de provar o 
quanto seu país amava Elvis! O 
Rei em algumas ocasiões fazia 
comentários que desejava fazer 
shows na Europa, tamanho o 
número de fãs que vinham até os 
Estados Unidos só para vê-lo. 
Infelizmente um sonho que não se 
realizou! Após as imagens dos fãs, 
Elvis interpreta “Early Mornin’ 
Rain” nos mesmos moldes de 
“Aloha From Hawaii”. A CBS 
colocava  imagens sobrepostas de 

“pai para filho”! Vernon nem 
imaginava que tudo aquilo 
iria terminar poucos dias 
depois! Elvis também 
apresentou Ginger ao 
público, esta não subiu ao 
palco, apenas se levantou. 
Ainda muito jovem, com 
apenas 20 anos, Ginger não 
tinha maturidade suficiente 
para ajudar Elvis naquele 
momento, tanto que foi 
completamente ignorada por 
fãs e pela família de Elvis. 


