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Does he know who I am  

Ele sabe quem eu sou 

And what once was between you and me 

e o que houve uma vez entre você e eu 

Do you know how I tried  

Você sabe o quanto eu tentei 

Have you any idea how I tried  

Você tem alguma idéia do quanto eu tentei? 

Not to keep you in sight  

Em manter você fora de vista 

Do you know darling how much I cried 

Você sabe, querida, o quanto eu chorei 

 

 
 

I remember you said  

I lembro o que você disse 

That you had to forget about me to be free  

Que você tinha que me esquecer para ser livre 

Do you know who I am or have you forgot about me 

Você sabe quem eu sou ? Ou você esqueceu de mim? 

Do you think there's a chance  

Você acha que existe uma chance? 
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 Elvis Triunfal Elvis em 1970 realizaria um sonho, de conhecer 
pessoalmente o Presidente Americano e lhe pedir algumas recordações. 
Mas esse encontro curioso foi repleto de fatos também curiosos. 
Primeiro foi a discussão inicial antes de pintar na cabeça do Rei em 
conhecer o principal homem dos Estados Unidos. Priscilla Presley em 
seu livro “Elvis e eu” relata o episódio. Ao entrar numa sala em 
Graceland vê Elvis furioso conversando sobre o Coronel Parker.  Veja 
trechos extraídos desta história: 

— Ligue para ele e diga que está acabado, papai. Vamos cancelar os 
contratos e eu pagarei qualquer porcentagem que estiver devendo. 

— Tem certeza de que é isso o que quer, filho? 

— Claro que tenho. Detesto o que estou fazendo e não agüento mais. 


