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LETRA TRADUZIDA 
Just Pretend  

(Apenas faça de conta) 
(Flett - Fletcher) 

 

 
 

Just pretend, I'm holding you  
Apenas faça de conta que eu estou te abraçando 

And whispering things soft and low  
E sussurrando coisas bem leves e em tom baixinho 

And think of me, how it's gonna be,  
E pense em mim, como seria…. 

Just pretend I didn't go  
Apenas faça de conta, que eu não parti  
When I walked away, I heard you say  

Quando eu fui embora, eu ouvi você dizer 
If you need me, you know what to do    

Se você precisar de mim, você sabe o que fazer 
I knew it then, I'd be back again  

Eu soube ali então, que eu voltaria novamente 
Just pretend I'm right there with you  

Apenas faça de conta que eu estou bem aí com você.... 
And I'll come flying to you, oh yes  

E eu voltarei voando para você, oh sim... 
All the crying is true  

Todo este choro é de verdade  
Oh, I will hold you and love you again 

Oh, eu te abraçarei e te amarei de novo…    
But until then, we’ll just pretend 

Mas até lá…nós apenas fingiremos. 
 

Oh, it's funny but I can't recall the things we said or why you're crying  
 Oh, é engraçado, mas eu não posso recordar as coisas que nós dissemos 

ou porque estávamos chorando…  
But now I know it was wrong to go… I belong here by your side 
Mas agora eu sei que errei em partir… meu lugar é aqui ao seu lado!  

 

 

FTD – THE IMPOSSIBLE DREAM 

Por Marcelo Neves 

 

Elvis começou a usar o tema de 2001 uma odisséia no espaço em 1971. Foi 
uma sugestão de seu maestro Joe Guercio que havia assistido o filme. 
Nesta versão do CD você notará que a canção ainda estava sendo moldada 
pelo grupo de Elvis. Assim como em 1970 Elvis costuma iniciar seu show 
com “That’s all Right” ao invés da costumeira See See Rider. As faixas 
deste álbum foram gravadas em Las Vegas em 1971 em dias diferentes. 
Mostra um Elvis bastante seguro e feliz, afinal 1970 havia sido um ano 
fantástico para sua carreira. Como “That’s the Way it Is” havia sido lançado 
em dezembro de 1970, o ano seguinte seria o momento de colher os frutos! 
Você vai encontrar uma versão de Polk Salad Annie diferente, basta reparar 
a participação das Sweet Inspirations. E não param por aí as curiosidades, 
imagine Elvis cantando “It’s Now or Never” em Las Vegas! Desta vez Elvis 
encerraria um show de forma diferente, com a canção “The impossible 
Dream” ao invés de “Can’t Help Falling in Love”. Talvez tentasse mudar o 
formato de seu show, mas acabou voltando a finalizar seus shows com a 
“saideira” de sempre. Para patrocinar seus recentes álbuns colocou canções 
que se tornariam raras ao vivo como: “Only Believe”; “There goes my 
everything”; “Make the world go away” e “Snowbird”. Foi neste mesmo 
ano que Elvis começou a cantar “How Great Thou Art” em seus shows. 
Este FTD é sem dúvida muito interessante e vale a pena ser adquirido pelos 
fãs. O áudio também tem uma ótima qualidade. O curioso é que este áudio 
ficou guardado a décadas e só recentemente foi liberado! Ainda bem!!! 


