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Elvis e Coronel Parker almoçando juntos, foto raríssima! 
 

 
 

Elvis e Frank Sinatra as maiores vozes do século XX juntos! 

meio, você sabe, eu sinto que eles são os únicos que sofrem no meio de uma 
separação, então é muito importante que os pais possam ser amigos. 
Quando um relacionamento não funciona e existem assuntos a tratar, você 
tem que tratá-los de forma separada se existem crianças envolvidas no meio 
da história.... 
 
LARRY KING: Como você aprendeu tudo isso? Do seu próprio processo de 
amadurecimento? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Meu Deus, Larry, eu tenho aprendido muito… 
(risos…) 
 
LARRY KING: Você tem conduzido uma vida singular e muito interessante. 
 
PRISCILL PRESLEY: Bem, talvez sim.... e eu tenho aprendido muito desta 
vida.... Eu acredito que você acaba aprendendo quando manter sua boca 
fechada... Você meio que aprende de quem são esses ou aqueles 
problemas... de quem são estas ou aquelas considerações... eu digo, tem 
muuuuita coisa que acontece dentro dos relacionamentos. 
 
LARRY KING: mas os seus então não foram tão normais assim.. 
 
PRISCILLA PRESLEY: Certo. 
 
LARRY KING: Eu digo, para alguém se equiparar a você dentro de um 
relacionamento seria muito difícil… 
 
PRISCILLA PRESLEY: Seria sim. É por isto que eu não falo muito sobre 
isso. Apenas com pouquíssimas pessoas.De fato talvez agora mais do que 
nunca, com minha filha... Porque ela tem passado por isso também. 
 
LARRY KING: E ela te entende?  

PRISCILLA PRESLEY: Antes não entendia. Talvez antes, vc sabe, ela devia 
pensar o que aconteceu entre eu e o pai dela, porque na verdade, ela nunca 
sentiu o divórcio. Nós ainda nos amávamos mesmo após o divórcio. 
 
LARRY KING: Ela só presenciou vocês se tratando muito bem um ao outro, 
certo? 
 
PRISCILLA PRESLEY: Certo. Então talvez agora, mais do que nunca, se 
existe alguém que entenderia minha situação, este alguém seria a minha 
filha. 


