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Após este momento de descontração, mais depoimentos de fãs, mãe e filho
comprovam que a admiração de Elvis passa de geração para geração. Em
seguida, Elvis interpreta de forma esplendorosa “You Gave Me a
Mountain”. Sua letra dizia muito bem o momento em que passava, de que
agora o “Senhor” lhe dava uma montanha como desafio e assim o era!
Enfrentar a pesada crítica americana, o livro de seus guarda-costas, o
excesso de peso e as inúmeras doenças que o acompanhavam.

MENSAGENS DOS FÃS

Em “Jailhouse Rock” Elvis coloca toda sua energia numa versão bem
interessante. Em seguida, fãs comentam o lado gospel do Rei, ao fundo Elvis
inicia a interpretação impecável de “How Great Thou Art”. Poucos astros do
Rock tinham essa autoridade de paralisar seu show e interpretar uma canção
de cunho religioso! Apenas alguém com a magnitude de um Rei para fazer
isso! Se por um lado a canção é estupenda, é triste ver a expressão perdida
do Rei, um olhar de quem realmente está doente e precisa de ajuda! Quando
o povo americano assistiu o Especial já era tarde demais...Elvis havia
entrado num caminho sem volta, onde o Especial serviu como uma
despedida!
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CLAUDIO (Presidente do Fã Clube dos
Bee Gees): Olá Marcelo, gostaria de
parabenizá-lo pelo site do Fã Clube Elvis
Triunfal. Recentemente chegou até mim
um convite de seu primeiro encontro com
nova proposta, que me chamou a atenção
por ser exatamente o formato de encontro
que realizamos. Temos um fã clube
também em tributo aos Bee Gees, bem
menor que o seu, mas bastante
organizado e que realiza este tipo de
encontro todo mês em São Paulo e a cada
dois meses no Rio de Janeiro, desde
2002. É mesmo um formato muito eficiente
e que estimula a confraternização e
interação entre as pessoas. Tenho certeza
que será um sucesso.

WELLINGTON (Membro do
ETFC) Me chamo Wellington
e tenho 32 anos. Sempre
tive admiração pelo Elvis,
inclusive lembro de uns
discos antigos de meu tio
quando eu repetia infinitas
vezes Sweet Caroline. O
tempo foi passando e meus
interesses mudaram, porém,
a cerca de 1 ano andei
escutando
novamente
algumas canções do REI e
tudo tomou uma dimensão
diferente.
Desde
então
procuro obter mais e mais
material e descubro a cada
dia o quanto é especial em
todos o sentido o homem
ELVIS PRESLEY.

JJ (Presidente do Teresina Elvis Club):
Recebi nesta segunda-feira o material. O
Fanzine, excelente! Parabéns! Farei a
coleção para encadernar com capa dura
ao final de 12 exemplares!
LUCIANA (CWB Rockin’ Elvis) Nós, do
CWB Rockin' Elvis queremos parabenizálos
pelo
primeiro
Encontro,
e
que este seja apenas o primeiro de uma
série de momentos agradáveis ao
redor do King. Sucesso, e se tivermos
disponibilidade para ir até SP nesta data,
aí estaremos para prestigiá-los.

Mande sua mensagem também!
Escreva para
elvistriunfal@elvistriunfal.com
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