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SOBRE OS ÚLTIMOS ANOS
(JOE ESPOSITO) O último ano da vida de Elvis foi muito difícil. Ele não
estava feliz. Tinha dias em que ele passava o dia de um lado para o outro
caminhando por Graceland e ficava de pijamas o dia todo. Nem se
interessava em se vestir, estava desanimado. Ele só parecia mais feliz
quando Lisa Marie vinha para visitá-lo. Mas as visitas não eram tão longas
assim e o sentimento de depressão voltava todo de novo. Nos últimos meses
de sua vida, Elvis parecia estar feliz quando estava no palco. Ele se
preocupava muito sobre essa coisa de envelhecer... Ele estava arrasado com
o livro que Red e Sonny West mais Dave Hebler escreveram “Elvis, What
Happened”. Esse livro o perturbou tanto…. Elvis estava muito tenso e
pensava na reação da filha e na reação dos fãs - e se os mesmos ainda o
aceitariam mesmo após lerem essas histórias horrorosas – e em sua maioria
mentirosas.
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tantos anos pelos 3 filhos dela (David, Billy e Rick)… é muita frieza. Na
verdade, eu espero - e rezo todos os dias para que Graceland e Priscilla
Presley façam uma declaração oficial demonstrando total nojo e descrédito a
Dee e ao seu livro estúpido. Pessoalmente, eu gostaria de ver Priscilla
levando Dee à Corte Suprema por difamação e calúnia. Talvez isto fizesse
com que outras pessoas também parassem de escrever tantas histórias
mentirosas e obscenas sobre Elvis no futuro.

AS MEMÓRIAS QUE JOE TEM DE ELVIS
(JOE ESPOSITO) Aquele sorriso imenso em seu rosto! Sorriso sincero que
vinha da alma dele! Bem, eu me lembro bem dele nos palcos…tinha vezes
que ele cantava e interpretava as canções de tal maneira tão intensa, que
trazia lágrimas aos meus olhos. Ele era uma pessoa sensacional e estava
sempre ali, para seus amigos, para o que desse e viesse. Até hoje, eu me
sinto muito mal porque ele não está mais aqui entre nós. (Joe emociona-se)

Joe acompanha Elvis após a finalização de seu último show.
Indianápolis, 26 de junho de 1977
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