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ELVIS TERIA SIDO FORÇADO A SE CASAR COM PRISCILLA?

OS DEFEITOS DE ELVIS SEGUNDO JOE

(JOE ESPOSITO) Estranho que Elvis topasse em encarar todos os desafios
e problemas para poder ter Priscilla vivendo com ele em Graceland.... sem
estar apaixonado por ela... Elvis pode ter sido pressionado pelos pais de
Priscilla a realizarem logo este casamento, mas pode estar certo de que Elvis
definitivamente não era o tipo de pessoa que faria qualquer coisa que não
quisesse fazer.... E quanto à época que supostamente Elvis teria forçado
Priscilla a fazer amor com ele, a própria Priscilla escreveu sobre isto em sua
autobiografia “Elvis and Me”.As razões pelas quais essa tal Dee queria ainda
ficar mencionando essas coisas tão desagradáveis, realmente... eu não
entendo.

(JOE ESPOSITO) Elvis sempre foi um solitário. Mas ele se tornou mais
solitário ainda depois que a mãe dele morreu. Ele nunca falava pra ninguém
sobre seus medos e também não era de reclamar caso tivesse algum
problema. Ele costumava manter este tipo de coisas para si próprio. E este a
meu ver era um dos grandes problemas – o de não desabafar com as
pessoas certas. Foi por esta razão que a carreira dele no cinema foi por água
abaixo. Ele se pôs em segundo plano por muitas vezes apenas para manterse em paz.

DEE PRESLEY EM SEU LIVRO AFIRMOU QUE ELVIS TERIA TIDO UM
RELACIONAMENTO INCESTUOSO COM SUA MÃE E QUE SERIA GAY!
(JOE ESPOSITO) Essas alegações horrendas partem de uma mulher
inescrupulosa e que se tornou uma velha muito zangada com a vida. Eu
duvido que ela estivesse para reatar com Vernon como ela diz, já que Vernon
a retirou de seu testamento. Vernon não deixou nada, nem um grãozinho de
areia para ela!!! Agora eu posso entender porque Elvis era tão cético em
relação a Dee – e porque Elvis sequer assistiu a cerimônia de casamento de
Vernon e Dee. Todos nós sabemos que Elvis e Vernon tinham uma relação
muito amorosa e carinhosa, até o final da vida de Elvis. Obviamente, Elvis
era muito próximo à mãe, Gladys. Eu não acredito por um segundo sequer
que pudesse haver qualquer coisa anormal acontecendo entre Elvis e
Gladys. Da mesma forma que eu não acredito que Vernon faria este
comentário horroroso com Dee. Quanto à teoria de que Elvis era gay – Deus,
eu morro de tanto rir. Elvis amava as mulheres e as mulheres também
adoravam Elvis....Sendo tão bonito como ele era, eu até acho que alguns
gays sentiam atração por Elvis... Lembro-me de um episódio que aconteceu
uma vez em Hollywood nos sets de filmagem de “Fun in Acapulco”, um gay
que fazia ponta no filme, se insinuou para Elvis. Elvis ficou tão bravo, tão
zangado – eu nem vou te contar o que ele disse para Red West fazer quando
encontrasse o tal cara...
O QUE JOE DIRIA A DEE PRESLEY SE PUDESSE ENCONTRÁ-LA
(JOE ESPOSITO) Que de todas as historinhas fabricadas que tem sido
lançadas desde a morte de Elvis, o livro dela é o pior deles todos. Eu fico
chocado! Sinto-me desapontado em saber que esse monte de mentiras e
difamações vem justamente por parte de Dee. Afinal ela é uma mulher que
ainda carrega o sobrenome Presley. E depois de tudo que Elvis fez por
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O QUE AMEDRONTAVA ELVIS
(JOE ESPOSITO) Elvis não tinha medo de quase nada não. Teve uma época
que ele tinha receio de andar de avião. Elvis era muito impaciente, então
eventualmente ele tinha que viajar de avião com muita freqüência. Ele nunca
teve medo da morte. Ele sempre acreditou que ele partiria quando fosse um
desejo de Deus.
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