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Ela ficou impaciente e quis prosseguir, mas pedi-lhe que esperasse um
pouco, pois eu tinha acabado de avistar o meu ídolo! Lá estava ele, trajando
uma camisa de “jersey” preta e calça branca, os cabelos estavam em
desordem. Quando voltou-se em nossa direção, não tive mais dúvidas, era
ele mesmo! Ponderei que não sabia que Elvis jogava beisebol assim em
público e uma das garotas que estavam perto de nós, respondeu-me que ele
e os seus amigos do Tenessee, jogavam uma partida igual àquela todos os
meses. Acrescentou que costumava convidar algumas delas para uma
“festinha” em sua casa, depois do jogo. Eu mal podia acreditar em meus
próprios olhos.., o resultado do jogo não me importava e quando terminou,
um dos rapazes veio até à cerca, apontou para nós e disse: “vai haver uma
festa na casa do Sr. Elvis hoje à noite e ele gostaria que vocês viessem.
Depois de examinar as garotas que estavam por perto, olhou de repente para
mim e Nancy, dizendo: vocês também! A festa começará de 9:30 em
diante.’.depois de entregar-nos o endereço, voltou para junto do “Rei”. Eu
quase desmaiei. Quando chegamos em casa, fiquei imaginando qual o
vestido que iria pôr, enquanto indagava a mim mesma qual seria o tipo de
garota que ele gostava. Haviam tantas!... Lá estava uma Ann-Margret, com
seus olhos felinos e os cabelos compridos, tremendamente “sexy”. Corri até o
espelho e imaginei se poderia parecer-me com ela. Depois de fazer várias
poses e mesuras, vi que não adiantava, pois eu continuava a mesma... O
estilo de Ann não era evidentemente o meu.., quando minha prima entrou no
quarto e perguntou-me o que eu estava fazendo, respondi-lhe que tentava
imitar Ann-Margret e caí na cama, chorando em desespero. Depois, tentei
recordar-me de quem mais tinha conseguido “fisgar” Elvis.

NOTÍCIAS QUE ROLAVAM
ROLAVAM NO BRASIL

Lembrei-me de Mary Ann Mobley, com
sua pele alva, cabelos castanhos e
“aquele” ar de grande dama, aliado ao
seu sotaque sulista. Ora, como
poderia eu competir com uma ex-Miss
América? Eu que tinha exatamente o
tipo de qualquer outra “teenager”
americana. sem nenhuma beleza nem
“um pote de sexo”,.. Jocelyn Lane?
Ah, sim! Elvis tinha saído com ela,
algumas vezes e o seu tipo
correspondia um pouco ao meu. Era
claro que Elvis não tinha preferência
por louras, morenas ou ruivas, porque
ele
saía
com
qualquer
uma!

Assim como qualquer celebridade,
Elvis era perseguido por repórteres e
pela mídia em geral. Fatos verdadeiros
e inverdades eraM divulgados. Nilson
Calazans nos mandou numa ocasião
algumas dessas matérias exibidas no
Brasil. A primeira trazia uma verdade,
o sucesso de That´s the Way It Is no
Japão. A segunda apresenta o nome
provisório de “Elvis on Tour”. A
terceira os velhos boatos de que Elvis
viria à América do Sul. A última
apresentava
a
homenagem
de
Memphis ao seu mais ilustre morador.
Nos
próximos
fanzines
iremos
selecionar mais noticias da época em
que Elvis estava na ativa. Você
também pode mandar a sua!
1ª. “ELVIS AGITA TÓQUIO – Jamais ELVIS PRESLEY registrou, no
cinema, sucesso igual ao que conseguiu com um filme que justamente
não tem enredo, não o apresenta interpretando senão ele próprio, às
voltas com os preparativos para o fabuloso show que apresenta há
meses no INTERNATIONAL HOTEL de Las Vegas." (1971);
2ª. "ELVIS bota pra quebrar em show no Madison Square e, no
momento, termina mais um filme, Standing Room Only, em Hollywood."
(1972);
3ª. "Após o sucesso estrondoso do show realizado no Havaí, a RCA tem
promessa de que, este ano, ELVIS PRESLEY deverá pintar na América
do Sul. Divulgação e passeio. Cantar? Sabe a nota que custa cada nota
emitida pelo ELVIS?" (1973);
4ª. "ELVIS PRESLEY, 40 ANOS – No dia do aniversário de ELVIS
PRESLEY, dia 8 último, os alto-falantes do Memphis International
Airport não paravam de anunciar o evento."(1975).

Finalmente, resolvi que seria eu mesma, esperando que ele me notasse. Ora,
só o fato de ter sido convidada para uma festa sua, já não era simplesmente
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