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AS FÉRIAS NO HAWAII – O Hawaii
era seu refúgio quando estava
estressado ou de férias! Quem anos
mais tarde acabou se apaixonando
pelo local foi Lisa Marie. Na foto ao
lado Elvis e Priscilla curtem momentos
felizes em uma dessas viagens. Elvis
tinha muita facilidade de se bronzear
onde ficava com ótimo visual. Antes do
Comeback Special em 68, de seu
retorno a Vegas em 69 e do Especial
de 77, Elvis pegou sol no Hawaii e se
preparou psicologicamente. O local
acabou se transformando num retiro!

AS ÚLTIMAS FÉRIAS EM 1977 – Foi também no Hawaii suas últimas férias
em 1977. Acompanhado dos amigos e de Ginger Alden, Elvis estava
radiantee brincalhão, chegou até perder peso durante a viagem! Segundo
Ginger sua última namorada, Elvis acabou antecipando sua saída do Hawaii
devido uma irritação no olho. Ginger acredita que foi a areia que acabou
gerando este mal estar em seus olhos.
Hoje com as imagens caseiras que
temos acesso, nenhum lugar Elvis
se demonstrava mais a vontade do
que o Hawaii. Naquele lugar ele
podia caminhar pela praia, brincar
com os amigos, contemplar o
horizonte, sem que alguém o
importunasse. Em 2007 uma
estátua em seu tributo foi
inaugurada no Hawaii. É uma
maneira de agradecer o maior
garoto propaganda do arquepéla-
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For purple mountain majesties
Para a magnitude das montanhas púrpuras
Above the fruited plain...
Acima de vosso terreno frutificado
America!...America!...
America!… America…
God shed His grace..on thee..
Deus espalhou Sua graça sobre vós
And crowned thy good, with brotherhood
E coroou com vossa bondade, com fraternidade
From sea...to shining sea...
Do mar para o brilhante mar
America!..America!!
America!..America!!
God shed his grace on thee
Deus espalhou Sua graça sobre vós
And crowned thy good with brotherhood
E coroou com vossa bondade, com fraternidade
From sea...to..shining..sea!!
Do mar para o brilhante mar !!!
AMERICA!!!
AMERICA !!!!

go até hoje. Sua imagem é tão forte até hoje que recentemente a Disney
lançou o desenho Lillo & Stich que conta a história de uma pequena
havaianinha (fã de Elvis) que tem como amigo um alienígena! Em várias
parte do desenho Elvis é referencia, ou como música ou pelas palavras da
pequena Lillo. Muitos fãs colocaram o Hawaii em sua rota de viagem devido
as ligações com Elvis. Fato que ajudou o comércio local e seu turismo! Elvis
continua sendo o Rei do Hawaii !!!! Ass. Marcelo Neves
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