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CURIOSIDADES DO REI
ELVIS E OS GUARDAS
Marcelo Neves

Elvis tinha verdadeira admiração pela carreira militar, isso incluem os policiais
rodoviários, FBI e qualquer outro que carregasse uma insígnia oficial.
Começou então a colecionar estas insígnias e a mostrá-las com orgulho.
Essa admiração começou a ser recíproca por parte dos policiais. Elvis fez
amizade com os policiais de Las Vegas que acabaram fazendo parte de seu
cotidiano em festas ou em shows. Um deles foi Moreno (foto abaixo) que
fez amizade nos tempos do International Hotel de Las Vegas. Segundo ele
Elvis era uma pessoa extremamente humilde, cumprimentava todos os
funcionários do hotel e não se comportava como um “megastar”. As pessoas
segundo ele, ficavam admiradas pela forma como Elvis se comportava.
No dia da morte de Elvis os policiais que cuidaram
da ordem pública fizeram reverência quando o
corpo de Elvis passou por eles. Este
comportamento foi totalmente espontâneo, foi uma
forma de retribuir todo o respeito que Elvis tinha
por eles. Os policiais quando Elvis estava vivo se
aproveitavam da situação. Sempre solicitavam
para tirarem fotos ao seu lado, Elvis vibrava! Se
Elvis não fosse um cantor com certeza iria tentar a
carreira militar e realizar mais este sonho. Elvis
adorava heróis como capitão marvel ou superboy.
Os policiais faziam também parte deste roll.
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cão inédita chamada “If Can Dream”. Isso gerou outra discussão com o
Coronel Parker que não desejava que Elvis finalizasse com uma canção
inédita. Elvis a escutou nos dias de gravação e resolveu grava-la. A letra era
forte e de protesto. Afinal Martin Luther King havia sido assassinado em
Memphis em 1968 e o mundo clamava pelo fim do racismo. A canção “If Can
Dream” vem de encontro com esse desejo. Elvis colocou vários dançarinos e
cantores negros no especial chocando a sociedade americana tão racista
naquele período.

OS EFEITOS DO ESPECIAL
No dia da exibição Elvis estava em sua casa extremamente nervoso ao lado
de Priscilla. Ficou em silêncio todo o programa. Mas bastou o término do
especial para que seu telefone não parasse de tocar. Todos foram pegos de
surpresos. Muitos não acreditaram que Elvis viria com tanta força num
programa dedicado ao Natal de 68. Até mesmo os críticos que tanto falaram
mal de Elvis e seus filmes se dobraram. Tanto os jornais e revistas
destacaram o especial como sendo o principal do ano! A RCA ao lançar o
disco do especial teve uma grata surpresa em vê-lo em 8°. lugar das
paradas, algo que não ocorria a muitos anos. Elvis estava de volta para a
mídia e principalmente para os fãs que sonhavam com aquele momento. Isso
motivou a sua volta aos palcos que ocorreu no ano seguinte. Afinal poucos
fãs tiveram o privilégio de assistí-lo ao vivo nos estúdios da NBC TV. Após a
exibição do especial milhões de fãs em todo mundo ficaram sabendo do
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