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ELVIS E PRISCILLA – Outro
fato importante na vida de Elvis
em seu período militar foi
quando conheceu Priscilla na
Alemanha. Elvis estava isolado
num pais desconhecido com um
idioma totalmente desconhecido
por ele e além disso sua mãe
havia
falecido!
Quando
conheceu Priscilla ele estava se
sentindo sozinho, algo que
revelou para a pequena Priscilla
de apenas 14 anos.
Um amigo de Elvis levou Priscilla para participar de encontros musicais na
casa (foto acima) onde Elvis estava hospedado na Alemanha. Elvis estava
com 24 anos, mesmo assim se encantou com a menina que mais tarde se
tornaria sua esposa. Priscilla quase conheceu sua sogra que faleceu no ano
anterior em que conheceu Elvis. Enquanto uma pessoa importante saia da
vida de Elvis, outra entrava. Priscilla acabaria vivendo um conto de fadas
com o maior astro daquela época. Essa história acabaria virando um livro e
uma minisérie na TV.
A PERDA DA MÃE – Elvis já
estava no exército quando sua
mãe morreu em 1958. A morte de
Gladys marcou profundamente
sua
personalidade.
Muitos
acharam que a partida de Elvis
para a Alemanha foi algo decisivo
para que Gladys adoecesse! A
distância de seu filho era algo que
não conseguiria suportar segundo
alguns. Tudo que Elvis havia
conseguido era para agradar seus
pais, principalmente sua mãe que
tanto amava. Com sua morte nada
daquilo tinha sentido. Sua volta
para Graceland sem encontrar sua
mãe foi um dos momentos mais
dolorosos de sua vida. Uma perda
que jamais foi superada!
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Elvis não seja esquecido. Sinceramente não penso da mesma forma. Muitas
pessoas que acabam tendo contato com nossos eventos ou pelo nosso site já
me disseram as seguintes frases que fiz questão de registrar, vejam só:
(frase 1) “Nossa Marcelo, não imaginava que Elvis tivesse tantas outras
canções tão lindas assim, imaginava que era só “Kiss me Quick” e “Love
me Tender”. Esta pessoa me disse isso quando acabei mostrando outras
canções que não são conhecidas pelo público. São canções que não foram
lançadas no Brasil, ou que a gravadora nunca fez questão de acreditar no
sucesso delas.
(frase 2) “Agora começo a entender porque minha mãe é fã dele, ele era
maravilhoso!”. Esta veio de uma adolescente de 16 anos que é aluna da ONG
em que trabalho. Ela só se ateve do talento de Elvis após assistir um vídeo que
passei num seminário musical.
(frase 3) “Não sabia que Elvis cantava música gospel. É de longe um dos
melhores que já vi!”. Este depoimento foi feito por um amigo admirador da
música gospel e que não conhecia este lado do Elvis. Após ter contato com
este material, ficou fã também.
(frase 4) “Não sabia que Elvis era essa pessoa bondosa, pensava que ele
era viciado em cocaína e alcoólatra!”. Uma pessoa chocada ao saber que
Elvis tinha o hábito de ajudar entidades beneficentes e mais chocado ainda de
saber que Elvis não era viciado em cocaína e muito menos alcoólatra.
(frase) “Agora entendi porque chamavam ele de Rei” – Um ao se deparar
com o material que Elvis produziu enquanto estava vivo.
Talvez os depoimentos mais comuns são os femininos que ficam admiradas
com a beleza física de Elvis. Sua voz também é muito citada, já que possui um
timbre diferenciado dos cantores atuais. Depois de tantos anos escutar frases
assim, só me reforçaram a idéia que nós fãs temos que se mover, se queremos
que as pessoas não esqueçam de Elvis. E por que divulgar Elvis? Porque ele
foi e será sempre um exemplo de artista e ser humano a ser seguido. Uma
pessoa que amava sua família, respeitava seus fãs, ajudava seu próximo e que
mudou os padrões sociais de uma época. Eu e minha amada Vivian estávamos
preparando uma nossas reuniões quando uma atendente do Lar da Mamãe
Clory nos disse algo motivador. Sempre colocamos faixas na frente do local
convocando os fãs a participarem de nosso evento. Uma senhora que passava
de carro viu nossa faixa e parou para entrar. Ficou extremamente feliz de ter
um evento de Elvis perto de sua casa. Particiou do evento e adorou. A partir de
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