
                                           
Apesar de Elvis ter recebido o título de Rei do Rock, os fãs sabem 
que ele está acima de um estilo musical. O tempo provou e calou as 
vozes daqueles que um dia tentaram minimizá-lo mostrando quem 
realmente estava no caminho certo! Elvis foi sendo redescoberto ao 
longo dos anos após sua passagem em agosto de 1977, 
redescoberto até para quem já achava que o conhecia tamanha a 
complexidade de sua obra! Sempre nos deparamos com fatos 
novos, imagens, gravações raras nos deixando perplexos da 
grandiosidade de seu legado. Fico imaginando se Elvis não tivesse 
partido fisicamente em 1977 o tamanho que seria este material! 
Além do legado musical Elvis deixou aos seus milhões de fãs um 
legado “Moral”, uma pessoa que mesmo estando num patamar 
invejável tanto financeiramente como artisticamente, nunca se 
esqueceu dos menos favorecidos! Seu exemplo motivou seus 
inúmeros fã clubes a adotarem projetos sociais em vários locais do 
mundo, incluindo o Brasil! Como gostaríamos de ter Elvis aqui 
fisicamente para expressar nossa gratidão por tudo que ele nos 
proporcionou e ainda proporciona! As gerações que o 
acompanharam em vida eram felizes e sabiam disso, só não 
imaginavam que iriam perdê-lo tão jovem aos 42 anos! As gerações 
posteriores também estão felizes por descobrirem seu legado e 
participarem desse “Universo Elvis”! Muitos fãs agora estão no 
Meditation Garden olhando fixamente os nomes de cada lápide. 
Uma em especial vai tomar mais atenção é claro. Segundo muitos 
que já foram até lá, um silêncio costuma imperar nesse momento! É 
um momento de contemplação, de tentar entender como uma única 
pessoa consegue atrair tantos corações mesmo tendo partido há 38 
anos. É um momento em que você quer dizer apenas “obrigado”. É 
um momento em que você se certifica que ele realmente passou 
pela Terra, que foi um ser humano de carne e osso, mas ao mesmo 
tempo ficamos perplexos de constatar que alguém de tamanha 
magia esteve entre nós! Por isso que o “Tempo” provou que Elvis 
era muito além de um cantor de Rock, o mesmo não podemos falar 
de quem o criticava, estes foram engolidos pelo próprio “Tempo”! 
Não poderia deixar de finalizar este artigo sem deixar o meu 
agradecimento, não muito diferente dos milhares de outros fãs...  
 
“Obrigado! Você continua mudando as nossas vidas!”   
Marcelo Neves (Elvis Triunfal Fã Clube) 
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Para algumas pessoas existem questionamentos que só o tempo é 
capaz de solidificar respostas! Foi pensando nisso que inicio nosso 
tradicional texto sobre mais um aniversário de morte de nosso ídolo 
ELVIS PRESLEY! Se você foi um fã de ELVIS que presenciou a década 
de 70 saberá elencar grandes momentos deste período. Se você não 
nasceu nesta década e é fã de Elvis também saberá dizer os grandes 
êxitos da carreira de ELVIS daquele período! Não são raros os relatos 
de fãs sobre como era viver num mundo em que ELVIS ainda pisava, 
que tinha seus planos, suas turnês e novas canções! Quando estes fãs 
me relatam que tinham plena consciência que certos acontecimentos 
ficariam pra história, evidencia a sintonia que Elvis tinha para com seus 
fãs!  Porém essa mesma sintonia não acontecia em certa parte da 
mídia que tentava minimizar seu trabalho! Alguns críticos até no Brasil 
o criticavam negativamente por ele ser eclético e não ser apenas um 
cantar de “Rock”, quando na verdade deveriam enaltecê-lo pela 
incrível versatilidade musical em navegar por vários estilos.   
 
 


