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APRESENTAÇÃO

Os fatos transcritos neste livro foram totalmente baseados em entrevistas feitas, no período 
de onze meses, com o co-autor Marcelo Costa que mantém amizade há mais de dez anos com 
parentes, amigos, profissionais e pesquisadores da vida e obra do cantor. Muito embora os 
fatos e especulações possam se assemelhar a muitas publicações internacionais, não foram 
baseados em referência de outras obras já publicadas, mas sim confirmados pessoalmente por 
esse co-autor nos anos de convívio pessoal, pesquisas e dedicação à carreira do cantor.

O objetivo maior dessa obra é esclarecer fatos curiosos e conjeturas (quando possível), 
sem ater-se à “tradicional” biografia de Elvis e mostrar ao Brasil imagens até então não-
publicadas por outra editora nacional. Ao conhecer Mr. Joseph Tunzi, compreendi a 
importância do cantor e do homem para a América e vi o quanto se tornara essencial para 
o Brasil uma publicação desse gênero e qualidade.

Hoje em dia, Marcelo Costa é o único representante oficial da Graceland no Brasil (marca 
do espólio de Elvis Presley que oficializa representantes pelas principais capitais do mundo), 
com o título de cidadão honorário de Tupelo oferecido pelo prefeito Jack Marshall em 1994, 
credibilizado -entre outros — por Mr. Jack Soden, Mr. Toddy Morgan, Mrs. Patsy Anderson 
(Elvis Presley Enterprises), Mr. Joseph Tunzi, Billy e Jo Smith (primos de Elvis), Vester 
Presley (tio de Elvis), George Klein (amigo pessoal e radialista da WHBQ de Memphis), Joe 
Esposito (amigo e assessor pessoal de Elvis por mais de 20 anos), D.J. Fontana, James 
Burton, Shaun Nielsen, Lance LeGault, Ronnie Tutt, Kathy Westmoreland, J.D. Sumner, Bill 
Baize, Ed Enoch, Ed Hill, Estelle Brown, Myrna Smith, Sylvia Shemwell, Scotty Moore, Charlie 
Hodge (músicos), Jimi Velvet (proprietário da Elvis Presley Museum Incorporation), David 
Stanley (meio-irmão de Elvis), Dick Grob (um dos últimos guarda-costas de Elvis por seis 
anos), Sam Thompson (irmão de Linda Thompson companheira de Elvis por quatro anos - 
1972 a 1976), Mestre Kang Rhee (instrutor de artes marciais de Elvis por sete anos - 1970 
a 1977), Nancy Hooks (cozinheira do cantor desde 1967), Mary Jenkins, Ciff Gleaves, 
Nash Lorene Presley Pritchett (tia do Elvis), José Roberto Verta (BMG-Ariola), Roger Semon 
e Don Wardell (RCA -BMG Ariola e International), Gordon Stoker, Neal Matthews, Duane 
West, Ray Walker (The Jordanaires), Paul Dowling e Paul Lichter (autores e especialistas no 
assunto), Bernard Lansky (proprietário da loja Lansky em Memphis onde Elvis comprava 
suas roupas desde 1956), amigos pessoais e profissionais que presenciaram todos os fatos e 
reflexões aqui relatados.

Ana Flávia Miziara
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INTRODUÇÃO
ELVIS, A IMPORTÂNCIA DO MITO

Existem duas histórias sobre Elvis Presley. A primeira, que todos conhecem, parece 
um conto de fadas, já invadiu o território das lendas e mitos, e terminou em tragédia. A segunda, a que 
poucos tiveram acesso, mostra o ídolo em sua verdadeira face humana, com seus defeitos e virtudes, suas 
ambições e desejos, seus ódios e amores, sua tempestuosa relação com o universo pop e com as pessoas que 
o cercavam.

A lenda, que admite pequenas variações, dependendo de quem a conta, é mais ou menos esta: Elvis nasceu em 
East Tupelo, gravou um disco para sua mãe Gladys e se tornou o “king creole” de um género musical “diabólico” 
(porque originário de ritmos, no jargão politicamente correto dos dias de hoje, afro-americanos) que emergia nos 
Estados Unidos em meados dos anos 50. Após um período áureo, a ação das ‘drogas’ e do tempo sobre seu corpo 
terminaram por levá-lo a um beco sem saída artístico-existencial, culminando com a morte melancólica, indigna do 
sucesso que ele alcançou em vida. Isso está em qualquer biografia mínima do cantor que mereça esse nome.

O que muitas vezes não consta de trabalhos de pesquisa e ainda está por merecer um estudo definitivo é 
a verdadeira influência que Elvis Presley exerceu e exerce sobre um vastíssimo rol de astros do rock atual. De 
estrelas maiores como Mick Jagger e Paul McCartney até precursores do punk-rock como os Ramones, a lista 
é imensa. Todos, de algum modo, devem ao “rei”, pelo menos, mínimos detalhes de sua maneira de cantar, 
colocar a voz ou atuar sobre um palco.

A grande importância que a maioria dos estudiosos dá a Elvis Presley é mais iconográfica do que artística 
propriamente dita. Todos se detêm no cantor que escandalizou as famílias brancas americanas com um estilo 
nitidamente “sexual” de dançar e poucos conseguem perceber que estes malabarismos genitais eram de 
uso corrente nas festas negras de então, onde predominava o R&B mais frenético.

Elvis tem valor, a meu ver, não por dançar daquela maneira safada e escandalosa, que originou seu 
segundo apelido mais famoso (“The Pelvis”), pois afinal tudo não passava de um belo truque de marketing, mas 
justamente por introduzir esta coreografia, “indecente” para os padrões da época, no imaginário corrente 
de sua plateia “wasp” e asséptica, trazendo duas consequências importantíssimas para o desenvolvimento 
do rock.

A primeira delas foi que, daí em diante, a associação rock/sexo não mais se desfez. Este foi um dos 
primeiros sinais de que uma mudança de hábitos culturais estava ocorrendo, preparando o terreno para a 
década que viria a seguir. A segunda foi que, quebrar as regras vigentes, passou a ser uma marca característica 
do melhor rock e dos melhores artistas, ainda que também dos melhores publicitários.
Quanto ao aspecto puramente musical, a relevância de Elvis como cantor não está na voz potente  e belíssima 
como a de muitos cantores), mas na “inflexão negróide” que imprimia às palavras. Quem conhece a língua inglesa 
falada nos Estados Unidos sabe que os negros americanos possuem uma maneira peculiar de se exprimir no idioma 
de Shakespeare. Elvis, criado ouvindo gospel e rythm and blues, soube como ninguém captar e utilizar modulações 
deste ‘sotaque’ no seu modo de cantar, tornando-o aceitável ao público branco.
Ainda segundo meu ponto de vista, o verdadeiro lance de gênio está na sua maneira de cantar e não na tão 
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badalada fusão de country-folk (ritmo eminentemente branco) com o R&B negro. Elvis, os fatos comprovam, 
não era um compositor de tantas qualidades assim que pudessem justificar uma união musical tão explosiva 
quanto genial.
Por fim, há um aspecto pouco explorado na história de Elvis Presley. A violência e energia do rock, um género 
visceral e alucinante, elevem muito à sua personalidade. Contraditório, psicologicamente incoerente, ansioso 
ao extremo, ele transportou esse embate interior para suas apresentações públicas. De modo inconsciente, 
Elvis soltava seus demónios no palco, tornando-se agressivo, cínico e debochado. A imagem mais real do que 
viria a ser o rock anel roll.

A partir dele, o género ficaria marcado para sempre com sua imagem de rebeldia adolescente. Do heavy 
metal ao punk, várias facções do rock muitos anos depois, ainda tentam capturar e exprimir essa energia primitiva, 
agressiva e hostil. Muitos outros “performers” também tentaram, enquanto pessoas, transportar suas emoções e 
conflitos interiores para as plateias. Poucos, como Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, conseguiram. Mas Deus 
sabe quanta dor tiveram que suportar e o preço que foram obrigados a pagar.

A diferença é que em Elvis, ao menos o dos primeiros tempos, esta explosão era absolutamente natural. 
Liberar toda aquela energia armazenada em seu ego, é nítido, dava-lhe prazer. Basta comparar a fúria com que ele 
interpretava hits como “Blue Suede Shoes”, “I Got a Woman” ou “Tutti Frutti” com as gravações de outros cantores 
para as mesmas músicas. À parte o carisma inegável de Mr. Presley, o que presenciamos é quase uma sessão de 
“psicoterapia musical”, se é que é possível cunhar tal expressão. Entretanto, o que é o rock senão uma deliciosa 
liberação de instintos dentro de um compasso 4x4?

Não foi outro o motivo pelo qual o “sistema” teve imensa dificuldade para domar aquela usina de 
emoções. Tudo nele era tão espontâneo e natural que ficava difícil controlar seus “repentes” e atitudes 
em shows. Elvis era por natureza um vulcão em atividade. Seu modo de cantar, por essa época, nunca foi 
menos que intenso. Isso sem contarmos que ele não teve de início nenhum tipo de “preparação”, como 
muitos falsos rockers cios dias de hoje. Ele conseguiu atingir o sonho almejado por qualquer artista: ser a 
representação viva de um género ou tipo de arte. Rock e Elvis em 1956 eram praticamente sinônimos.

Tamanha fúria incontida terminou por ser a sua desgraça. A indústria fonográfica sabia que tinha em 
mãos uma pedra bruta, cie brilho incomum, e que precisava ser trabalhada. E quando Elvis começou a 
ser “trabalhado” ele deixou de ser Elvis. John Lennon se referiu a esse processo da seguinte maneira: - 
“Elvis morreu quando entrou para o exército.” Engajar-se nas forças do Tio Sam na Europa foi a maneira 
encontrada pelo sistema para impor-lhe certas normas de disciplina. “The Pelvis” deixou definitivamente de 
lado sua face negra e enquadrou-se de vez no “american way of life”. Daí em diante, ele nada mais fez que 
pudesse ser chamado de relevante ou que pudesse significar algo para a história do rock.

Não importa. O que Elvis legou-nos em dois ou três anos de fulgurante carreira marcou as bases do que se 
pode definir como rock’n’roll até hoje. Tudo o que veio depois é uma outra história. Mais obscura, mais triste, 
mas não menos importante, principalmente para aqueles que desejam penetrar nas entranhas malignas do “show 
business”. É o que vocês descobrirão a seguir.

Ivan Miziara
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EAST TUPELO E MEMPHIS
A INFLUÊNCIA NEGRA NA MÚSICA DE ELVIS

A INFÂNCIA

Pouco se sabe de fatos inusitados na vida de Elvis no período de sua infância. Alguns 
detalhes, no entanto, tornam-se necessários, destacando-se nesse cenário pouco expressivo 
que não parecia prenunciar o surgimento do maior ídolo do século.

Consta que até os 7 anos o menino dormia com sua mãe. Na realidade (muito embora 
fontes maliciosas insinuem o contrário), era devido a dois fatores simples: um, de que a casa 
paupérrima só continha uma cama, esta relativamente grande, onde tanto ele quanto o pai e a 
mãe dormiam juntos; e, outro, porque Elvis era sonâmbulo. Graves crises de sonambulismo 
foram constatadas por sua mãe e posteriormente por amigos, onde o seu medo de dormir 
sozinho era tão grande, que ao menos um dos membros da equipe, tinha que ficar com ele no 
quarto quando estivesse desacompanhado.

Sua primeira aparição em público foi impulsionada pela professora que impressionada ao vê-
lo cantar para sua classe, levou-o ao diretor da escola, este, por sua vez o inscreveu na feira anual 
Mississipi-Alabama num concurso de talentos que foi transmitido por uma rádio local. Nesta 
feira, cantou “Old Shep” (música que gravaria mais tarde como profissional), e foi classificado 
em segundo lugar (5 dólares e ingressos grátis para todo o parque).

Sua formação escolar também não prometia grandes futuros. Era a profissionalizante (no 
Brasil representaria um colégio técnico), para tornar-se eletricista e mecânico de carros. Ele 
se formou eletricista nesse “colegial profissionalizante” daí porque muita gente equivoca-se 
acreditando que Elvis era somente um motorista de caminhão.

O pai, neste período por volta de 1941 a 1943 (nenhuma fonte conseguiu encontrar 
a exatidão destas datas), encontrava-se preso por falsificar um cheque de valor baixo, 
extremamente insignificante (o que não deixa de ser um crime nos Estados Unidos e por 
isso foi preso). Elvis passou então a ficar sozinho com a mãe e, durante e após esse período, 
a mãe (Gladys Love) passou a ter um domínio total sobre o cantor. A figura do pai, há muito 
também não representava uma força paterna atuante. Vernon Presley faleceu dois anos após 
o filho, em 1979.

Com referência às datas, que até hoje estão carentes de exatidão, biógrafos e pesquisadores 
do cantor tentam, através de vizinhos e amigos que ouviam suas histórias, encontrar uma data 
que corresponda diretamente a cada fato ocorrido.
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HIGHWAY EAST 78

A aproximadamente 200 km ao sul de Memphis (Estado do Mississipi), pela Highway East 
78, encontramos East Tupelo, hoje conhecida como Tupelo. Um vilarejo na época, era e é 
ainda, uma cidade predominantemente de população e tradições negras.

Entre as diversas famílias que enfrentavam os problemas típicos das classes mais pobres 
americanas, inclusive tufões (muito comuns na região), estavam Os Presleys. No dia 8 de Janeiro 
de 1935, nasceu ali Elvis Presley.

Na infância, um dos hábitos de Elvis era ouvir o rádio e a música rural americana (hoje, 
country e western music), e observar os negros tocando a sua música nas ruas da cidade. 
Desta forma, Elvis absorveu o blues da forma mais natural possível: ouvia no rádio a. música 
tida como “branca”, e “via” a música “negra” que estava em volta dele.

Tradicionalmente racista, East Tupelo já mantinha a separação racial entre a sua população, 
o que não impediu o cantor de assimilar a cultura negra. O que pouco é divulgado é que o 
cantor vinha de uma herança irlandesa. Suas características físicas naturais (olhos claros e cabelos 
loiros) não escondiam a sua herança comparativamente àquela população do sul e centro-sul 
dos Estados Unidos da época. Outro detalhe importante está no fato de que o avô de Elvis, que 
mal sabia ler e escrever corretamente, ao registrar o pai do cantor, Vernon, utilizou uma grafia 
errada, diferente do sobrenome dos bisavós e tetravôs. O sobrenome Presley deveria ter sido 
registrado com dois “s”, e não somente um, como acabou por se registrar.
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ELVIS PRESLEY  BOULEVARD

Ao mudar-se para Memphis, ao lado do rio Mississipi, em 1950, cidade a sudoeste do 
Estado do Tennessee, conhecida por preservar os ambientes musicais que marcaram a cultura 
negra dos Estados Unidos, o menino continuou a absorver esse género musical, passando a 
adotar roupas e cores dos negros, especialmente o rosa e o preto (cores dificilmente utilizadas 
pelos brancos). Elvis escolheu a cidade para viver por 28 anos e passou a comprar suas 
roupas numa loja chamada “Lansky”, conhecida por vestir os negros locais, situada na 
famosa “Beale Street”.
 A população negra da época mantinha uma predisposição (visível) para afrontar a 
população branca presente na cidade. E um de seus fatores marcantes eram os estilos e cores 
de roupas escolhidos, com a finalidade de evidenciar que eles tinham um mundo e cultura 
próprios independentes daqueles do outro lado da cidade. Inconscientemente, Elvis viria a 
engajar-se nessa política racista, adotando os costumes tidos como somente para os negros, 
o que acabou resultando em sua representação de grande símbolo dessa “revolta cultural”.
Além disso, outras grandes curiosidades marcam essa cidade do interior dos Estados Unidos:

Muito antes de Elvis, a cidade já era conhecida como o “Berço do Blues”. Propagou 
mitos como: W.C, Handy, B.B. King e Alberta Hunter.

Seu fundador foi o 7S Presidente dos Estados Unidos, Andrew Jack-son, em 1819-
Devido ao assassinato de 46 negros em Memphis (1867 - dois anos após a libertação 

dos escravos), o Congresso Americano desenvolveu a 14a emenda constitucional que viria, 
a partir desse episódio, proteger legalmente os direitos civis.

Martin Luther King, o líder negro da paz, foi assassinado ali em 1968, no Lorraine Motel, 
hoje, Museu dos Direitos Civis; e, a famosa gravadora
Sun Records (que lançou entre outros Elvis, Roy Orbison, Johnny Cash, Charlie Rich e Jerry 
Lee Lewis), sediava-se em Memphis.

E foi ali, sem querer, por ser um motorista de caminhão, que Elvis passou a usar 
brilhantina no cabelo, costeleta e topete (costume desses trabalhadores na época), que viriam 
a ser a marca registrada dos anos 50 e pela qual ele foi conhecido por toda a vida.

Memphis é o local onde se encontra “Graceland”, a famosa mansão do cantor, que é hoje 
uma casa tombada pelo património histórico e aberta parcialmente à visitação pública.
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A SOMBRA

Elvis (o que já é fato para muitos além dos fãs e de conhecimento público), teve um 
irmão gêmeo. Esse irmão (Jesse Garon), foi enterrado numa espécie de cemitério comunitário 
do então vilarejo East Tupelo. Hoje, a lápide simbólica do irmão encontra-se no jazigo da 
família em Graceland.

A ligação de Elvis com o irmão tornou-se, durante muitos anos, uma espécie de cordão 
umbilical inseparável. Sob uma luz mais fria, essa morte nunca foi absorvida totalmente 
pelo cantor, assim como a de sua mãe, falecida em 1958. Algo o prendia àquele ser que 
ele desconhecera em forma, e que em alma o fortalecia com a “sugestão” de ser “dois em 
um”.

Muitas pessoas próximas ao cantor durante sua vida, mencionavam fatos curiosos e 
ambíguos. Muitos acreditavam que Elvis era o único a saber o local exato do primeiro jazigo 
de Jesse, porque ele mantinha o hábito na infância de ir até o lugar e ficar ‘conversando’ com o 
irmão gémeo idêntico. Mais curioso ainda é um fato relatado por pessoas próximas ao cantor 
que costumavam dizer que quando criança, após depositar flores sobre o túmulo de Jesse, ia a 
um lago vizinho e conversava com seu reflexo, como se fosse o próprio irmão. Relativamente 
normal (dentro dos padrões do comportamento infantil), se Elvis não o levasse para a vida 
adulta. A “sombra” desse irmão, e posteriormente, a “sombra” da mãe (após a sua morte), 
acompanharam o cantor por toda a vida. Amigos pessoais, incluindo a esposa Priscilla Ann, 
relatam que Elvis por inúmeras vezes, subitamente, deixava-os no meio de uma conversa ou de 
um raciocínio para conversar com seu irmão ou mãe que, palpavelmente, nada mais eram 
do que a sua própria “sombra” refletida na parede. Muitos e por muitas vezes, encontraram-no 
conversando sozinho em “diálogos” eloquentes.

A “sombra” acabou por acompanhar Elvis por quase toda a sua vida. Em muitos 
dos “diálogos consigo mesmo”, o cantor sempre mencionava fatos que mais tarde foram 
fatidicamente comprovados. De forma consciente ou não, Elvis tinha uma íntima premonição 
de que não viveria por muito tempo, e que viera a esta vida justamente para uma “missão 
especial” por ser ‘especial’. Essas certezas nunca foram compreendidas totalmente pelo rapaz 
e mais tarde pelo homem Elvis. Aonde ele chegaria, os porquês, para o quê viera e porquê 
“eu”, o que “eu” devo fazer...eram indagações constantes que o levavam a períodos de 
depressão, angústia e agressividade tais que seu humor poderia variar vinte quatro vezes 
ao dia. Desde criança, a mãe incutiu na cabeça do filho que quando dois gémeos idênticos 
nascem e um deles morre, o outro assume a força de dois. No respeito à crença da mãe, 
Elvis adotou a personalidade de dois. Sendo dois ele poderia ser e fazer o que quisesse. 
A certeza de sua outra parte (morta) viva ficou em todo o comportamento de uma vida. 
 Os fatos e situações facilmente compreendidos por uma infância carente, de pobreza 
e humilhações marcadas, traumas de ausência, sonhos, expectativas e frustrações, não 
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o prepararam para o sucesso a que já estava destinado. Ao se deparar com o mundo 
sonhado (embora intimamente consciente das poucas chances de realização), o nível 
de expectação do homem não conseguiu equiparar-se ao nível de realização do artista. 
 Na verdade, acredito hoje que ele pouco teve consciência da grandeza de sua arte. A força 
de seu trabalho foi por ele compreendida. Mas duvido que Elvis Presley tivesse tido a noção 
real do valor deixado para a história da música mundial. Os marcos que deixou, bem como 
as fronteiras que rompeu, foram decididamente involuntários e puramente naturais. Ele foi o 
“fenómeno”. E se o fenómeno foi grande é porque ele o era. Mas infelizmente não soube lidar 
com sua sombra que não era, na realidade, as imagens fictícias de entes queridos, mas sim a 
imagem dele próprio, o rei do rock’n’roll.

 Ele queria sê-lo, mas não admitia. Uma força involuntária ou mais um marketing estratégico 
de sua carreira? Nunca saberemos. O que levou Elvis Presley a ser o que “é”, pouco importa. 
Justo não foi ter-se permitido ao homem acompanhar o mito, ou ao mito redimir-se no homem. 
O mito não existiria sem ele, percebia-se nitidamente que ele próprio julgava o contrário. Ele o 
criou e adotou, e poderia tê-lo abandonado, se o medo de ser ele próprio não fosse maior. O que 
seria ele se não fosse “o Elvis”? Qual seria a aceitação dos demais e suas realizações materiais 
sob a forma de compensações, se não fosse “o rei”? Quantos ‘nãos’ teria ouvido pela vida 

afora, se tivesse dado a si próprio a oportunidade de ser feliz? Essas eram as indagações de 
sua sombra, de um lado, seu interior muito presente que todos viam e afirmavam que não, de 
outro, ele reconhecia essa sombra e no íntimo queria que todos a reconhecessem e adotassem 
em forma viva; por isso, inúmeras vezes Elvis se queixou que ‘ninguém entendia nada’.

A depressão e angústia do ‘homem Elvis’ eram palpáveis. Por que o deixavam continuar? 
Por que, contraditoriamente, ele próprio repudiava quem tentasse tornar viva sua sombra?
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O MISTICISMO DE ELVIS
O AVATAR

A religião (batista) na vida do artista sempre foi dominada por seu sonho de criança: 
tornar-se cantor de um quarteto gospel, a música negra religiosa americana. Suas predileções 
musicais não o contradiziam: sua inspiração e admiração vinham da exímia Mahalia Jackson 
(que Elvis viria a conhecer em 1969, no set da Universal filmando “Change of Habit”).

Contudo, em abril de 1964, Lany Geller, um cabeleireiro profissional contratado 
exclusivamente para tingir os cabelos do cantor e arrumá-los, entrou em sua vida para 
modificá-la por um grande período.

Larry Geller é (ainda hoje) um profissional iniciado em esoterismo, conhecido por seus 
conhecimentos profundos em diversos assuntos místicos e na época, passou a incutir diversos 
conceitos em Elvis, chegando a ponto de fazê-lo mudar seu comportamento, creditando-o 
como um “avatar”, a reencarnação de um deus (especialmente na tradição hindu). A partir 
dessa influência constante e quase diária., o próprio Elvis começou a acreditar-se a própria 
transfiguração do deus vivo. Antagonicamente, muito embora mantivesse a crença dessa 
semelhança com um deus, Elvis não admitia ser chamado de ‘rei’. Por muitas vezes indagado, 
afirmava que ‘rei era somente Jesus Cristo’.

Fatos foram relatados neste período (inclusos até mesmo no livro de sua ex-esposa 
Priscilla Ann), de que Elvis apontava para determinados objetos ou locais, afirmando ver 
outras pessoas próximas a eles que jamais foram vistas pelos demais. Não contente, seguia 
essas ‘supostas’ pessoas afirmando que elas o estavam chamando para um determinado lugar, 
porque queriam comunicar-se com ele.

Esses, como quase todos os demais fatos aqui relatados, foram confirmados para o 
co-autor deste livro por algumas testemunhas então presentes. Na verdade, essas mesmas 
pessoas (como as demais anteriormente), não têm ciência até hoje, se todas essas colocações 
que para muitos eram ‘alucinógenas’, eram supostamente uma forma do cantor distrair-se 
do tédio (uma brincadeira que ele prorrogou por toda a sua vida), ou se ele acreditava em 
todas as suas afirmações e visões. Numa espécie de refúgio de si mesmo, ele levou consigo 
a resposta e, na dúvida, para não contrariá-lo, nenhum de seus amigos tentou fazê-lo mudar 
de ideia.

O tédio que o envolvia nesta época era de diversas ordens: pessoais, a pressão do mito, 
o surgimento de novas tendências musicais (Beatles e Stones), aliados ao fato de ele ter 
que cumprir os contratos com a Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Twentieth Century Fox 
(chegando a realizar três filmes num mesmo ano) com roteiros que não o agradavam, além do 
seu desejo de voltar aos palcos.

Entretanto, em 1968 (mesmo após o especial para a televisão que marcou sua volta 
definitiva à música e o nascimento da filha), até o princípio dos anos 70, Elvis ainda mantinha a 
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‘consciência natural’ de ser um novo personagem mítico e encarnado para salvar os homens na 
terra. Foi neste período ainda que adotou como livros de cabeceira as obras do místico Khalil 
Gibran (a coleção inteira), mais especialmente “A Procissão” e “Os Espelhos da Alma”.

Esta também foi a época em que usava no pescoço três colares simbólicos religiosos: um 
crucifixo, uma estrela de David e um símbolo oriental. Por muitas vezes indagado a respeito da 
finalidade de tantos colares de linhas religiosas diversas, era comum ouvi-lo responder que 
‘não queria perder o céu por um detalhe técnico’.

O certo é que, nesse período, Elvis extrapolou tanto em suas crenças em sombras e fatores 
místicos que o coronel Parker (que respeitava a vida pessoal do cantor) julgou melhor despedir 
Larry Geller.

Fatos verossímeis ou não, a verdade é que as crenças do cantor eram tão reais para si 
mesmo que suas maiores premiações (Grammy Award de 1967, 72 e 74), foram no género da 
música sacra, onde reconhecidamente ele passava todo o verdadeiro sentimento do homem 
e a técnica do artista.

OBJETOS VOADORES NÃO-IDENTIFICADOS

Um dos passatempos notívagos preferidos de Elvis era sair com seus amigos (todos 
faziam parte do ‘scat’ do cantor, alguns inclusive morando em Graceland), e dirigir-se a um 
local descampado perto de Memphis para esperar uma aparição de objetos voadores.

Elvis mantinha períodos de exageros até esgotar-se por completo aquele passatempo ou 
predileção por alguma coisa ou pessoa; ele procurava ir até o fim para tentar descobrir e conseguir 
tudo o que quisesse. Neste período, ele afirmava que os alienígenas viriam para se comunicar com 
ele e por isso deveria estar ali.

AS ASSOCIAÇÕES SIMBÓLICAS DE ELVIS – A CRUZ 

Em uma ocasião, em 1967, Elvis, Priscilla e um de seus amigos procuravam um sítio 
para poder guardar os dezessete cavalos que o cantor acabara de adquirir. Voltavam de 
carro para Memphis e a cerca de doze milhas de Graceland (localizada no subúrbio, 
quase na saída da cidade), Elvis avistou uma cruz branca enterrada perto da entrada 
de um sítio à venda, o que para ele representou a certeza de que aquele era o local que 
procurava.

Na realidade essa cruz, um entre tantos outros símbolos em que o cantor 
acreditava, estava ali desde muitos anos (o sítio era centenário e havia sido remodelado 
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há pouco tempo), possivelmente para delimitar parte da terra, mas para ele, teve um 
significado especial, porque da estrada por onde vinha a primeira coisa a ser avistada 
foi a cruz.

O - TCB, TLC e a EPE

Nos Estados Unidos, a força do símbolo TCB é tão forte que o próprio país com mais 
de cem milhões de fãs o associa diretamente a “Elvis”.

“Taking Care Of Business in a Flash” (Tomando Conta dos Negócios Rapidamente), era 
um símbolo que expressava (dentro dos conceitos simbólicos do cantor) a necessidade de 
realizar cada vez mais negócios e bem-direcionados.

O formato desse símbolo definia um pouco a essência dúbia e carente de seu criador: um 
triângulo místico (as letras apresentam-se graficamente em forma triangular), cortadas por um 
raio, intencionalmente copiado da marca do Capitão Marvel, super-herói americano, ídolo da 
infância de Elvis.

O - TCB (hoje vendido em réplicas para os fãs), além de ser uma marca em seu avião 
particular, roupas...só era utilizado por aqueles muito próximos ao cantor sob a forma de um 
pingente em ouro. Tais pessoas eram reconhecidas por este símbolo que expressava o livre 
acesso a Elvis, ou uma ligação direta afetiva com o mesmo. Neste caso, as mulheres a ele 
ligadas ganhavam um colar de ouro com uma pedrinha de brilhante no centro do raio, com a 
inscrição TLC (“Tender Loving Gare” - Cuidando com Amor e Ternura).

Sem nenhuma ligação direta com os símbolos TCB e TLC, mas dentro das associações 
simbólicas que o cantor realizava, um dos hobbies preferidos de Elvis era jogar o futebol 
americano, desde a infância.

Ainda pequeno, sua mãe não lhe permitiu continuar jogando pelo medo de que se 
machucasse. No entanto, quando pôde liberar seus desejos e sentimentos extremistas (não 
havia mais quem o refreasse), formou seu próprio time de futebol sob a sigla EPE, “Elvis 
Presley Enterprises”. Essa marca hoje representa o espólio do cantor.

O - “NÃO” E O “MANDAR”

Elvis Presley chegou ao topo de um sonho que não sonhara (?). Além de ser um 
mito, ele foi ‘o mito’ de toda uma geração, pós-influência cie toda a história da música e 
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cias transições de comportamento que isto gera. O homem, no entanto, pareceu perder-
se na ansiedade de descobrir a explicação de ter superado fronteiras que na verdade nem 
sabia que existiam. As barreiras pessoais que se mostraram nitidamente com o tempo, além 
dos conflitos emocionais (a necessidade de manter a figura da esposa recatada e em casa), 
evidenciaram a necessidade de segurança (do dito “porto-seguro”) e a falta de estrutura 
para o homem chegar aonde
chegou (estatisticamente, segundo dados da Recording Industry Association of America, 
ninguém supera até hoje o artista que Elvis Presley ainda é). Ninguém foi tão longe.

Sua relação com o “não” e o “mandar” partiu dessa largada ao sucesso. A desculpa interior 
de Elvis baseava-se no conceito de ‘que não o prepararam para chegar aonde chegou’, e em 
consequência, não deveria receber negações, e sim, atenções.

O grupo que o acompanhava todos os dias e todas as horas, era intimamente considerado 
como ‘pessoas-nulas’ em sua importância pessoal. Talvez, segundo relatos, de extrema 
importância profissional. Porém, sem nenhuma ascendência sobre ele e portanto sem direito a 
ter vidas próprias e direitos iguais, de afirmar-se como pessoas e dizer ‘quero’ ou ‘não quero’, 
‘gosto’ ou ‘não gosto’, ‘sim’ ou ‘não’. Sob outro foco, ele próprio, inúmeras vezes, não soube 
dizer  ‘não’. Membros do grupo faziam solicitações a Elvis que entediado (algumas vezes até 
sem vontade), dizia ‘sim’.

O “mandar” fazer, “mandar” buscar, também representaram outra constante na vida do 
cantor. Fontes pejorativas, colocaram-no até como um ‘voyeur’ de relações sexuais. Mesmo 
dentro de um processo comum de construir uma árvore de natal, festa preferida de Elvis, ele 
“mandava” colocar os enfeites que mais o agradavam, enquanto observava a exatidão com 
que suas ordens eram cumpridas. O ‘realizar’ de Elvis encontrava-se somente no palco e 
coisas em que ele se sentisse fundamental. Tarefas comuns, comportamentos padrão de um 
ser humano, que procura o equilíbrio e o eixo de sua existência, não eram evidenciados em 
seu cotidiano. Muito embora, contraditoriamente ao seu “querer”, ele esperasse encontrar 
alguém ou alguma coisa que o refreasse, assim como sua mãe o fizera em tempos remotos. 
A partir de sua morte é que Elvis passou a adotar a postura de pouco aceitar a opinião dos 
demais à sua volta.
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OS EXTREMOS E AS MANIAS

OS CAVALOS

Elvis era o tipo de pessoa que precisava levar tudo aos extremos até esgotar o seu 
interesse por uma determinada coisa. Chegava a padrões, sem limites e progressivos, de 
tornar realidade qualquer tipo de fantasia que tivesse. Dali a algum tempo, perdia o interesse, 
e não dava a essa fantasia nenhuma importância. Comportamento este que o cantor sempre 
manteve como padrão para a sua vida emocional. Relacionamentos começavam com a mesma 
facilidade que terminavam.

De outra ordem é um relato interessante que evidencia o seu comportamento. Elvis, 
praticamente em lua-de-mel, deu um cavalo de presente a Priscilla. Em seguida, comprou um 
cavalo para que pudesse anelar com a esposa. Comprou dois trailers para colocar os cavalos. 
Como quinze pessoas giravam em torno de sua vida vinte e quatro horas, comprou mais quinze 
cavalos e quinze trailers para que pudessem cavalgar com eles e guardar os cavalos. Essas 
pessoas gostando, querendo ou não (como todos supostamente fossem rancheiros), foram 
obrigadas a usar o tipo de roupas adequado ao propósito, tornando-se necessário comprar 
dezessete vestuários completos (de botas a chapéus). Ao final, ele afirmou ser preciso comprar 
um sítio (Circle G “Graceland”) para guardar os cavalos e os trailers.

Durante o período das filmagens nos anos 60, nos intervalos, o hobbie era ir sempre a 
esse sítio para descansar. No fim da década, o hobbie foi abandonado porque já era tedioso 
e cansativo.

OS CADILLACS

Outra expressão de seus extremos, mas refletindo preocupações com o futuro (visivelmente 
deturpada pelos não-conhecedores dos reais fatos da vida do cantor, principalmente nos 
Estados Unidos), era o seu hobbie de colecionar carros.

Fontes afirmam com exatidão que Elvis, no período que serviu voluntariamente o exército, 
julgava que sua carreira estava se esvaindo. Perdido, ele pensava que era mais uma manobra do 
coronel, desta vez para afastá-lo do suposto fracasso que se apresentava. Indagado, muitas 
vezes, sobre o porquê de sua coleção de cadillacs, nessa época, ele respondia que ‘se por 
qualquer motivo sua carreira declinasse ou acabasse subitamente, ele teria de onde tirar o 
sustento, vivendo das vendas de carros’.
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AS ARMAS DE FOGO

Todos sabem que a América particularmente é o país dos civis armados, e Elvis não era 
exceção, além de ter sido um colecionador de armas.

Fatos e filmografias mostram-no atirando e portando armas, em especial para determinados 
programas de televisão de que não gostava. O verossímil é que realmente uma ocorrência desta 
ordem foi comprovada. Elvis, exigente em suas predileções, não admitia que determinados 
intérpretes fizessem representações banais e de pouca expressão de sentimento. Um desses 
era o cantor Robert Goulet (atuante até os dias de hoje apresentando-se em Las Vegas), que 
na concepção de Elvis não passava de ‘canastrão’. Ao assistir a um programa em que este 
se apresentava, Elvis, no meio de uma conversa com Priscilla, disparou contra a televisão. 
Contudo, o hábito de dar tiros contra qualquer objeto que lhe despertasse algum interesse ou 
antipatia não o abandonou, muito tempo depois.

A ALIMENTAÇÃO E AS BEBIDAS

O processo físico desregrado de Elvis, tanto pela opção de trocar o dia pela noite 
como na predisposição a alimentar-se exageradamente, levaram-no a consequências graves 
de doenças irreversíveis e principalmente a manias evidentes de um indivíduo que passou 
fome na infância, e como mantinha um ritmo de trabalho incessante, acordado, ia dormir à 
base de remédios.

As quantidades eram extremas e seus hábitos alimentares irregulares. Billy Smith, 
seu primo, nos conta que quando Elvis gostava de um determinado menu, ele passava a 
ingerir aquela refeição por longos períodos, sem autorizar a variação desse cardápio. E 
não era necessariamente o único a adotar tal comportamento e a ter essa predileção. Todos à 
sua volta tinham que manter o referido cardápio, até que ele enjoasse. Muitos, no entanto, 
mostravam-se satisfeitos, e após o seu sono serviam-se de outros pratos.

Muito embora o estilo de vida de Elvis sugerisse que ele ingeria altos teores de bebida 
alcoólica, Billy Smith novamente nos revela o contrário, uma aversão total. Este fato se 
deve a certa vez em que o cantor gostou de um determinado licor de fruta, ‘mandou’ que 
comprassem doze garrafas e tomou desregradamente um porre que dali em diante fez com 
que ele pegasse total aversão a qualquer outro tipo de bebida.
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AGENTE DO FBI

Elvis mantinha um hobbie e. um interesse profundo por questões policiais e afins. Em certo 
período de sua vida, começou a interessar-se pelos emblemas (badges) dos policiais, adquirindo 
gradativamente carteiras da polícia cada vez mais graduadas em várias categorias. Demonstrava 
sua aptidão em perseguir traficantes, o que revela seus desejos além da música.

Para conseguir títulos policiais ele tinha que exercer algumas funções mínimas. Algumas 
fontes relatam que Elvis realmente chegou a participar de vários cursos na polícia. Já outras 
afirmam que esses títulos lhe eram entregues por ser famoso.

Devido a essa paixão pela “ordem e poder” foi que Elvis após uma discussão com Priscilla 
e o pai em Graceland em dezembro de 1970, saiu sozinho (raras foram as vezes que isto 
ocorreu), tomou um avião de voos diários em Memphis e dirigiu-se a Los Angeles. Na cidade, 
encontrou-se com Jerry Schilling (e mais um de seus guarda-costas) e dirigiram-se a Washington. 
Sua intenção era ser recebido pelo então presidente Richard Nixon, e solicitar um emblema de 
agente do FBI com poderes para atuar contra o narcotráfico.

Mesmo sem dormir desde a saída de Memphis (dentro do avião), Elvis redigiu uma carta 
a Nixon (no próprio papel da American Airlines) fazendo essa solicitação e essencialmente 
posicionando-se como um verdadeiro americano, diferente de alguns artistas da época. 
Neste fato, encontramos situações curiosas, urna delas, que em toda a sua vida o cantor só 
redigiu quatro ou cinco cartas de próprio punho (segundo os mais íntimos), uma das quais 
endereçada a esse presidente. E outra, é que nesta carta (redigida de forma ingénua como 
um relatório), Elvis apontava determinados artistas como anti-americanos: ‘a febre Beatles 
que permitia a entrada de conceitos, valores e cultura inglesa na América e protestos contra 
o regime americano como os de Jane Fonda que estimulavam os jovens neste sentido’. As 
posições desses artistas, segundo Elvis, não eram interessantes para a pátria. ‘Tudo para ser 
analisado com cuidado.’

Chegando a Washington (já fora do expediente de Nixon), levou a carta até a Casa 
Branca e dirigiu-se a um hotel. Quando chegou a este, já encontrou o retorno do presidente 
dispondo-se a encontrá-lo naquele momento. Voltou à Casa Branca e dali em diante passou 
a ser um Agente Federal antinarcóticos.

Vinte anos mais tarde, os arquivos do FBI foram abertos (permitido por lei nos Estados 
Unidos), e revelaram publicamente essa carta, interpretada em partes.
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O JARDIM DA MEDITAÇÃO E GRACELAND

A mansão de Graceland foi a marca mais significativa na vida de Elvis. O sonho 
conquistado em sua carreira e os problemas materiais cessados, a partir de 1957, este local 
seria o repouso eterno do homem vinte anos depois. Estranha coincidência ou nào, o Jardim 
da Meditação foi o local estabelecido por Elvis dentro de sua mansão para suas meditações 
e momentos de solidão, e aí ele se encontra enterrado até hoje.

Curiosamente, neste local o mito só foi fotografado uma única vez, quando ao terminar as 
reformas, chamou Priscilla para apreciá-las. Segundo alguns relatos, era para o Jardim da 
Meditação que Elvis se dirigia para encontrar sua sombra e conversar com ‘aqueles’ que 
apareciam somente a ele.

Muitos fãs e pesquisadores da obra do cantor indagam-se porque até hoje não é permitida a 
visitação ao anelar superior da Mansão Graceland. Fatos especiais ligados a sua mãe são relatados 
de forma dúbia: somente ele entrava no quarto após sua morte. Mantido intacto, da mesma 
forma como ela o deixou, era o refugio de sua outra metade, a sombra de si mesmo. Sua avó, 
Minnie Mae Presley (a única a que era permitido o acesso ao local), afirmava sentir a presença 
de Gladys naquele quarto, onde nem mesmo o pai e a esposa de Elvis podiam entrar. Não havia 
contestações, simplesmente porque tudo o que ordenava era prontamente atendido. Ninguém 
se atrevia a perguntar-lhe o porquê ou a segui-lo. Ele mesmo quando se dirigia ao Jardim da 
Meditação ou ao quarto da mãe, não dizia aonde ia. Levantava-se e saía.

Minnie Mae era uma das poucas pessoas que eram ouvidas por Elvis, principalmente 
porque mantinha certas superstições místicas (acentuadas) quando se referia â ligação dele 
com a mãe. Ela acreditava que grande parte dos problemas do cantor eram derivados do 
trauma causado pela morte da mãe (os remédios para emagrecer e os diversos problemas 
orgânicos foram resultantes, ‘segundo muitos biógrafos’, da enorme depressão causada pela 
repentina mudança dos padrões de sua vida). Durante muito tempo, o cantor afirmou para 
amigos que após a morte da mãe jamais encontrou alguém que o compreendesse de verdade. 
A avó faleceu três anos após a morte de Elvis, em 1980.
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O ROCK DO INÍCIO DE ELVIS

O rock emergiu na metade cios anos 50 para se tornar a maior forma de música 
popular dos jovens dos Estados Unidos, da Europa ocidental e, posteriormente, de toclo o 
mundo moderno. Seus diferentes estilos impedem uma única definição rítmica. Talvez a única 
coisa que una todo o rock seja a ênfase dada à marcação (batida).

A fonte primária do rock’n’roll foi o rhythm’n blues, um idioma popular entre os 
negros por combinar elementos do blues urbano (na estrutura, estilo vocal e uso de guitarra 
amplificada), da música gospel (nos acompanhamentos de piano e harmonia de vocais) e jazz 
(nos solos de saxofone). Assim, o R£B começou a ganhar um público cada vez maior no final 
dos anos 40.

ALAN FREED

Em 1951, o disc-jockey Alan Freed criou o termo rock’n’roll, antes utilizado para referir-
se ao ato sexual em letras de canções. Freed desempenhou importantíssimo papel ao atrair 
os jovens brancos para a música feita pelos negros, lançando nomes em seus programas 
de rádio e posteriormente com a promoção de shows ao vivo. Estes shows chamados de 
“rock’n’roll Jamboree” foram os primeiros a reunir num mesmo auditório plateias misturadas 
de jovens negros e brancos, assim como no palco, onde o que interessava era a música e não 
a cor dos artistas apresentados. Este pioneirismo custaria, a longo prazo, a vida de Freed, 
sempre perseguido. Seus shows traziam uma novidade que nem ele mesmo imaginava fosse 
tão grande, e que transcendia o campo musical. Era a música da liberdade que os jovens 
tanto esperavam e, ao se deparar com ela, liberavam uma explosão interna através de atos de 
selvageria, num verdadeiro clima de êxtase (lado a lado com o suposto inimigo), superando as 
diferenças raciais. A destruição dos teatros, cinemas e outros locais escolhidos para os ‘Jamborees’ 

uma forma violenta de exteriorização de todos os sentimentos reprimidos
tornou-se o ponto de partida das perseguições que o rock’n’roll e seu promotor principal 
sofreram. Alan Freed foi preso por um suposto envolvimento no pagamento de propinas para 
execução de músicas no rádio (o hoje conhecido e frequentemente praticado jabaculê), cujo 
escândalo ficou conhecido como “payola”, e morreu anos mais tarde na miséria e na prisão.

Paralelamente, os maiores produtores de discos, observando o sucesso crescente cio 
R&B e do rock’n’roll (até então lançados somente nos chamados discos ‘race’ destinados a 
um grupo racial específico, no caso, negro), passaram a criar covers brancos, versões mais 
polidas das mesmas canções e dos artistas negros, visando atingir o público branco. Isto 
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acabou por trazer ao emergente rock’n’roll o seu lado branco formado pela country & western 
e a música popular. Hesitante com o novo ritmo, supostamente ainda muito negro, o público 
branco elegeu “Rock Around The Clock” de 1955 e seus intérpretes — Bill Haley & The Comeis, 
o primeiro grande sucesso do rock’n’roll. Na verdade, o tema já havia sido apresentado sem 
maiores consequências em disco, porém ao ser incluído na trilha do filme “Blackboard Jungle” (no 
Brasil “Sementes da Violência”), tornou-se a ponta do iceberg que estava vindo. Haley, por sua 
vez, também já não era nenhum mocinho e vinha de uma carreira apenas razoável na música 
country. Com o inesperado grau de seu sucesso, liderou por algum tempo a revolução de padrões 
que se iniciava aparentemente sem um líder, mas obviamente movida pela energia precisa do 
rock’n’roll. Com um ritmo dançante, impossível de se ficar indiferente e uma simplicidade 
musical com mensagem direta, este novo estilo teve resposta pronta da juventude da época.

A FEBRE DO ROCK

O cinema da época contribuiu para a ascensão do rock com nomes, como Marlon Brando 
e James Dean, que personificavam nas telas as mudanças tào exigidas em filmes como “Rebel 
Without a Cause” e “The Wild One” (no Brasil, “Juventude Transviada” e “O Selvagem”).

O rock’n’roll já era uma febre mundial quando a juventude começou a perceber que Bill 
Haley não poderia ser o seu líder. Descoberto em Memphis por Sam Phillips, proprietário da 
pequena gravadora Sun Records, surgiu o jovem que em pouco tempo transformar-se-ia no 
primeiro superstar do rock’n’roll, Elvis Presley.

Musicalmente, Elvis vinha de encontro ao que os jovens esperavam e personificava todas 
as fusões de estilos que resultaram no rock’n’roll e transformaram-no rapidamente no centro 
de tudo o que acontecia. Ao mesmo tempo, abriu a porta para seus contemporâneos que, 
por sua vez, deixaram um legado fabuloso numa época que ficou conhecida como a Era de 
Ouro do Rock. Entre outros nomes estão os de Jerry Lee Lewis, The Killer (O Matador), com 
seu piano devastador e “Great Balls of Fire”, Chuck Berry com sua guitarra e hits como “Johnny 
B. Goode” e “Maybellene”, Little Richard e suas apresentações demolidoras com hits como 
“Lucille”, “Tutti Frutti” e “Long Tall Sally”, Buddy Holly e Car Perkins, precursores do chamado 
rockabilly (mistura do rock com hillbilly, o caipira), Fats Domino (admirado por Elvis) um cios 
maiores nomes do R&B. A lista de hits da época por si só seria gigantesca, assim como a de 
nomes de importância para a música que viveram este momento especial.

Nem só furacões e histerias marcaram essa Era do Rock’n’Roll. Momentos de exaltação ao 
amor ficaram a cargo de nomes expressivos como Brenda Lee e sua famosa canção “I’m Sorry” 
,The Platters e seu primeiro e grande sucesso: “Smoke Gets Tn Your Eyes”, o dinâmico Frankie 
Lymon & The Teenagers e “Why Do Fools Fali in Love”, entre outros. Canções como “Only You” 
e “My Prayer”, da Era de Elvis, ficaram para sempre na memória.
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O FIM DA ERA DE OURO

O final da década de 50 e princípio dos anos 60 reservaram, no entanto, mudanças 
profundas novamente no contexto geral musical. Começaram com os dramas pessoais 
de vários ídolos e tragédias que encerraram prematuramente carreiras inovadoras e 
promissoras.

Elvis, depois de chegar ao topo, foi convocado para servir o exército e deixou a carreira 
no auge, em 1958, para só voltar em 1960.

Jerry Lee Lewis via sua popularidade desmoronar, após uma fracassada turnê à Inglaterra, 
decorrente do anúncio de que se casara com sua prima de apenas 13 anos de idade.

Cari Perkins e Gene Vincent (este o criador de “Be-Bop-a-Lula”) sofreram acidentes de 
carro dos quais nunca se recuperaram totalmente, assim como suas carreiras. Com Gene 
Vincent, estava Eddie Cochran, outro pioneiro do rockabilly, que faleceu.

Little Richard, após escapar de um acidente aéreo, declarou-se publicamente homossexual 
e abandonou a carreira para dedicar-se à religião. Embora tivesse tentado voltar à ativa no 
início dos anos 70 (e tenha até retomado a carreira que mantém até hoje), tornou-se, como 
muitos outros, uma figura lendária de seu próprio passado.

Fats Domino, um dos precursores do rock’n’roll, após o estrondoso sucesso de 
“Blueberry Hill” no mesmo ano em que Elvis estourava com “Heartbreak Hotel” (1956), 
começava a afastar-se do cenário.

Chuck Berry foi condenado à prisão por envolvimento sexual com menores, embora 
ainda hoje receba o reconhecimento de sua importância, principalmente através de astros 
como Rolling Stones e Tina Turner.

Bill Haley, que conheceu outros sucessos como “See You Later, Aligator”, por exemplo, nunca 
mais repetiu seu grande momento de “Rock Around The Clock”, que passou a cantar (até 
falecer no início da década de 80) em ‘revivais’ e festivais de rock. Sua música é tida por muitos 
como o ‘hino do rock’n’roll’.

Desastre definitivo, no entanto, foi o que tirou as vidas de Buddy Holly, Ritchie Valens 
(o criador do sucesso “La Bamba”) e Big Bopper. Após um show em Clear Lake, lowa, Holly 
decidiu fretar um avião bimotor para chegar mais rápido ao próximo ponto de sua excursão 
(Winter Dance Party), com os outros dois artistas. Uma disputa de cara-ou-coroa impediu o 
guitarrista Waylon Jennings (hoje renomado músico country) de embarcar na pequena aeronave 
e o fez seguir viagem com os demais músicos num ônibus sem calefação para enfrentar a neve 
que caía. Alguns pesquisadores afirmam ter sido Tommy Allsup, outro membro dos Crickets 
(a banda de Buddy Holly), quem na verdade disputou na moeda o lugar no avião com Valens. 
Ironias do destino, o avião decolou para se espatifar minutos depois num milharal coberto de 
neve, pondo fim tragicamente às emergentes carreiras dos três músicos. Por isso, o dia 3 de 
fevereiro de 1959 ficou conhecido como “o dia em que a música morreu”.
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O final dessa década e início dos anos 60 foram o momento de nomes do chamado ‘soft 
rock’ ou ‘ballad rock’, como: Paul Anka, Neil Sedaka ou mesmo Pat Boone. Este último, 
embora já disputasse os primeiros lugares nas paradas com Elvis, fazia na verdade um rock 
polido, regravando rock’n’roll com letras alteradas e recusando-se a fazer cenas de beijos 
quando ingressou no cinema. A ausência de Elvis nesse cenário musical provocou também 
a criação de ídolos como Fabian. A história da fabricação de astros nesta época virou tema 
do filme “The Idol Maker” nos anos 80 (conta-se que Fabian tentou processar os produtores 
deste filme). Também vieram no rastro de Elvis nomes como Ricky Nelson e uma verdadeira 
enxurrada de Bobbys (Rydell, Vee, Vinton, Darin etc).

Foi nesta época que surgiram inúmeros modismos ligados à dança, entre eles, o mais 
significativo — o Twist, lançado por Chubby Checker e tido até hoje como o ritmo mais 
dançante de todos os tempos.

Elvis, ao voltar da Alemanha, deparou-se com a entrada dos Beatles e Rolling Stones no 
cenário musical, e para que não houvesse um conflito direto entre os gêneros, expondo a 
carreira do cantor a riscos, o coronel Parker optou por conservá-lo quase uma década inteira, 
vivendo da imagem dos filmes que realizou para a Metro, Paramount, Fox e Universal.
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O EXÉRCITO
OS REMÉDIOS

Ironicamente, Elvis por convicção não acreditava e não aceitava o poder e a força das 
drogas. Condenava também todos aqueles que delas se utilizavam, chegando ao ponto de sair 
pelas madrugadas de Memphis em busca de brigas com traficantes e drogados. Ao contrário 
do que muitos insinuam, as drogas utilizadas por Elvis eram na verdade remédios devidamente 
receitados pelo médico.

Esse médico, Dr. Nichopoulos (apelidado Dr. Nick, hoje falecido), fator preponderante de 
auxílio à dependência de Elvis, chegou a ser processado e condenado por esses e outros tantos 
receituários aleatórios. Houve um período em que o cantor e seu ‘scat’ saíam em turnês e que 
levavam dezenas de receituários. Isto porque a legislação nos Estados Unidos é individual 
para cada Estado e o grupo não tinha certeza de que conseguiria os mesmos. Muitas fontes 
afirmaram (de forma precipitada) que tais remédios em grandes quantidades eram ingeridos 
somente pelo cantor num curto período de tempo. No decorrer das investigações, com as 
evidências dos fatos, comprovou-se que os remédios eram receitados para um longo período 
de tempo e para todo o grupo que o acompanhava. Até mesmo a autópsia realizada no cantor 
confirmou que “nenhum tipo de droga ilegal foi encontrada no corpo”.

Porém, Elvis entrou no exército em 1958, servindo no auge de sua carreira, primeiro em 
Fort Hood no Texas, e transferido pouco tempo depois para a Alemanha. Na época, muitos 
julgaram que o afastamento do cantor da carreira, nada mais era do que uma manobra do 
empresário, coronel Tom Parker, para torná-lo o “bom moço da América”. Sob certo ponto 
de vista, isto realmente pode ter sido intencional por parte do empresário. Mas seu objetivo 
primordial era que Elvis se afastasse por um certo período do sucesso, avançasse fronteiras 
e não corresse riscos de queimar sua imagem, desgastando-se.

Dentro dessa estratégia organizada, Elvis realizou gravações intencionais para que seus 
discos continuassem a ser lançados pelos dois anos consecutivos em que estaria afastado. De 
fato, a estratégia do coronel deu certo, e livrou-o do ostracismo nessa fase do rock’n’roll. A ida 
de Elvis para o exército marcou também o final da chamada primeira fase do gênero, a Era de 
Ouro do rock’n’roll. O fato é que também uma série de acontecimentos, que se prenunciavam 
neste período, contribuíram para o fim dessa Era e o coronel, percebendo-o, tomou de imediato 
iniciativas de proteger seu artista. Vários fatores, no entanto, vieram influenciar a introdução 
dos estimulantes na vida de Elvis que o modificariam por completo dali em diante. A depressão 
causada pela morte súbita da mãe, a solidão em um país distante, a angústia que ficou pelo 
afastamento da carreira quando se transformou novamente em um civil (de regras e padrões 
estabelecidos), o surgimento de Priscilla Beaulieu no final do período do exército (aquela que 
viria a ser a imagem da mãe, a segurança e o eixo perdido), tudo isso, fez com que as dosagens 
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se tornassem maiores (principalmente na volta do cantor para Memphis) com o tempo e fora 
do controle de todos e dele próprio.

Os remédios que inicialmente no exército eram utilizados para mante-lo acordado e 
não congelasse dormindo nas guaritas geladas do inverno europeu, passaram a “resolver” 
outros conflitos interiores. Essa prática constante fez com que Elvis adquirisse uma mania 
hipocondríaca, a ponto de um de seus passatempos prediletos ser a leitura de bula de 
remédios. Neste período, Elvis chegou a adotar como livro de cabeceira uma enciclopédia 
médica, que continha de ‘a’ a ‘z’ todo o enunciativo médico.

Contudo, de certa forma, a estratégia profissional do coronel havia comprovado o bom 
resultado: ao voltar da Alemanha, Elvis era idolatrado pelos jovens, e desta vez, também pelos 
pais desses que o haviam censurado.

AS VERDADEIRAS DOENÇAS DE ELVIS

As quantidades absurdas utilizadas com o passar do tempo por Elvis não expressavam 
sinais somente de estados depressivos e de angústia. Além do fato de ser ele um hipocondríaco 
(gostava dos remédios pela cor com que se apresentavam), e previamente já os tomava para 
no dia seguinte não ter a suposta dor que provavelmente não viria a ter, Elvis tinha graves 
problemas de cólon, do aparelho digestivo e um glaucoma na vista esquerda. Com referência 
a esse glaucoma, não conseguimos encontrar certezas que nos confirmassem se era agudo 
ou crônico. No entanto, muitas vezes o que gera o glaucoma são problemas causados pela 
hipertensão e o stress. Um exemplo, uma sessão de cinema ou um teatro escuro dilatam 
as pupilas, e qualquer fator que cause constantemente essa dilatação pode cooperar para o 
surgimento da doença. O stress aumenta a adrenalina, que faz com que o sangue circule por 
mais tempo, causando também as dilatações. Uma característica de Elvis sempre foram os 
seus óculos, que na realidade eram inicialmente utilizados para proteger esse glaucoma. Entre 
as muitas substâncias supostamente utilizadas de forma indevida por Elvis (que também 
podem gerar o glaucoma), uma delas era a morfina (entre 1976 e 77), para dores nos ossos 
posteriormente relacionadas a um princípio de câncer. Os exames post-mortem acusaram 
indícios do que poderia vir a ser um certo tipo de câncer ósseo, o que efetivamente comprovou 
que Elvis estava doente.
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OS SHOWS INTERROMPIDOS E ESPECIAIS NA DÉCADA DE 70

Quando muitos julgavam que Elvis tinha morrido na década de 50, sua volta, nos 
anos 70, mostrou que o artista estava em sua melhor fase e pronto para qualquer crítica ou 
comparação com seu período de “Heartbreak Hotel”. Obviamente, o momento era outro e toda 
concepção musical havia se transformado radicalmente em estilos difusos. Mas o artista 
estava de pé e num de seus melhores momentos frenéticos. A vontade de voltar aos palcos 
mostrava um vigor, agilidade e carisma próprios do ‘rei’. Este período de êxtase e de sede de 
público, no entanto, fez com que Elvis aceitasse longas turnês, por vezes, com dois shows 
por dia. Foi neste período, principalmente nos três últimos anos de sua vida, que certos 
shows foram marcados por problemas de saúde.

15 De Fevereiro De 1973 – Hilton Hotel Em Las Vegas
O primeiro sinal de problemas físicos graves em Elvis. Ele deixa o palco no meio do show 

por aproximadamente vinte minutos, retornando em seguida para terminá-lo antecipadamente, 
mas resolve tentar continuar até o fim.

18 De Fevereiro De 1973 – Hilton Hotel Em Las Vegas
Elvis é atacado no palco por pessoas não-identificaclas no meio de uma música, 

briga com essas pessoas e finaliza o show duas canções depois.

16 De Março De 1974 – Hiltsouth Coliseum Em Memphis
Elvis realiza o primeiro concerto em sua cidade, Memphis, após cinco anos de turnê.

2 De Setembro De 1974 – Hilton Hotel Em Las Vegas
Elvis comenta os rumores de que se apresentava drogado nos shows. Pára o show e 

dialoga com a platéia por mais de cinco minutos. Esse desabafo é considerado forte e em 
muitas partes censurável.

21 De Julho De 1975 - Greensboro Coliseum Em Greensboro
Ao apresentar Kathy Westmoreland, sua vocalista, Elvis faz referência a um caso 

que acabavam de ter. Kathy retira-se do palco após o comentário, retornando ao show 
somente no dia seguinte às desculpas do cantor.
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31 De Dezembro De 1975 – Pontiac Silverdome Em Pontiac
Véspera de Ano Novo, considerado um dos piores shows realizados na turnê. Sua 

roupa rasga-se no meio de uma canção, a acústica do estádio encontra-se deficiente, a banda 
atravessa nos compassos, a construção do palco foi mal planejada a ponto do cantor não 
encontrar o caminho para o mesmo (chegando a perder o riff de entrada) e a temperatura 
encontrava-se abaixo de zero. (Estádio onde o Brasil realizou o primeiro jogo contra a Suécia 
na última Copa do Mundo).

9 De Maio De 1976 – Sahara Hotel Em Lake Tahoe
Elvis realiza, talvez, o show de maior duração de sua carreira, duas horas e meia.

12 De Dezembro De 1976 – Hilton Hotel Em Las Vegas
Data do último show de Elvis em Las Vegas, totalizando 641 concertos em sete anos só 

nesta cidade. O cantor permanece por várias horas conversando com o pastor Rex Humbard 
(seu confidente) no camarim após o espetáculo. Anos depois, indagado sobre o teor da 
conversa, Humbard afirma que entre outros conflitos, Elvis tinha a convicção de que não 
viveria por muito tempo. A data precisa deste diálogo durante esta turnê não foi informada 
por nenhum integrante.

31 De Dezembro De 1976 – Civic Centre Arena Em Pittsburgh
Neste show há rumores de que será o último de sua carreira, e que Elvis tenciona voltar 
ao cinema.

31 De Março À 3 De Abril De 1977
Elvis cancela quatro shows por problemas de saúde, que seriam respectivamente nos 
Estados de Lousiana, Alabama, Georgia e Flórida.

29 De Maio De 1977 – Civic Centre Em Baltimore
Elvis deixa o palco por aproximadamente vinte minutos devido a dores do estômago 

e retorna para tentar continuar o show. Ele pede desculpasmas não completa o roteiro indo 
direto para a última música.

26 De Junho De 1977 – Market Square Arena Em Indianápolis
Este foi o último show realizado pelo cantor, que teve início às vinte horas e trinta 

minutos, completando o total de mais de 1.400 shows em 23 anos de carreira (cerca de 
1.100 shows somente nos últimos 9 anos).
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17 De Agosto De 1977
Elvis estaria indo para Portland no Maine, no dia seguinte ao de sua morte, quando 

finalizaria sua turnê com mais doze shows marcados. Essa seria a trigésima terceira turnê da 
carreira do cantor. A título de curiosidade essa turnê acabaria no próprio mês de agosto, a 
saber:

- 17 e 18 de Agosto em Portland, Maine

- 19 de Agosto Em Utica, New York

- 20 de Agosto em Syracuse, New York

- 21 de Agosto em Hartford, Connecticut

- 22 de Agosto em Uniondale, Long Island

- 23 de Agosto em Lexington, New York

- 24 de Agosto em Roanoke, Virgínia

- 25 de Agosto em Fayetteville, North Carolina

- 26 de Agosto eEm Asheville, North Carolina

- 27 e 28 de Agosto Em Memphis, Tennessee
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GLADYS LOVE PRISCILLA ANN

 Existem três marcos fundamentais na vida emocional de Elvis. Três pontos que se 
equipararam em alegrias e tristezas, resultando em comportamentos quase que inexplicáveis. 
Pode-se até dizer que o sofrimento interior desse mito foi por ele suportado de uma forma mais 
elegante do que qualquer um de nós o faria em situações semelhantes. O caminho de volta já não 
mais existia após a passagem desses três marcos, e curiosamente, os fatos que culminaram com 
consequências mais fortes foram resultantes de suas atitudes incomuns. Não acredito, hoje, 
conhecendo melhor a vida do homem, que ele não soubesse o que estava fazendo. Acredito 
simplesmente, que ele não suportava ter que ‘também’ ter o controle de si mesmo. Se ele 
parasse, retrocedesse e tentasse de fato olhar para si próprio, não saberia mais ser o mito que 
todos precisavam que ele fosse.

A morte de Gladys Love, sua mãe, representou para muitos o chamado “primeiro pico”, o 
primeiro sinal de que o homem não iria suportar dali em diante a vida como ela se apresentasse, 
mas tão somente a vida que ele inventasse. Traçando fios de misticismo ou de uma figura 
autoritária ou não, a idolatria do cantor pela mãe levou-o a perder o autodomínio e a guarda 
paterna do mito. Oriunda da depressão dessa morte foi a entrada dos estimulantes em sua vida 
que tomaram conta de seus problemas. E dali para o fim, os problemas foram chorados em 
silêncio. A necessidade de mostrar um comportamento altivo e superior denotava claramente 
a insegurança do homem, e por que não dizer, seu complexo de inferioridade perante o mito 
que ele foi. Elvis carregava consigo a consciência de que muitos dos conflitos que causaram 
a morte de sua mãe eram parecidos com os seus. Gladys nunca se sentiu preparada para uma 
mudança extrema nos caminhos de sua vida. Os remédios tornaram-se constantes para ela 
como depois para o filho. Curiosamente, em proporções diferentes, o final de sua vida foi 
semelhante ao de Elvis mais tarde.

Carente, o menino que Elvis guardava, tinha que ser entregue a alguém tão especial que 
realmente o merecesse. Logo em seguida, conheceu uma jovem de catorze anos, Priscilla, que 
marcou o chamado “segundo pico”, o segundo sinal de que o homem poderia (se quisesse) 
ter superado o mito. Mas até onde ele poderia demonstrar que aquela criança era a porta de 
saída de seus problemas? Neste período, segundo muitos, Elvis retomou o comportamento 
padrão de um homem comum. Contraditoriamente, o homem resguardava essa criança para si 
e o mito a expunha a situações indelicadas e agressivas.

O tempo não saberia explicar o quê não o fez parar. Mas o fato é que, com a decisão de 
Priscilla de divorciar-se de Elvis, marcou-se o ‘’terceiro pico’’ em sua vida, e coincidência ou 
não, isso fez com que seus problemas aumentassem. A partir da separação de Priscilla, em 
1972, denota-se um declínio físico acelerado até sua morte em 1977.

Amigos pessoais, que conviveram com Elvis nos últimos cinco anos de sua vida, afirmam 
que ele entrou num processo inconsciente de autodestruição, quando ouviam-no dizer que 
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(após a separação) ‘perdeu o gosto pela vida e a única coisa que lhe dava prazer era cantar ao 
vivo’. Coincidência ou não, verdades totais ou parciais, este foi o período em que o cantor 
mais se apresentou ao vivo num total superior a 1.000 shows, numa média de um a dois shows 
por dia, às vezes até com turnês interrompidas por sérios problemas de saúde.

CORONEL TOM PARKER  JOE ESPOSITO

O legendário empresário de Elvis, o ‘coronel’ Thomas Andrew Parker, conhecido como 
coronel Parker (muito embora não houvesse tal patente militar), entrou na vida do cantor no 
início de 1955 quando o mesmo estava despontando para o sucesso.

O pouco que se conhece da vida do coronel Tom Parker são relatos das pessoas que 
conviveram com ele e Elvis em toda a carreira do cantor. Conta-se que o coronel era um holandês 
ilegal nos Estados Unidos, e que por isso Elvis nunca se apresentou fora do país (com exceção 
do Canadá), tal o grau de dependência do empresário. Outras fontes, no entanto, afirmam que 
o fato de Elvis jamais ter saído do país com seus shows foi na verdade mais uma primorosa 
manobra do coronel para fazer do cantor um artista inatingível. Quem desejasse vê-lo teria que 
ir até ele. Esses relatos, entretanto, nos parecem mais coerentes, visto que a grande exigência 
era que o cantor não fizesse duetos em aparições na televisão (com exceção de Frank Sinatra 
quando Elvis voltou do exército), e não permitindo ainda, após 1960, nenhum show de abertura 
em participações especiais ou artistas convidados. Segundo a opinião do coronel, Elvis não 
precisava de apoio e nem poderia vincular sua imagem a mais ninguém.

Esse jogo empresarial do coronel Parker sempre foi aceito plenamente pelo cantor. O coronel 
estrategicamente nunca respondia aos convites internacionais com um “não”. Geralmente 
cobrava valores absurdos, com exigências técnicas de palco e estrutura de shows quase 
impossíveis de execução, tanto que entre 1971 e 72 recebeu uma proposta do Brasil, enviada 
por um grande empresário, cuja resposta foi: “em cinco anos com pagamento adiantado”.

Muito ao contrário do que se cogita, a relação Elvis-Coronel, nunca foi exatamente de 
‘pai para filho’. Na verdade o coronel mantinha-se à distância do convívio pessoal do cantor 
(excluindo-se da famosa Máfia de Memphis), e não se intrometia em seus relacionamentos 
amorosos ou envolvimentos com os remédios. Em raros momentos (como no caso de Larry 
Geller) é que o coronel interferia, quando notava que algum fator externo atrapalhava as turnês 
ou a concentração do cantor nos shows. O acordo era ambos respeitarem um o espaço do 
outro. Elvis mantinha a convicção da importância e da força empresarial do coronel. Era um 
dos poucos que tinha o seu respeito. Já o coronel procurava gerar desafios para Elvis fazendo 
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cada vez mais shows e turnês, porque o cantor se preparava para aquele momento, e por certo 
tempo até abandonava os remédios mais fortes.

Joe Esposito sempre foi o homem de confiança de Elvis. Conheceu-o no exército e dali 
em diante Esposito passou a ser o laço de comunicação do cantor com o empresário e com 
o mundo.

Além de grande amigo pessoal (uma das poucas pessoas que de certa forma expressava as 
verdades a Elvis), Esposito era um verdadeiro escudo para o cantor, ao ocultar determinados 
problemas financeiros, críticas desagradáveis na mídia americana, até chegar a censurar 
telefonemas se não soubesse o assunto previamente.

A MÁFIA DE MEMPHIS

 O grupo que acompanhou Elvis durante quase toda a sua vida, essencialmente após o 
período de 1956 (sucesso com “Heartbreak Hotel”), foram pessoas que viviam à “sombra” do 
cantor e em sua função viviam. O cotidiano dessas pessoas era derivado do humor e vontades 
de Elvis, sem nenhuma vida e poucas opiniões próprias.

No início da carreira, Elvis cercava-se (em busca de segurança e prazeres) dessa Máfia de 
Memphis. Elvis se fechou cada vez mais nesse círculo de amigos e o grupo começou a eleger 
os escolhidos para ter acesso ao cantor. Esse grupo de quinze a vinte pessoas (variando em 
cada período), incluindo as esposas (a maioria morava em Graceland), tinha o total domínio 
do cantor, também escolhendo as namoradas para Elvis. Joe Esposito, Billy Smith (primo), 
Charlie Hodge (assessor de palco), Alan Fortas, Marty Laker, Jerry Schilling, George Klein (o 
radialista), os primos Red e Sony West (amigos de infância), David Hebler (guarda-costas), 
entre outros, pertenciam a essa ‘máfia’. Esses três últimos, despedidos por volta de 1976 pelo 
pai do cantor que alegou cortes de despesas, escreveram um livro contando em detalhes fatos 
ocorridos em Graceland, casos abafados, as ‘supostas’ orgias e crises de agressividade do 
cantor que o levou a uma depressão profunda. Muitos afirmam que Elvis nunca superou essa 
traição dos membros da Máfia de Memphis.

Muitos acreditam que a grande mágoa decorrente desse livro contribuiu para o fim de Elvis. 
Constata-se que o livro conta fatos reais, mas de forma pejorativa e muitas vezes exagerada 
e desenhada para aumentar o entretenimento do leitor. Elvis chegou a fazer comentários 
negando os fatos e ‘dizendo não entender como pessoas que ele considerava como irmãos, 
tencionavam destruir sua imagem perante o mundo’.
No momento em que citamos a “Máfia de Memphis”, percebemos nitidamente vários pontos 
das reações psicossociais de Elvis:
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1 — era susceptível a esse grupo a ponto de deixar-se controlar por todos que ironicamente 
viviam à sua sombra;
2 — tudo o que fazia era baseado na opinião e aprovação dessa “máfia” (receava ser julgado 
e por tal correr o risco de sentir-se inferiorizado);
3 — fechava-se nesse grupo onde não estaria sob nenhum tipo de ameaça;
4 — todos os impulsos de ciúmes, erotismo e agressividade eram compactuados pelos membros, 
muitas vezes desproporcionais aos motivos que as provocou.

Tudo isso e muitos outros fatores, na verdade, ocultavam um homem tímido, inibido e 
emotivo. Não fica difícil também de se compreender a transformação de sua música nos anos 
70 (após a separação de Priscilla), que partiu para concepções mais melódicas com arranjos 
mais dramáticos.

Além de tudo isso a “Máfia de Memphis” representava para Elvis duas fontes de sensações: 
a primeira, a de serem pessoas esgotantes que no íntimo ele tinha a consciência de seus 
mecanismos bastante hábeis, e a segunda, que para ele a “máfia” era um mecanismo de 
segurança interior. É preciso recordar que Elvis veio desse domínio interior e exterior de suas 
vontades, a mãe já o criara assim.
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 O PAI
 

 
Vernon Presley, se assim pode-se afirmar, nunca teve ascendência sobre o homem 
Elvis. Um de seus maiores conflitos paternos surgiu após o falecimento da mãe Gladys. 
 
No final dos anos 50, Vernon Presley resolveu casar-se novamente com uma mulher, 
muito mais jovem que ele, chamada Dee Stanley. Algumas pessoas entendiam, 
inclusive o próprio cantor, que o casamento fora uma maneira de Dee Stanley aproximar-
se de Elvis. Percebendo ou não tais fatos, verossímeis ou não, Elvis jamais aceitou o 
casamento do pai com Dee Stanley, que em sua opinião não apresentava parâmetros 
de igualdade com sua mãe. Na sua visão, era uma ofensa àquela que havia dedicado 
toda uma vida para manter um comportamento adequado e correio dentro dos padrões. 
 
 Elvis não a via como a esposa do pai e sim como a substituta da mãe. Conflitos comuns, gerados 
entre pais separados ou viúvos com filhos, mas que aumentaram o afastamento do homem Elvis 
do pai, Vernon. Como Elvis se sentia cada vez mais incompreendido após esse casamento (na 
volta do exército finais dos anos 50), seu pai tomou a iniciativa de morar com a esposa numa 
pequena mansão de fundos conjugada com a do cantor. Mediante essas duas decisões 
tomadas pelo pai, Elvis perdeu o laço que o mantinha ligado à expectativa de ter uma família. 
 
 Entretanto, os filhos de Dee, Ricky e David Stanley (autores de livros biográficos do cantor) eram 
queridos por Elvis. Mais tarde, tornaram-se seguranças pessoais de Elvis. O cantor tinha consciência 
de que os meninos, crianças ainda quando o conheceram, não tinham nada a ver com sua antipatia 
por Dee, e os tratava como pequenos príncipes. Dee e Vernon permaneceram casados até 1977.  
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LISA MARIE

Lisa Marie, filha única de Elvis Presley e recentemente separada do maior ídolo do momento 
Michael Jackson, tem diante do mundo a responsabilidade de representar a herança viva do maior 
mito do século. Posturas antagónicas de sua personalidade demonstram que talvez (assim como 
o próprio pai) não esteja preparada para ser quem é. No entanto, ela é a única ligação com o 
mundo gerado pelo cantor. Dela poderão vir os herdeiros que contarão sua história no século 25. 
 Muitos à sua volta têm a consciência de que Elvis procurou criar um mundo para si mesmo e 
Lisa não. O que lhe restou foi a falta de opção e a obrigação de dar continuidade ao que lhe foi 
deixado. Algumas pessoas muito próximas não acreditam em um casamento por conveniência 
com Michael Jackson,  marketing ou qualquer outro fator de decisão (independente dos 
problemas que o cantor tem passado nos últimos tempos). Mas sim, creditam a esse casamento 
uma carência comum de ambos, sobrevivendo com problemas similares.
Mas a influência de Lisa foi um dos marcos na carreira do cantor, que coincidentemente ou não, 
nasceu nove meses após a data do casamento de Elvis com Priscilla.

O período final dos anos 60 era de total insatisfação para Elvis que julgando esses anos 
de força vital para a música futura sentia-se incapaz de contribuir efetivamente pois cumpria 
seus contratos para o cinema. O nascimento de Lisa reverteu em parte essa insatisfação 
fazendo com que ele adquirisse (por um breve período) hábitos e comportamentos mais 
adequados. O sonho de sua vida sempre foi ter um filho homem e jamais um filho único 
(porque não queria vê-lo passar pela mesma solidão sem um irmão). Mas se por um lado 
remodelou toda a sua vida, antagonicamente, adotou atitudes de afastamento para com 
Priscilla (que gerou sua felicidade) que se sentia completamente abandonada pelo marido. 
Um conflito comum entre eles era o de Priscilla não aceitar os presentes que Elvis oferecia a 
Lisa, como casacos de pele e jóias, um tanto exagerados tratando-se de agradar uma criança 
de dois anos.

Outro grande conflito era o de Priscilla querer que a criança tivesse uma vida normal e 
com concepções adequadas à sua idade. Já Elvis afirmava que ele não tinha uma vida normal 
e ela não deveria tê-lo escolhido justamente por isso. Artisticamente, impulsionado pela 
alegria do nascimento da filha, Elvis decidiu retomar os shows, e produziu-se um especial para 
a televisão, marcando sua volta aos palcos (1968), que iria levá-lo novamente ao ápice da 
música mundial.

Todos esses conflitos geraram comportamentos e sentimentos dúbios em Lisa Marie. 
Sua infância foi vivida à presença de guarda-costas, enclausurada em Graceland, com amigos 
(impostos pela situação) que eram os filhos das pessoas envolvidas com Elvis, e seus estudos 
realizados em escolas especializadas para crianças de figuras importantes da América. Com 
tudo isso, assimilou rapidamente que era filha de um superastro e conseqúentemente passou 
a adotar uma personalidade própria daqueles que não sabem ouvir um “não”. Durante algum 
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tempo, para conseguir determinados caprichos, ameaçava o ‘scat’ de Elvis com a frase “vou 
contar ao meu pai”.. A estratégia e o medo que tencionava gerar teve grande período de efeito, 
mas acabaram revertendo-se contra ela mesma, quando lhe apresentaram outra ameaça: “tudo 
bem, pode contar”. Intimidada, Lisa passou a adotar o silêncio e jamais importunar o pai com 
exigências e caprichos.

Em 1972, Priscilla e Elvis separaram-se e Lisa com quatro anos de idade, passou a viver 
com a mãe e a ficar com o pai por dez a quinze dias por mês, quando este não se encontrava 
em turnê. Linda Thompson (a namorada de Elvis entre 1972 e 1976) tinha a total confiança 
de Priscilla que se tranquilizava neste período quando Lisa estava sob os cuidados daquela. 
Durante muito tempo, os problemas de saúde de Elvis foram ocultados de Lisa, e relatados 
como decorrências normais do stress e cansaço das turnês.

No dia da morte do pai, Lisa com nove anos de idade, encontrava-se sob a guarda de 
Elvis em Graceland. Vendo o movimento de todos para o banheiro, subiu e repentinamente foi 
retirada (não encontramos nenhuma fonte que nos confirmasse se ela chegou a ver o corpo 
do pai ou não), para que esperasse a chegada de Priscilla que lhe contou a verdade.

Lisa chegou a frequentar algumas turnês de Elvis e a presenciar o assédio dos fãs e o 
comportamento das pessoas para com ele, adquirindo a consciência de quem era o pai e o grau 
do ‘status’ que ele possuía. Com sua morte, Lisa passou a ter consciência da importância de seus 
atos e da perda parcial de sua posição de pequena princesa. O mundo de sonhos começou a 
dar lugar (em parte) ao mundo real, a ponto de Priscilla fazer com que Lisa começasse a adquirir 
hábitos normais, como levá-la ao supermercado.

No período de sua adolescência, Lisa procurou o equilíbrio psíquico-religioso, passando 
por comunidades religiosas tidas como fanáticas (que chegaram a interferir em seus hábitos). 
Casou-se, nessa época, com um músico Danny Keough e teve uma filha chamada “Danielle 
Rilley Keough”, neta de Elvis. Quase no mesmo período, Priscilla casou-se com um brasileiro 
Marco Garibaldi radicado nos Estados Unidos, e teve um menino “Navarone Anthony”. A 
diferença de idade da filha de Lisa para o de Priscilla é de pouco mais de um ano.

Lisa Marie (com 28 anos — 1996), até hoje se nega a cuidar do espólio do pai, deixando 
a responsabilidade a cargo de Priscilla. Muitos acreditam que a mesma não quer participar 
efetivamente para não chegar a extremos como Elvis. Outros já afirmam que nesse longo 
período após sua morte, Priscilla fez com que a filha visse que seria melhor existir sem viver 
à sombra da imagem do pai, como muitos outros viveram e vivem até hoje.

Paradoxalmente, a última informação que nos dão hoje é que Lisa encontra-se em 
gravação com o objetivo de lançar-se como cantora, e com grande potencial para destacar-se 
no estilo country-rock.

73



74 75


