
de Michael Cox
Ilustrações de Philip Reeve

Tradução de Eduardo Brandão

4 a reimpressão



2010

Todos os direitos desta edição reservados à
editora schwarcz ltda.

Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32
04532-002 — São Paulo — sp — Brasil

Telefone: (11) 3707-3500
Fax: (11) 3707-3501

www.companhiadasletras.com.br

Composição: Américo Freiria
Impressão: Geográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip)
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Cox, Michael
Elvis e sua pélvis / Michael Cox; ilustrações de Philip 

Reeve; tradução de Eduardo Brandão. — São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005.

Título original: Elvis and his pelvis.
isbn 978-85-359-0637-0

1. Cantores — Estados Unidos — Biografia — Literatura 
infantojuvenil 2. Presley, Elvis, 1935-1977 — Literatura 
infantojuvenil i. Reeve, Philip. ii. Título.

05-2064 cdd-028.5

Índice para catálogo sistemático:

1. Cantores de rock: Biografia: Literatura infantojuvenil 028.5

Copyright do texto © 2005 by Michael Cox
Copyright das ilustrações © 2005 by Philip Reeve

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa  
de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original:
Elvis and his pelvis

Preparação:
Beatriz Antunes

Revisão:
Ana Maria Barbosa
Isabel Jorge Cury

Atualização ortográfica:
Verba Editorial



Introdução 5

A família Repinica 8

Tupelo é um atropelo 17

O boogie da Beale Street 31

Vai fundo! 43

O Coronel assume o comando  54

Elvis atômico 64

Elvis a jato 81

Vou me ver no cinema 96

Coração de mãe 106

Blues do pracinha 121

A guarda do Rei 129

A volta do roqueiro 150

A grande aventura 162

O último rebolado 174

O efeito Elvis 191

Depois do Elvis 203



Em bo ra El vis Pres ley te nha re que bra do sua pél vis pe la úl ti-
ma vez no fim da dé ca da de 70, mes mo quem nas ceu mui-
to de pois já de ve ter ou vi do fa lar de le. De ve ter ou vi do 
coi sas as sim:
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ElE Era um cara 
supErgEnEroso! Dava 
carros novinhos Em folha 
para os amigos E até para 
gEntE quE ElE nEm conhEcia!

papo furaDo! ElE Era o maior 
muquirana, isso sim! pagava 
uma mixaria para os  
intEgrantEs Da sua banDa: 
DuzEntos DólarEs por sEmana, 
Enquanto ElE Embolsava 25  
 mil! E sE fazia DE surDo   
                     quanDo ElEs  
                      pEDiam aumEnto!

ElE Era EsbElto, bonito E 
lEvava uma viDa supErsauDávEl. 
chEgou a brigar com a mãE 
só porquE Ela tomou uma 
cErvEjinha E vivia tEntanDo 
convEncEr os outros a 
parar DE fumar!

convErsa! ElE Era gorDo 
quE nEm uma balEia E até 
fEz plástica! comia quasE 
só junk fooD (sanDuíchEs  
E comiDas DE lanchonEtE)  
E passava o Dia jogaDo  
                   na cama! 



É, sim!
El vis era tu do is so e mui to mais. Por que, co mo a maio ria 

das pes soas, ele não era nem cem por cen to bom, nem cem 
por cen to ruim! No en tan to, ao con trá rio da maio ria das 
pes soas, ele pas sou de um ca ra po bre de mor rer a um ca ra 
po dre de ri co, ape nas com os re que bros da sua pél vis, e de 
ilus tre des co nhe ci do ao maior ído lo do rock de to dos os 
tem pos, e vi rou um as tro do ci ne ma de ar re ben tar bi lhe te-
rias. Rei nou ab so lu to por vin te anos e, pas sa das mais de 
duas dé ca das da sua mor te, con ti nua apa re cen do nos jor nais 
e re vis tas do mun do in tei ro. Até ho je ins pi ra um mon tão de 
as tros e as pi ran tes a as tro da mú si ca pop e ain da tem um 
exér ci to de fãs que dei xa mui ta gen te ro xa de in ve ja.

Es te li vro traz uma por ção de in for ma ções quen tís si mas 
e de da dos de vas ta do res so bre o in crí vel Rei do Rock: des-
ven da o se gre do do seu cé le bre re que bra do, re ve la por que 
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ElE quEria Dar um 
bom ExEmplo para a 
juvEntuDE E fazia um 
montE DE DoaçõEs 
para Escolas  
E instituiçõEs  
DE cariDaDE!

quE mEntira! ElE Era um 
roquEiro porra-louca, isso 
sim! Expulsavam o cara  
Dos hotéis porquE ElE vivia  
aprontanDo E farrEanDo,  
como sE o munDo fossE   
acabar no Dia sEguintE!

Ei! S Erá quE é do mES mo ElviS  
quE ES tamoS  falando?



as ga ro tas en char ca vam seus len ci nhos as sis tin do aos seus 
fil mes, e con ta co mo ele de fla grou uma ver da dei ra re be lião 
com uma sim ples pia da, por que bo tou 3 mil bo las de gu de 
no ca ma rim de um mú si co, quem eram seus he róis e co mo 
caiu do tro no. Tam bém ex pli ca por que ele es tou ra va a ti ros 
suas te le vi sões du ran te aces sos de rai va ter rí veis, fa la das 
suas far ras mi lio ná rias, da gra na que tor ra va com pes soas 
que ele nun ca ti nha vis to na vi da, além das ma lu qui ces que 
os fãs e as fãs fa ziam por cau sa de le.

Vo cê vai ter a fi cha de al guns doi dões da gan gue do El vis, 
a Má fia de Mem phis, vai co nhe cer os pa ren tes cai pi ras, al gu-
mas das cen te nas de na mo ra das, sa ber das pi lan tra gens do 
seu em pre sá rio e der ra mar uma lá gri ma (pe lo me nos) ao 
des co brir o seu trá gi co se gre do. Vai apren der tam bém — tchã, 
tchã, tchã, tchã! — co mo ser o mais per fei to clo ne do El vis, 
en quan to tra ça um dos seus lan ches de ar re ben tar o bu cho 
de qual quer um. E com ple tan do is so tu do, vai po der acom-
pa nhar a his tó ria do Rei do Rock se gun do a ver são do pró-
prio, len do o que El vis de ve ter es cri to no seu len dá rio diá rio 
per di do. En tão fa ça o se guin te: en co men de uns mil chee se bur-
gers, cal ce um par de sa pa tos de ca mur ça azul, ca pri che no 
to pe te ou no ra bo de ca va lo e... Va mos cha coa lhar, gen te!
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Introdução

é isso aí, galEra! 
vam’ chacoalhar!



El vis nas ceu na ma dru ga da ge la da — às 4h35 da ma ti na, 
pre ci sa men te — do dia 8 de ja nei ro de 1935, no bar ra co 
de ma dei ra dos pais, na ci da de zi nha ame ri ca na de East Tu-
pe lo, es ta do do Mis sis sip pi.

Ao con trá rio das che ga das triun fais de El vis nos seus 
shows, sua che ga da ao mun do foi bas tan te tris te. A at mos-
fe ra em ca sa es ta va car re ga da, por que meia ho ra an tes seu 
ir mão gê meo, Jes sie, ti nha nas ci do mor to.

O ti po de bar ra co em que o Rei do Rock veio à luz, dois 
mi se rá veis cô mo dos, era co nhe ci do no pe da ço pe lo ape li do 
mal do so de “es pin gar da”. Pa ra cons truí-lo, seu pai, Ver non 
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ui, truci  
a pérvis!

 foi o 
érvis! buáárrr!



Pres ley, ti nha to ma do em pres ta dos 180 dó la res do seu pa-
trão, Or vil le Bean. E por que o bar ra co era co nhe ci do co mo 
“es pin gar da”? Por que, se vo cê des se um ti ro de es pin gar da 
na en tra da, a ba la atra ves sa va a por ta da fren te e saía di re to 
pe la por ta dos fun dos, sem en con trar ne nhum obs tá cu lo!

Por que os Pres ley mo ra vam nu ma es pin gar da? Por que 
eram car tu chos? Não! Por que eram po bres, po bres, po bres, 
de mar ré, mar ré, mar ré, ha via mui tas ge ra ções.

Álbum de fa mí lia cai pi ra
Sa be-se atual men te um mon tão de coi sas so bre a fa mí lia 
do El vis, por que, quan do ele fi cou fa mo so, um ban do de 
cu rio sos e xe re tas pas sou anos a fio tre pan do na ár vo re 
ge nea ló gi ca de le à ca ta do an ces tral de quem ele te ria ad-
qui ri do os ge nes ro quei ros. Tro can do em miú dos, ho je em 
dia tem por aí um mon te de gen te que sa be mais so bre os 
an te pas sa dos do El vis do que o pró prio sa bia!  Aliás o pai 
de le, Ver non, sa bia me nos ain da do que o fi lho fa mo so de 
mor rer. Quan do um ca ra dis se ao Ver non que o so bre no me 
de le era bri tâ ni co, ele fi cou bo quia ber to! Nun ca po dia ima-
gi nar que al guém do seu san gue pu des se ter vin do de tão 
lon ge! Ele res pon deu que acha va que os Pres ley ti nham 
sur gi do ali mes mo — quer di zer, nos Es ta dos Uni dos. Per-
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A família Repinica

DEsculpE! Eu só 
Estava tEstanDo a 
minha... quEr DizEr, 
a sua EspingarDa!

sEcrEtaria DE 
habitação Do 
mississippi



ce be-se que his tó ria ame ri ca na não era o for te do Ver non. 
Em to do ca so, ti nha tan to Pres ley em East Tu pe lo, on de 
El vis nas ceu, que das 26 crian ças ma tri cu la das na es co la 
lo cal to das se cha ma vam Pres ley!
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prEslEy, parE 
DE cacarEjar 

quE nEm frango 
caipira!

dES CurPa, 
fS S ora!

Só que não vai dar: falta espaço!

Acho que vocês adorariam saber tudinho sobre a árvore 
genealógica do Elvis. É curiosa de morrer.

oBaaa!!!

aaaHH!



Por is so só va mos fa lar dos an ces trais mais in te res san tes:

An drew Pres ley Ju nior (1754-1855)
An drew era um ta ta ta ta ta... ra vô do El vis. Se vo cê pres-

tou aten ção nas da tas en tre pa rên te ses, no tou que o Ju nior 
vi veu 101 anos! Era fi lho de An-
drew Pres ley Se nior, que veio da 
Grã-Bre ta nha pa ra os Es ta dos 
Uni dos em 1700 e al gu ma coi sa 
e foi o pri mei ro Pres ley a pi sar 
no No vo Mun do, que era o no-
me co mo cha ma vam a Amé ri ca 
na que la épo ca. An drew Ju nior 
lu tou na Guer ra de In de pen dên-
cia ame ri ca na con tra os bri tâ ni-
cos. Ele ju ra va que, nu ma das 
ba ta lhas, as ba las dos mos que tões dos Ca sa cos Ver me lhos 
(adi vi nhou: os in gle ses) atra ves sa ram seu ca sa co (azul) sem 
fe ri-lo. Vai ver que o Ju nior já sa bia dar aque la me xi da de 
pél vis que vi rou mar ca re gis tra da do El vis!

Mor ning Do ve (1800 ~–1835)
Mor ning Do ve era a ta ta ra vó do El vis, a avó da bi sa vó. 

Sa be por que ela ti nha es se no me fo ra do co mum (vou tra-

11

A família Repinica

uuuh! Errou 
DE novo!

cáspitE! quE 
rEbolaDo!



du zi-lo pa ra vo cê: Pom ba da 
Ma nhã)? Por que ela era ín dia 
da tri bo Che ro kee! Ela se ca-
sou com Wil liam Man sell, ta-
ta ra vô do El vis. Na que les 
tem pos, os co lo nos eu ro peus 
cor riam o No vo Mun do bus-
can do for tu na e, as sim que a 
con se guiam — ou, sim ples-
men te, as sim que con se guiam 
se es ta be le cer em al gum lu-
gar —, que riam lo go cons ti-

tuir uma fa mí lia com a qual com par ti lhar suas pos ses. Só 
que não ti nha mu lher bran ca pa ra tan to ho mem! Em com-
pen sa ção, in dia zi nha sol tei ra era o que não fal ta va. Quer 
di zer, além de rou bar as ter ras dos na ti vos, os pio nei ros (era 
as sim que se cha ma vam os eu ro peus que fo ram es ta be le-
cer-se por lá) tam bém rou ba vam suas mu lhe res. Por is so o 
El vis era 1/32 ín dio. Aliás, cer ta vez ele re pre sen tou o pa pel 
de um ca ra que era par te ín dio, par te bran co: foi no fil me 
Es tre la de fo go (de 1960). Cer tos crí ti cos di zem que foi seu 
me lhor pa pel.

Os olhos azuis cer ta men te não eram he ran ça des sa ta ta-
ra vó. Se rá? 
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quE papEl naDa! tô 
fazEnDo Eu mEsmo!




