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Enquanto todo mundo se divertia, eu me sentia tremendamente nervosa para 
sair dançando o “Watusi” na. casa logo de quem!.. Ele continuava a assistir a  
televisão e de vez em quando, voltava-se, olhava os pares, estalava os 
dedos acompanhando o ritmo da música e sorria. Quando viu que eu estava 
sozinha, pediu a um dos rapazes que me perguntasse se me sentia bem e se 
tudo estava “O.K.”. Respondi que sim, mas estava apenas um pouco tímida. 
Censurei a mim mesma por ser tão pouco sofisticada, mal podendo imaginar 
que ao dizer aquelas palavras, tinha lançado o meu grande triunfo, sim, 
porque, momentos depois, Elvis veio até onde eu estava e disse: “posso 
sentar-me ao seu lado? Eu também sou tímido, sabe?” Conversamos sobre 
vários assuntos, dançamos, etc. Quando ele tomou-me em seus braços, senti 
algo fantástico’ Era como se tivéssemos dançado juntos outras vezes. 
Quando me perguntou se poderia me ver outra vez, respondi com um “sim” 
que vocês nem imaginam!  
 

       

maravilhoso? Escovei os cabelos, 
apliquei um “maquilagem” suave, 
vesti-me o mais discretamente 
possível e preparei-me para sair 
em busca do meu sonho, não sem 
antes dar uma olhadela no 
espelho, quando verifiquei que 
estava até bem bonitinha... A festa 
foi uma surpresa para mim, pois 
não havia bebidas fortes, apenas 
coca e sodas, bem diferente, 
portanto, daquilo que se vê no 
cinema. Ao chegar, Elvis, que 
estava sentada num sofá 
vermelho, assistindo televisão, 
veio ao nosso encontro para 
receber-nos. Um dos rapazes 
guardou os nossos casacos e 
ofereceu-nos algo para beber.  
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Perdeu os primeiros números? 

Mande e-mail para: 

elvistriunfal@elvistriunfal.com 
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