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Skol Rhapsody 

Lá estava eu, como sempre, jogando com meus amigos e tocando piano. Estava tudo              

ocorrendo normalmente, como esperado. Eu tocava uma bela música no piano de uma             

bela banda chamada Queen. Foi nesse momento que minha mãe chegou ao meu             

quarto e falou: 

- Essa música tem muita qualidade, que homem que foi Freddie Mercury! 

Quando eu estava saindo para ir jantar, me perguntava como seria o mundo sem a               

banda Queen. Essa banda não foi uma banda comum. Foi uma das maiores do mundo!               

E o mais famoso dos quatro da banda era o único e mais icônico Freddie Mercury. 

Esse artista era sem palavras, ele conseguia despertar um aspecto emocional nas            

pessoas que as fazia elas se apaixonarem por ele. O meu sonho era o de que, quando                 

eu crescesse, eu seria igual ao Freddie Mercury. 

Quando cheguei em casa e estava me preparando para dormir, senti uma sensação             

diferente e não sei dizer se foi boa ou não. No meio da noite, houve um acidente perto                  

da minha casa e houve um enorme apagão. As pessoas não estavam conseguindo             

lembrar de uma das bandas mais famosas do mundo. E depois do acidente tudo ficou               

diferente 

No dia seguinte, fui direto ao piano e comecei a tocar a mesma música de               

ontem. E, de repente, minha mãe falou: 

- Meu Deus, filho! Que música é essa?! Quando você a aprendeu? 

 



 

 

Respondi a ela: 

- Mãe, é Bohemian Rhapsody, a música do Queen que você já ouviu antes. 

- Não, eu nunca ouvi essa música, mas é linda!, ela disse. 

Foi nessa hora que eu fui ao Google , pesquisei Queen e achei uma coroa real. Eu                 

achei que eu estava louco e por isso pesquisei direto “Freddie Mercury” e achei              

Daniela Mercury. 

Quando eu percebi que o Queen não existia mais, eu pensei que eu podia usar as                

músicas deles para ganhar dinheiro com elas. 

- Isto talvez não  seja certo, pensei comigo mesmo. 

Quando fui em um bar e comecei a tocar outra música do Queen, as pessoas ficaram                

impressionadas, menos um homem. Este homem também não havia esquecido do           

conjunto Queen porque ele também teve um sonho de uma banda que foi esquecida.              

Para minha surpresa, ele chegou perto de mim e falou: 

- Conheço esse som! O que você vai fazer? Vai apresentar o Queen ou não? 

Fiquei na dúvida, pois todos os dias eu ficava com medo que o Queen voltasse e a                 

Bohemian Rhapsody não fosse mais de minha autoria. Mas, até a data de hoje, a               

música ficou mundialmente famosa e vou estar divulgando as músicas deles, pois é o              

certo. 

Acho que estou fazendo o certo porque essas músicas não são minhas, embora todos              

achem que é de minha autoria. Os músicos que criaram são os Queen e eu vou                

divulgar isso ao mundo até o dia que eles aparecem. 

Lá estava eu, como sempre, jogando meus jogos com meus amigos e tocando piano.              

Estava tudo ocorrendo normalmente esperado, estava no momento tocando uma bela           

música no piano de uma bela banda chamada Queen… 
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Juca, acho que o conto tem muitos momentos muito repetitivos e falta            
realmente tensão e ambiente futurístico, além dos elementos científicos e          

tecnológicos, típicos do conto distópico.  
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