Koty Freddiego
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Freddie Mercury, legendarny lider grupy Quenn, był wielkim miłośnikiem kotów.
Dziewięć z nich mieszkał w jego rezydencji Garden Lodge
w Londynie. Były to: Tom, Jerry, Oskar, Tiffany, Delilah, Goliath, Miko, Romeo i Lily.
Według swego wieloletniego asystenta, Petera Freestone’a poświęcał kotom
zdecydowanie więcej uwagi niż ludziom, a życie ich znaczyło dla niego nie mniej niż
życie ludzkie.

W 1985 roku, będąc już gwiazdą światowej sławy, wydał pierwszy solowy
album „Mr. Bad Guy”. Artysta nazwał go bardzo osobistym, ponieważ
sam skomponował wszystkie jedenaście utworów. I właśnie ten album
zadedykował swoim kotom:
,,..ten album dedykuję mojemu kotu Jerry’emu - także Tomowi,
Oscarowi, Tiffany’emu i wszystkim miłośnikom kotów we wszechświecie chrzanić wszystkich innych”.
W lutym 1991 r„ na kilka miesięcy przed śmiercią, ukazało się
„Innuendo”, dla fanów płyta święta, najwspanialsze arcydzieło grupy
Queen. powstawała ona w atmosferze zmagania się ze śmiercią.
Freddie nagrywał ją wycieńczony długą, straszną chorobą. Umierał na
AIDS. I nawet wtedy, w obliczu nadchodzącej śmierci, nagrał beztroską
piosenkę o jednej z najdroższych mu na tym świecie istot... Delilah

Kiedy chce mi się płakać, ty przywracasz mi uśmiech
Dajesz mi nadzieję i sprawiasz, że się śmieję - i to lubię
Uchodzi Ci na sucho to małe morderstwo, tak niewinne
Ale kiedy nie jesteś w nastroju, to wyciągasz pazury i kąsasz
I to jest w porządku
Delilah, o Delilah, jesteś nieprzewidywalna
Dajesz mi tyle radości,
Kiedy garniesz się do mnie, tulisz i zasypiasz koło mnie
A potem lekko mnie wkurzasz
Kiedy sikasz na mój kostium chippendalesa
O Delilah
O Delilah
Przejmujesz cały mój dom [zawładnęłaś całym moim domem]?
Nawet próbujesz odbierać telefony
Delilah. jesteś oczkiem w mojej głowie
Miau, miau, miau
Delilah - kocham Cię, o Delilah
I czynisz mnie takim szczęśliwym - dajesz mi buziaki
I odchodzę od zmysłów - o, o
Nie mogę się powstrzymać - kocham Cię, Delilah
Delilah, kocham Cię,
Czynisz mnie takim radosnym - o tak
Kocham Twoje buziaki [pyszczydło]
Kocham Twoje buziaki
Kocham Twoje buziaki
Kocham Twoje buziaki
Kocham Twoje, Twoje, Twoje buziaki

(Przekład Michał Matan)
Na kilka tygodni przed śmiercią przestał brać leki. Zmarł w swoim domu
w 1991 r. Razem z fanami na całym świecie rozpaczało w samotności,
także dziewięciu jego najbliższych przyjaciół.

