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Contam as lendas da antiguidade que, quando
Orfeu, o jovem cantor trácio, púnha-se a tanger
a lira e entoava o hino que lhe ensinara sua
mãe, as aves do ar, os peixes das águas, os animais das florestas, as árvores, as pedras aproximavam-se para ouvi-lo. As cascatas silenciavam seu murmúrio contínuo, o mar aquietava as
ondas bravias, e a natureza toda, extática, quedava-se atenta aos acordes do instrumento inspirado.
Não satisfeito com dominar os viventes, quando a esposa formosa lhe foi arrebatada aos carinhos, desceu ao reino das sombras, e cantou ao
doce som das cordas, pedindo clemência aos deuses infernais. Enquanto harmonias ecoavam pelos
lugares de horror, o próprio Eumênides se comoveu e Perséfone chamou Eurídice, a esposa
tio músico, e concedeu-lhe que voltasse à terra.
Essa lenda não exprime mais que o poder mis-
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terioso da música sobre todos os seres, até mesmo os irracionais.
Quando a alma se embebe de suaves melodias,
esquece as dores da vida, paira em mundos melhores. Surpresos, descobrimos depois em nós,
fontes de bondade, até então desconhecidas.
Nunca lhe aconteceu, leitor amigo, entrar numa
velha catedral sombria e ali ouvir os sons de um
órgão a rezar?...
Parece que naquela música, sobe para o alto
das ogivas, para o céu distante, a prece de todas
as gerações que ali se prostraram... Enquanto as
notas altas clamam misericórdia ou entoam hinos
de louvor, o baixo faz ouvir o lamento soturno
de todos os que lutam, de todos os que sofrem...
Mas eis que tudo se cala de repente, numa pausa imprevista, na ânsia do mistério e, de novo,
as vozes se elevam unísonas, cantando: «Aleluia! Aleluia!»'
Nesses momentos, sentimos sobre nós o sopro
do desconhecido, e talvez, absortos fiquemos
ainda ouvindo os acordes estupendos, depois que
os últimos ecos se estinguiram...
Ou então, por noites de luar em nossos sertões,
já ouviu ao longe, a toada nostálgica dos tropeiros arranchados ? A mesma sensação de infinito
nos domina ainda. Foi a alma da música que
passou junto de nós, roçando-nos com suas asas
encantadas.
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Há no entanto criaturas privilegiadas que
talvez ainda no berço, tenham recebido o ósculo
dessa divindade poderosa. Elas passam pela vida
deixando, em cada página, uma harmonia, e em
cada harmonia, um pedaço do próprio ser.
Sãp os compositores. Cada um deles, tem
sua fisionomia particular. Do papel onde foram
impressas, as notas por eles agrupadas, nos filam com olhos estranhos... Sentimos, porém, que
l tá entre todos esses poetas do som, urn elo cornum. As almas dos músicos são almas irmãs,
todas tangidas pelo mesmo ardor da inspiração.
Mas, se seus nomes são repetidos por todos,
suas músicas executadas em todos os concertos,
falta-nos, quasi sempre, conhecimento mais íntimo de sua vida, ou traços, ao menos, que os
possam mostrar humanos e amigos.
Fazé-los assim surgir para os outros foi o
fito que me levou a enfeixar nestas páginas, episódios da existência dessas grandes figuras. Às
vezes foi uma frase só, lida em suas biografias,
que me inspirou.
Como o ourives, que engasta um brilhante
nurn anel, procurando dar-lhe o maior realce
possível, assim também procurei fixar as fisionomias de meus músicos, partindo apenas de
ura quadro ridente ou triste de suas vidas.
E talvez assim, ouvindo depois uma composição de Haydn ou de Mozart, de Liszt ou de Schu-
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bert, eles se apresentem não mais sob a máscara
rígida e impassível de gesso que vemos estampada a cada passo, mas ingénuos, a sorrir na
graça de sua infância, ansiosos em busca da
meta encantada que lhes norteou os passos, ou
ainda gloriosos, a receberem o aplauso das multidões palpitantes de entusiasmo...

Grandes Músicos na Infância

IDEIAS DE CRIANÇA
Frederico Chopin

Numa casinha baixa em Varsóvia, morava o velho poeta Niemçiewicz.
Patriota ardente, já fora soldado, tendo glorificado a Polónia nos campos de
batalha. Ainda mais: elevara seu nome
com os cantos frementes de entusiasmo, que vinham impregnados do lirismo de todas as tradições de sua terra.
Agora, já velho, recolhido à casa pequenina, passava os dias recordando as
vitórias passadas, e contando aos garotos que o iam visitar, as façanhas de
sua mocidade.
Entre os frequentadores assíduos de
sua casa, notava-se um pequeno de fa-
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cês delicadas e mãos de menina. Frederico não contava ainda oito anos mas,
diante do piano, dedilhava como um artista. A música era sua grande paixão.
Fora dela, as narrações de Niemçiewics.
Depois de ouvi-las, costumava repetir
com convicção:
- Eu também quero tornar a Polónia
conhecida...
De seu lado o poeta admirava aquela
almazinha jovern, que tão terna e ardente já se mostrava. O velho e a criança eram, enfim, dois bons amigos.
Foi, pois, com grande satisfação, que
o pequenino Chopin recebeu um dia, de
seu pai, a notícia de que deveria dar
um concerto em benefício do antigo soldado.
Com afã pôs-se ao piano. Estudava
sem esmorecer trechos complicados. E
ansioso esperava o dia da audição.
Esse chegou, finalmente.
O salão estava repleto de uniformes
brilhantes de oficiais, que assim que-
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riam mostrar solidariedade ao velho companheiro, como repleto estava de trajes de seda das grandes damas admiradoras das odes do poeta. Uma sociedade seleta se achava ali para aplaudir
o pequeno músico.
Frederico Chopin chegou, afinal.
Trajava uma roupinha de veludo escuro, com um largo colarinho dobrado.
Parecia uma pintura! Só o prestígio de
seu rostinho bonito desencadeou uma salva de palmas...
Executou, então, com suas mãos de
menina, uma «Fuga» de Bach, e várias
músicas regionais, no meio do entusiasmo dos presentes, surpreendidos com seu
génio precoce.
Os dedos pequeninos pareciam acariciar as teclas de marfim. O som partia
suave, como se, sobre o instrumento, elfos estivessem dansando rondas graciosas, e não, estivessem ali as mãos de
um garoto a tocar...
Frederico voltou para casa muito sã- '
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tisíeito com tudo quanto acontecera. Corno já fosse tarde, a mamãe levou-o para
deitar-se.
Depois de rezar com o pequenino, e
de ajudá-lo a pôr-se debaixo dos cobertores quentinhos, perguntou-lhe:
- Então, meu filhinho, qual foi a coisa que mais agradou ao público?
E ele respondeu muito sério, reabrindo
os olhinhos inteligentes:
- O meu colarinho, mamãe!

O PEQUENINO HAYDN
Joseph Haydn

Subia ao céu, em notas harmoniosas,
o cântico da noite, a oração dos pastores.
lira uma melodia plangente, esplêndida,
a pintura sonora da tarde que morria.
Ao longe, o céu se tingia ainda com os
derradeiros fogos do arrebol, e na encosta da montanha, onde cabeceavam as
ovelhinhas dos rebanhos, as árvores, caules mergulhados em sombra, mostravam
.'linda dourados os cumes de suas franças...
Dir-se-ia o recolhimento solene de um
templo.
Pela estrada, faixa branca entre o verde dos matagais, caminhava já vencido
[selo cansaço, um rapazinho mal vestido. Trazia atada à ponta de um bastão
uma miserável trouxinha.
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Chegando a uma encruzilhada, parou.
Os olhos extraordinários, olhos castanhos pontilhados de ouro, olhos onde
parecia ter-se refugiado toda a luz do
sol poente, olhos de oriental, alongaram se pelo caminho a perder de vista. Desalentados, os braços penderam ao longo
do corpo. A criança depôs no chão, junto ao tronco anoso de uma árvore, a pequena trouxinha. Sentou-se ao lado, e
sobre ela depôs a cabeça aureolada de
cabelos escuros. Cerrou as pálpebras, e
em breve a respiração ritmada mostrava que caíra em sono profundo.
Pela estrada, ao longe, vinham os pastores tangendo seus rebanhos. Passando ao lado do menino adormecido, um
deles o viu. Aproximou-se. Talvez o balido de alguma ovelhinha despertasse a
criança, pois ela abriu os olhos e, vendo
o homem que lhe estava ao lado, pôs-se
de pé, perguntando-lhe:
- Dize-me, pastor, fica Viena muito
longe ?

- Viena? Viena?!... Oh! sim!...
Cobrindo o rosto com as mãos, p garoto pôs-se a chorar...
Na curva do caminho, desapareciam
os pastores com os seus rebanhos...
À luz indecisa do crepúsculo, via-se
apenas o menino que soluçava, e ao lado,
interdito, o velho pastor.
Mas Deus que dá abrigo aos passarinhos, Deus que veste de seda os lírios
dos vales e as flores dos campos, não
podia deixar sem consolo as lágrimas
do pobrezinho.
Em caminho para Viena, um nobre e
seu secretário passavam por perto, quando um desarranjo na carruagem obrigouos a descerem.
Para melhor apreciar o esplendor da
paisagem, enquanto se faziam os consertos necessários, os dois homens puseram-se a andar.
Chegando à encruzilhada, viram o menino chorando. De ânimo compassivo, o
nobre dirigiu-se a ele:
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Porque choras, pequeno?
O pastor respondeu:
- Quer ir a Viena!...
Viena?!... mas que irás lá fazer?
Como te chamas?...
-José Haydn... Deixei minha mãe,
minha terra, para ir a Viena estudar música... mas Viena é tão longe... respondeu-lhe a criança entre soluços.
Cada vez mais admirado, o outro coniinuou:
- Mas, porque queres estudar música? .
- Senhor, sou um pobrezinho, mas
sinto uma força que não é terrena e que
me encadeia à arte divina... sinto que
não poderei viver sem a música...
Adivinhando talvez por pressentimento misterioso, que tinha diante de si um
génio, o nobre falou ainda:
- Vejamos, canta alguma coisa...
Uma voz suave, aveludada, sonora,
cheia, ecoou então entre as quebradas,
em melodia tristíssima e formosa. Era
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o lamento de uma alma sedenta de ideal,
transfundindo-se em sons, crescendo, atirando ao céu uma súplica fervente.
A criança estava transfigurada. Os lindos olhos, ainda mais fulgentes pelo brilho das lágrimas, volviam-se para o alto, para o firmamento azul profundo,
onde faiscava a primeira estrelinha, evocando talvez o lar distante, a mãe ausente...
Quando silenciou o último eco da última sílaba, o homem que o ouvira extasiado, tomou-lhe com carinho a mão:
- Escuta, disse, habito em Viena. E
em minha casa está hospedado o Pórpora( 1 ). Tomo-te a meu serviço, e pouco a pouco te dedicarás à arte.
- Oh! meu Deus, será possível?... exclamou Haydn beijando com veneração
as mãos de seu benfeitor.
E naquela noite, entre as montanhas
sombrias e as matas densas, um génio
Cl) Pórpora, primeiro professor de música de Joseph IJaydn.
Oranâes Músicos na Infância
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nasceu para o mundo. José Haydn, o
imortal compositor que as gerações haviam de aplaudir, viu abrir-se diante
de si o caminho maravilhoso que havia
de conduzi-lo ao reino da arte...

O ALEIJADINHO
Karl Maria von Webet

Quem pelo ano de 1799, entrasse no
teatro principal de Eutin no Holstein, e
chegasse até atrás dos bastidores, invariavelmente encontraria ali um garoto.
Era Carlos Maria von Weber, o filho
do diretor do teatro.
A natureza não fora pródiga para com
ele. Era feio e fraco. Além disso, mancava bastante. Talvez por esse mesmo
motivo se tivesse tornado tímido, e fugisse do convívio de todas as crianças
de sua idade.
Quando havia tempo, e ele queria entrar num brinquedo, com a inconciência
cruel da idade, as demais crianças riamse e diziam:
- Olá, Carlos, corre mais depressa,
manquitola!
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Essas pequenas alfinetadas abriam ferida profunda na alma sensível do menino. Então, sozinho, ele se refugiava
atrás dos bastidores do teatro, onde em
breve suas lágrimas eram estancadas pelo êxtase que lhe provocava a música.
Carlos não se lembrava de um tempo
de sua vida em que essa mesma música não tivesse sido sua maior e única
amiga. Do papel onde estavam escritas,
as notas lhe sorriam com fisionomias
simpáticas. Os sons se identificavam com
seus sentimentos, e muita vez seu pai,
também musicista, surpreendeu-o ao piano, tocando trechos estranhos, de sua
própria composição.
Desde esse tempo, Weber manifestava a tendência de tomar um determinado tema e bordá-lo de diferentes modos, mas conservando-o sempre como
uma idéia-mestra. Era o esboço do «leitmotif» que havia de atingir o apogeu com
Wagner.
Uma .tarde, Carlos-Maria passava pe-
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Ias ruas de Eutin. Ia sorrindo talvez a
um sonho interior, e inconcientemente
cantarolava uma ária então em voga.
Surpreendeu-o de repente uma gargalhada e o comentário:
- Veja só o rnanquitola cantando!
A criança levantou os olhos e viu à
janela dois meninos que se riam de sua
desgraça.
Sentiu soluços subirem-lhe do peito,
e, como de costume, refugiou-se no teatro, solitário a essa hora.
Deitou-se no chão, num cantinho escuro, por trás da cena, e chorou tanto,
tanto que de cansaço adormeceu.
Caiu a noite, e como não voltasse à
casa, seus pais se inquietaram.
Saíram a procurá-lo por toda a vizinhança; ninguém sabia do aleijadinho.
Afinal resolveram ir até o teatro, a-pesar-de julgarem impossível que ele se
achasse lá, pois não tinha havido ensaio algum nesse dia. De fato ali estava o pequenino. Dormia sobre o chão
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frio, mas sorria no sono. O pai acordou-o.
A criança abriu os olhos, e vendo-o atirou-lhe os braços em torno do pescoço,
murmurando:
- Oh! papai, como sou feliz! Sonhei
com uma moça linda que me beijou e
disse: Não fiques triste por ser manquitola. Mesmo assim, serás um grande
génio.
Comovido, o pai afagou-lhe os cabelos.
A partir desse dia, Carlos iniciou a
composição de sua primeira opera: «A
filha das florestas». Terminou-a no ano
seguinte, 1800. Talvez seja a beleza da
moça que o beijou em sonhos, que passa
na suavidade de suas frases musicais..
Carlos Maria von Weber deu-nos outras obras esplêndidas, tais como o «Oberon» e «Eurianthe», mas em nenhuma
delas sentimos a graça ingénua e a inspiração mimosa que dominam a «Filha
das florestas», filha primogénita de um
garoto de quatorze anos, feio e aleijadinho...

A MAIOR CONSAGRAÇÃO
Franz Liszt

Raiding, oásis delicioso no meio da
planície húngara, foi a pátria de Liszt,
o compositor magnífico que comparava
a música a uma arquitetura de sons, e
a arquitetura à musica cristalizada.
Nessa cidade perdida na vasta solidão,
nenhum estrangeiro parava. De quando
cm vez, um grupo de ciganos aí levantava o acampamento e, à noite, no silêncio Jargo, erguia-se no ar uma melopeia dolente, unicorda, tangida nos
címbalos e violões, e acompanhada das
vozes rouquenhas das velhas feiticeiras,
ou do timbre modulado e fresco das jovens ciganas.
Franz Liszt, então, extático, escutava
a fantasia melodiosa desses poetas errantes...
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Sua alma se embebia nessa música
sem par, cuja torrente de paixões desencontradas e violentas tão bem havia de
exprimir mais tarde, especialmente ern
. suas rapsódias.
Contava nosso jovem pianista nove
anos, quando, deixando a terra de seu
berço, estabeleceu-se com seus pais em
Viena*
Era uma criança esguia e pálida, olhos
profundos e sonhadores, fronte estreita,
e em geral velada pela massa rebelde
dos longos cabelos castanhos.
Sua fama já começara a se espalhar.
Depois de dois concertos, perante a aristocracia de Presburgo, aclamaram-no um
prodígio.
Ern Viena, foi aluno de Czerni. Esse
maestro, admirado em toda a Europa,
não trepidou em dizer a seu jovem discípulo, depois da audição de uma sonata
de Beethoven, por ele executada:
Tu poderás ser maior pianista que
todos nós.
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Em 1822, aquela criança de onze anos,
dava um concerto na capital da Áustria.
No dia seguinte, um jornal publicando
uma crítica, escrevia:
- Uma divindade está entre nós.
Mas Liszt nem olhava seus triunfos.
Só tinha um desejo: conhecer Beethoven.
Só a custo pôde conseguí-lo.
Beethoven, o pianista ensurdecido e
velho, gasto pela ingratidão humana e
por lutas contínuas, recebe afinal aquela, mocidade cheia de seiva, de esperança e sonhos... Era o génio nascente
diante do génio que já declinava.
Admira-se o mestre do talento do pequeno húngaro, mas, quanto este o convida para assistir seu próximo concerto,
nada promete.
Qual não foi pois a alegria de Liszt'
quando, no dia 13 de Abril, entre os
quatro mil ouvintes da Redoutensaal,
percebeu Beethoven!
O concerto principia. As mãozinhas
frágeis deslizam sobre o teclado. Execu-
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ta Franz, o concerto de Hummel, depois
uma fantasia de sua composição.
Apenas se havia calado a última nota
no meio do entusiasmo fremente dos Vienenses, eis que o mestre, o velho Beethoven, o impassível, lança-se para o
estrado, toma nos braços a criança e, comovidamente, beijou-a na testa.
Era a consagração desejada por aquele coraçãozinho infantil, a glória a ele
mais cara que todos os hinos até então
entoados ao seu génio nascente.

HISTÓRIA DE UM VIOLINO
Continuando o seu destino romântico, as
históricas colunas do teatro lírico do Rio do
Janeiro, outrora mastros de caravelas, são
aproveitadas na indústria de violinos.
(da « Folha da Noite » — 25-7-1934)

Na sala de música, tranquila e obscura, sobre um macio colchão de veludo
verde, dormia um violino. A seu lado,
majestoso e arrogante, um piano de cauda. Nas molduras antigas, os retratos
sorriam plácidos, à luz morna do sol,
que se coava por entre os reposteiros.
Tudo era um silêncio magico de sonho.
De repente, o piano falou:
- Amigo violino, porque és tão tristonho, tão cheio de nostalgia, sempre,
mesmo quando o maestro faz vibrar em
ti cânticos alegres? Guardas porventura em teu coração alguma grande dor,
alguma grande saudade?
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O violino suspirou mansamente.
As cordas débeis fremiram de levezinho, e ele falou:
- A minha história! a minha história
é cheia de tristeza e de poesia.... Quem
eu sou?... Onde nasci?... Eu sou um pinheiro dos Alpes... Nasci nessa região
linda, onde tudo é neve, e só a minha
copa e a dos meus companheiros, eram
marcos sombrios. Assisti, oh! quantas e
quantas vezes, ao espetáculo empolgante do raiar da aurora e do entardecer nas
montanhas... Parece-me ainda assistir ao
jogo estupendo da luz sobre os píncaros
nevados do monte Branco, enquanto a
meus pés o vale estava imerso em treva...
Eu elevava triunfalmente para o azul
o rneu caule airoso, e os meus braços
riem estremeciam ao beijo da aragem e
à chuva de ouro do sol... Era tudo tão
lindo na terra onde nasci!...
O violino calou-se por um segundo. Um
•som dorido, como um suspiro, partiu
de suas cordas tesas. Na sala nem o
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próprio ar se movia. Era uma espera
ansiosa, um silêncio de mistério...
Então, continuou:
- Depois... anos depois... um dia, vi
que escalavam a montanha, homens
cruéis, que sem compaixão, com o frio
aço de suas machadinhas, começaram a
derrubar alguns de meus companheiros...
A mesma sorte foi a minha...
Fui conduzido a um estaleiro, transformado em mastro de caravela. De então, o meu destino era vagar entre as
ondas, embalado por elas numa canção
dulcíssima, contemplar à noite o céu luminoso e as águas marchetadas de ouro,
com o reflexo das estrelas...
Noites calmas, enluaradas, enquanto
os marinheiros entoavam árias saudosas... Noites de tempestade também, em
que o mar era um abismo indómito e o
céu um antro escuro. O Vento uivava
entre as frágeis vergas, e os marinheiros, de joelhos, pediam a Deus que os
protegesse...
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O violino silenciou pensativo, e murmurou ainda:
- Um dia, não sei como, achei-me
numa vasta oficina. Ornavam-me, faziam
de mim uma esbelta coluna que havia de
ser colocada no Teatro Lírico da nova
e florescente cidade do Rio de Janeiro.
Aí a minha vida foi uma sucessão de
deslumbramentos. Todo o luxo que a
capital do Império e depois da República, reunia em seus palácios, aí se
mostrava no fulgir de diamantes raros,
no brilho discreto de pérolas caríssimas,
no roçagar de sedas coloridas, leques
de plumas, bengalas com cabos de prata e madrepérola. Os maiores artistas
do mundo, aí vinham dar concertos que
eu assistia maravilhado. Quantas vezes
não senti minhas fibras estremecerem
à voz languorosa de Ceei na admirável
criação de Carlos Gomes, ou aos queixumes de Desdêmona... Mas essa vida
de sonho, não podia continuar sempre.
Construções modernas transformaram a
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cidade... O Teatro Lírico, a velha casa
onde eu morara por tantos anos, foi demolida. Seu madeiramento, posto à
venda. Entre os compradores apresentou-se um fabricante de violinos. Chegou-se a mim, tocou-me, examinou-me
e exclamou:
Mas esta coluna é da madeira de um
abeto das regiões frias da Europa... é da
melhor qualidade...
E com um luzir de prazer nos olhos
escuros, sem demora comprou-me e fez
conduzir-me à sua fábrica de vMinos.
Lá, em breve deixei de ser coluna para
transformar-me no instrumento sonoro
que hoje sou. Por ali passou o maestro,
trocou-me por moedas luzentes, e hoje
aqui estou...
Dizes que os meus cantos são tristes...
íí' a saudade que me faz vibrar...
Saudade dos cenários encantados dos
Alpes, saudade da canção das ondas,
das brisas, dos marinheiros, das histórias das estrelas. Saudade do perfume
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que se evolava no ar, ao abano dos leques das grandes senhoras... Saudade das
cintilações das pedras preciosas... Sim, é
bem de saudade o meu canto...
O violino calou-se...
Na sala pairou um silêncio religioso.
Os retratos sorriam plàcidamente nas
molduras fanadas. E, sob os reposteiros
pesados, nem mais um raio de sol se
coava..,

Mozart, na idade de 8 anos, concertando com seu pai e sua irmã

IMPRENSA NACIONAL
Biblioteca do S e r v i ç o Social

MOZART E MARIA ANTONIETA
Wolfgang Amadeus Mozart

O salão vastíssimo fulgura à luz de
candelabros cinzelados, enche-se de perfumes suaves, palpita no ruge-ruge de
sedas riquíssimas e no murmúrio de vozes abafadas.
A família imperial senta-se na primeira linha, à frente de toda a aristocracia
de Viena. As pequenas arquiduquesas,
em banquinhos de veludo, mantêm-se
graciosas em seus vestidos balão, de cores alegres e fazendas finas.
A um lado, enorme piano de cauda,
brilhante em seu verniz escuro, mostrando o teclado alvo, espera o artista
que o deve fazer vibrar. Mas, quem será
0
artista dessa noite?
Ali está êlej numa das primeiras f iGrandes Músicos wi Jtif anela
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MOZART E MARIA ANTONIKTA

Ias... E' um garotinho louro, de olhos
cor de miosótis, lábios delgados e rubros. Parece um principezinho, ele tam-,'
bem, com o traje de veludo azul, os ca-'
belos ondeados a cair em mecha rebelde sobre a testa inteligente. Wolfgang
Mozart, o génio de sete anos, vai maravilhar com sua arte, com sua música
imprevista e extraordinária, a alta sociedade que ali mesmo já aplaudiu tantas celebridades...
A um aceno de seu pai, o pequeno
compositor dirige-se para o piano afim
de dar início ao concerto. Ao atravessar, porém, o recinto, tropeça num tapete e cai, com grande susto de todos
os presentes. Uma das arquiduquesas levanta-se rapidamente e corre para ele.
E' urna menina de olhar expressivo e
traços de uma beleza rara. Maria-Antonieta d'Áustria, com carinho e meiguice, inclina-se sobre o garoto e o ajuda
a erguer-se, dando-lhe a mão pequenina.
Mozarí levanta então para a linda ar-

quiduquesa o rostinho corado, e sorrindo lhe diz com grande seriedade:
- A senhora é muito gentil. Quero
casar-me consigo.
Os anos passaram... Mozart cobriu-se
dos louros de uma glória imortal. Maria-Antonieta foi aclamada rainha da
França. Os aplausos calaram-se diante
do túmulo do génio, o trono caiu deixando lugar à guilhotina sangrenta...
Mas a história conservou-nos na memória aquele quadro lindo das duas
crianças que, no vasto salão do palácio
do imperador dá Áustria, de mãos dadas, se fitaram sorrindo...
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O PEQUENINO ARTISTA
Ensombrado por árvores copadas, fulgente na luz irradiante dos mármores
das escadarias, à beira da larga estrada, elevava-se soberbo palácio.
Uma criança raquítica e esfarrapada,
ali permanecia horas e horas, sentada
na relva do caminho, pois o criado de
libré não lhe permitia descansar à soleira do portão. Seus grandes olhos negros, tornados ainda maiores pelos círculos roxos que os orlavam, e pela cor
diáfana de seu rosto, então vagavam pousados muito... muito além.
Desde cedo, quando as gotas de orvalho aljofravam ainda as folhas, o pobrezinho, sentado à beira dos arbustos, esperava que as notas de violino, tangido
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por mão de mestre, viessem encher o
religioso silêncio daquele recanto.
Ao vibrar dos primeiros sons, seus lábios se entreabriam, o semblante tornava-se como luminoso e sua alma se
expandia, jorrava em ondas no olhar inspirado. Era um artista, disfarçado como
as fadas dos contos da Carochinha, no
invólucro frágil de um corpinho enfezado.
Seu sonho era possuir um violino.
Mas, a mamãe, coitada, dia e noite trabalhava para arranjar um pedacinho de
pão preto e duro. O pai partira um dia
para a guerra, e nunca mais voltara.
Bem tentava fazer um violino com tabuinhas e fibras de embira, mas de tal instrumento não obtivera o canto das notas divinas... Por isso se contentava com
ouvir as melodias que, fugindo à sala
suntuosa, vinham aninhar-se na fronde
altaneira das árvores do bosque...
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***

Um dia, houve festa no palácio.
O sol fulgurava no azul transparente
do céu, onde se esgarçavam nuvenzinhas
alvas. Pelas áleas do jardim, ecoavam os
sons da festa que rolava.
O pobrezinho olhou curioso, e viu as
portas da sala de música, abertas de
par em par... Sobre uma almofada azul,
repousava o violino.
Um desejo louco perpassou em sua
mente: chegar à sala, apertar de encontro ao coração o violino... e tocar uma
nota... uma só... com suas mãozinhas magras...
O portão estava apenas cerrado e o
guarda, ausente.
Sem refletir, a mísera criança atravessa a correr o jardim; extático abraça
o instrumento como se fosse animado.
Seus dedinhos finos apertam as cordas,

O PEQUENINO ARTISTA
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mas quando o arco vai cair sobre elas,
um soco brutal fá-lo tombar.
Voltando à realidade, o pobrezinho viu
junto a si um criado de rosto feroz, que o
agarrou estupidamente, separando-o do
violino. Arrastou-o até o portão, bateulhe violentamente, nem o apiedou a fraqueza da vítima. Deixou-o enfim, extenuado, exânime, à beira do caminho.
Caiu a noite. A sombra tristonha afogou lentamente o arvoredo. Um luar frio,
envolvia de gaze o firmamento, ofuscando o brilho das estrelinhas.
O coração de mãe, mesmo ao longe,
vê seus filhinhos. E a mãe do pobrezinho adivinhando-lhe a desgraça, saíuJhe em busca. Tomou seu petiz gelado,
reanimou-o com seus beijos. Abrindo os
olhos, a criança perguntou muito baixinho :
- Mãezinha, não é verdade que, no
céu, Jesus me dará um violino?
- Sim, meu anjinho, é verdade.
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Cerraram-se as pálpebras do pobrezinho...
Correu a noite tranquila, sem um estremecer de folhagem.
Na enxerga velha, parecia dormir um
anjo em cera. Ao lado, uma mulher chorava.
- Mamãe, já vejo o Menino Jesus, trazendo um violino...
Na alcova sentiu-se como que uma presença estranha. A criança, olhos muito
abertos, fixava um ponto. Depois, as pálpebras velaram de mansinho a pupila
luminosa. O rosto transfigurou-se num
sorriso. Já não era deste mundo...
Uma luz rósea, muito leve, muito frágil, percorreu o horizonte. O orvalho,
,como diamantes perdidos, cintilou com
irisações mil. E lá da altura, da infinita
amplidão do céu, parecia cair, como um
chuveiro de notas argênteas, a melodia
de violinos tangidos por mãos de anjos...

Schubert, na idade de 16 anos

O SOPRANO DA CORTE
Franz Schubert

Na capela imperial, faziam-se os últimos preparativos para o começo do
exame que teria lugar dentro em pouco.
No primeiro plano, distinguia-se já
curvada pelos anos a figura orgulhosa
de Salieri, primeiro mestre da capela da
corte. Vinha depois o cerimonioso segundo cantor.
Os candidatos ao lugar vago, um lugar de soprano, esperavam do lado oposto, ansiosos pelo momento decisivo, o
que não os impedia de conversarem a
meia voz.
Eram quasi todos filhos da nobreza, e
trajavam roupas ricas, ornadas de galões,
como era moda naquela época.
Eis, porém, que entre eles vem se colocar um novo candidato. E' uma crian-
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ça de uns onze anos,, pálida e tímida.
Uma cabeleira crespa ensombra-lhe a testa larga, e os olhos, vivos e penetrantes,
acendem-se em luminosidades inesperadas. Os lábios cerram-se voluntariosamente e duas covinhas graciosas aninham-se em suas faces. O nariz ligeiramente arrebitado, dá-lhe um ar brejeiro à fisionomia.
Mas a roupa, a roupa do novo candidato, mal talhada e esverdinhada por
longo uso, fá-lo aparecer no meio de todos os o atros trajes brilhantes, como um
pobrezinho das ruas...
Um murmúrio levantou-se entre os meninos: um menos tímido, ousou falar em
voz alta: *
- Reparem só como está com a roupa esbranquiçada. Parece filho de um
moleiro...
O garoto baixou os olhos e enrubeceu.
Começa o exame.
Um a um, os meninos são chamados a
cantar o trecho que lhes é proposto.

Sucedem-se.
- Franz Scíiubcrt... foi ouvido na majestosa capela.
A criança simples e mal vestida levanta-se.
- E ' a vez do moleiro - - murmura-se
no grupo dos examinandos.
Schubert encaminha-se tímido para
junto do órgão. Seus olhos expertos correm sobre o papel onde se amontoam
notas, e sua voz se ergue, clara, leve e
vibrante, ecoando sob as ogivas da capela.
E' uma voz de cristal, com modulações
esplêndidas e sonoras, com uma entonação profunda, inesperada em uma crian-
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Salieri inclina-se absorto, sorvendo
maravilhado aquela melodia encantada.
A assembleia nem se move, tolhida pela
admiração.
Quando Franz terminou seu canto,
uma salva de palmas aclamou-o.
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Desde então, Schubert era o primeiro]
soprano da corte, e foi com verdadeira!
alegria, que ele trocou a roupa esverdinhada e pobre, pelo uniforme brilhante
do colégio.

O BONECO DE PAU
Ludwig van Beethoven

Às margens tranquilas do Reno, se aninha num bosque de verdura e flores, a
cidadezinha de Bonn. A-pesar da vertigem de velocidade que domina o mundo, o silêncio e a calma, ali dominam tudo. A cidade guarda a quietude esplêndida de um templo. Porque é verdadeiramente um templo esse recanto suave,
jardim marchetado de mil cores, que
conserva o túmulo de Roberto Schumann
e o berço de Ludwig Beethoven...
As anémonas roxas, os íris azues, e
os citisos amarelos misturam suas corolas, em combinações maravilhosas.
Mas sobrelevam-se aos canteiros floridos, as copas das tílias, e a rama dos carvalhos e dos castanheiros, por onde só-
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bem, às vezes, em ramalhetes cor-d e-1
rosa, as rosas selvagens...
A um canto, perto do mercado, dese-1
nha-se humilde - - conservada ainda pé-j
Ia piedade dos que veneram o génio a casa onde nasceu Beethoven. Três cô-ij
modos dando para um páteo minúsculo, \
aclarados apenas por uma janela; esse;
é o casebre onde o iremos encontrar, nesse ano de 1774, garoto de quatro anos de
idade.
Rostinho redondo, corado, olhos infantis, boquinha pequena e mãos rechonchudas, tal é a figurinha apresentada aos
nossos olhos. Essa criança, seria o génio
musical capaz de maravilhar o mundo...
Logo de manhã, quando um sol dourado se estira preguiçoso por entre as
ruas silentes, e na frescura do ar pairam
todos os perfumes da terra, dele se aproxima o pai, tipo de flamengo, enorme e
brutal, e ordena-lhe sem rodeios que vá
para o piano. E' então uma cena de lágrimas.

O BONECO T)K P A U
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Ludwig teria por certo preferido continuar debaixo da árvore do páteo, •
essa mesma que hoje abriga o seu busto
a brincar com os companheirinhos.
Mas ali está a face severa do pai, a ameaçá-lo, acenando para ele as mãos gigantes...
Dominado pelo medo, perdido em soluços, o pequenito abre as mãozinhas que
tinha cheias de terra, e acompanha o
pai, para dentro do casebre húmido e escuro. O piano está no compartimento
mais claro, mas, mesmo assim, que diferença comparado com a luz doirada
que baila lá fora!... E os infinitos exercícios começam, interrompidos aqui e ali
por um soluço teimoso de Ludwig que
toca de olhos quasi fechados.
No entanto, numa manhã de primavera, as coisas não correram assim. Na
véspera o senhor van Beethoven, demorara-se demais na taverna, e chegara alta
noite, mais embriagado que de costume. E agora de manhã, como um resto
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dos vapores alcoólicos, ficara-lhe uma
irritabilidade terrível.
'Diante do piano, o garoto de quem pretendiam fazer um virtuose capaz de ganhar dinheiro, martelava as notas de
exercícios monótonos. Um primeiro erro
de compasso, desencadeia uma trovoada
de gritos do pai que ali está atento. Amedroíntado, o menino põe-se a chorar. Com
voz de trovão o sr. Beethoven lhe ordena que repita o trecho. Ludwig tenta
íazê-lo, mas erra de novo. Então como
um bruto, o flamengo se atira sobre a
criança, sacode-a com tanta violência que
a derruba ao chão.
O pranto afoga o pequenino.
- Aproxima-se, então, compassiva e meiga, a mãe. Toma-o nos braços, afaga-o,
acalma-o, e para consolá-lo dá-lhe torrõezinhos de açúcar. Promete-lhe ainda
um boneco de pau...
A essa imagem os olhinhos infantis
fulguram. Estancam-se as lágrimas e ele

l

O BONECO DE PAU

49

se põe de novo ao piano, martelando
os exercícios monótonos.
No domingo seguinte, a senhora van
Beethoven, trouxe escondido debaixo do
aventa], um boneco de pau, pintado de
vermelho e verde, comprado, só Deus
sabe, com quanto sacrifício...
Foi esse 10 primeiro confidente que possuiu Ludwig van Beethoven...

Grandes Músicos na Infância
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IDÍLIO
Franz Liszt

No imenso salão, onde tapetes custosos ensurdeciam os ruídos dos passos, o
relógio na marcha constante, declamava:
tic-tac... tic-tac... Os espelhos colossais,
nas molduras de ouro extinto, refletiam
retratos pendurados nas paredes...
Seres que viveram outrora, sorriam na
placidez eterna de um sorriso confiante,
através da leve neblina da pintura fanada.
Os reposteiros, pesados, antigos, escuros, deixavam passar a medo os raios
de luz...
A um canto, na caixa de mogno envernizado, um enorme piano de cauda avultava silencioso...
Perdida entre os alcochoados de urna
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poltrona macia, a duquesa de Cambride,
esperava que fosse introduzido no salão
o velho compositor. Há quantos anos ela
o conhecera?
Sim, lembrava-se bem. Fora em 1840...
Tinha então vinte anos... Tinha agora
oitenta.
Era ele jovem e belo. Era agora velho
e trémulo...
A porta abriu-se sem ruído e a voz
do criado anunciou:
- Franz Liszt!
Cabelos brancos, curvado, o músico
avançou... E começaram a conversar, a
recordar...
Liszt vai como outrora executar uma
de suas composições. O piano havia tantos anos fechado, abriu-se de novo. Na
sala os espelhos refletiam os retratos fanados. Mas nada era diferente de sessenta anos atrás. Nada, se a duquesa
não percebesse que o pianista, sabendo-a
meio surda, não apoiasse demais nos
pedais... Nada, se aquelas mãos divinas
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não tropeçassem
do...
E quando as
ram, a duquesa
briram sorrindo,
chorado...

já um pouco no teclaúltimas notas se calae o compositor descoque seu olhos tinham

RESIGNAÇÃO DE ARTISTA
Ludwig van Beethoven

Mme. íSchnaps andava de um lado para
outro da pequena sala de jantar. Era uma
dessas figuras de camponesas, como tantas vezes observamos em estampas. Os
cabelos lisos, repartidos ao meio, escondiam-se debaixo de urna touca de alvura imaculada. Os olhos pequeninos e vivos, desapareciam quasi no meio das bochechas redondas e vermelhas. Sob o
avental impecável, que cobria uma saia.
azul forte à moda da aldeia, escondiamse as mãos rechonchudas, de dedos curtos e grossos.
A noite já ia avançada, pois que no
inverno a treva invade cedo as ruas de
Viena. Mas Mme. Schnaps não acendia
luz alguma. Apenas na lareira, brasas
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meio extintas davam clarão avermelhado.
A cozinheira-governante, que outra
coisa não era a figura que acabamos de
descrever, parecia preocupada. Chegava
até junto da janela, e através da vidraça olhava para a rua onde se amontoava
a neve que acabara de cair. Entre dentes,
resmungava qualquer coisa...
Um passo lento e pesado na escada
fê-la voltar-se. E no momento em que
Ludwig van Beethoven entrava no apartamento, já a diligente criatura, acendera
uma candeia.
À luz indecisa, melhor se desenhou o
aposento. Uma mesa, ao centro. A um
lado, uma espécie de aparador. Duas cadeiras velhas. Sobre a lareira, um relógio. E tudo rodeado de pautas, claves
e notas, que recobriam as paredes.
Distraído, Beethoven marcava com a
mão direita, compassos no ar. Seu semblante ainda moço, mas já sulcado pelos sofrimentos, irradiava grande simpatia, a-pesar da cabeleira revolta que
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lhe caía sobre a fronte... Ao vê-lo assim,
a preocupação da cozinheira cedeu lugar
ao espírito de ordem e piedade inato em
toda mulher.
Precipitou-se para a lareira, pôs mais
lenha, e só quando viu o patrão sentado perto do fogo, aquecendo-se, chegouse para ele. Por movimento instintivo
torcia as mãos. Os olhos franziram-se
mais, e se tornaram quasi invisíveis.
Na linguagem carregada de campônia,
começou a dar uma explicação, de que
precisava ir para a casa de um sobrinho,
e que por conseguinte devia deixar Beethoven.
O compositor ouvia sem interrompêla. Ao fim, como a mulher se calasse
esperando uma resposta, perguntou:
- E quando pretende ir para lá, Mme.
Schnaps?
- Amanhã cedo, respondeu imediatamente a governante.
Talvez por compaixão para com esse
grande sonhador, para essa criança gran-
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de que só vivia para sua arte, não tivesse ela acrescentado ern sua narrativa, que partia sobretudo, porque já havia meses que lutava com os negociantes para obter fiado um pouco de pão
e alguns legumes para uma sopa magra...
E que agora, eles nada mais queriam fornecer...
No dia seguinte, ao levantar-se, Beethoven não encontrou como de costume,
o fogo aceso. Sua cozinheira já havia
partido. O músico procurou no armário
alguma coisa que lhe matasse a fome.
Nada encontrou.
Quis sair para ir ao mercado, mas
lembrou-se de que seus sapatos estavam rotos. Desse modo não poderia andar pelas ruas de Viena. Quem respeitaria um maestro de sapatos rotos?
Não havia pois remédio senão esperar
a noite para ir a algum botequim, onde
por gentileza de amigos comesse e bebesse alguma coisa...
Pacientemente, Beethoven sento u-se

Beethoven, compondo a missa em ré menor, 1819
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diante da mesa de trabalho, e sem ter
provado sequer um pedaço de pão, continuou a composição de sua Missa em
ré menor - monumento esplêndido de
fé, que hoje aplaudimos...

O CANTO DO CISNE

O CANTO DO CISNE
Frederico Chopin

Outono triste, tarde que morre.
Em voos lentos, as folhas amarelecidas
despregam-se dos galhos e rodopiando
no ar parado, vão tombar ao solo...
E' tão longo o crepúsculo no mês de
outubro... Há tanta melancolia no cair
da noite... A própria Paris barulhenta
se cobre de estranho véu de silêncio...
Num quarto, envolto em penumbra, recostado em uma poltrona, distingue-se
uni vulto. Moço ainda, traz rias faces o
estigma da morte. Pálido de cera, olhos
encovados, mãos diáfanas pousadas sobre os joelhos cobertos por uma enorme
pelica, Chopin medita.
A espaços, a tosse da moléstia cruel
que o levará ao túmulo, dilacera-lhe o
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peito. Mas o músico já não parece sentir as misérias da vida...
A um canto está o piano, o único amigo que nesta terra nunca lhe falhou: O
piano, seu grande amor...
Os olhos azues, de um azul de águas
fundas, procuram além, um ponto onde
se fitem, talvez os horizontes da Polónia
amada. Nem a doença conseguiu extinguir nos olhos do poeta esse fogo em que
fulguram...
Chopin sonha...
Passam em sua mente os dias risonhos
da infância na aldeiazinha de Wola, onde
ensaiou os primeiros passos na senda
da arte. Recorda os louros trigais poloneses, ondulantes à brisa como um oceano manso. Quantas vezes não se deitou neles, escondido pelas plantas altas,
olhos fitos no azul do céu, a fazer castelos para quando fosse grande!
Seus primeiros sonhos de amor... O
vulto de Constance Gladowska, clara e
delicada, de voz cristalina e cabelos de
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ouro... Sua noiva, Maria Wodzinska, a
sorrir-lhe como na tarde em que, sem
saber, haviam de separar-se para sempre...
Em sua vida, não há luminosidades
fortes. Tudo é uma luz meiga, que dá
relevo mimoso a todas as coisas...
Seus triunfos também o vêm visitar
nessa hora derradeira. E recordando o
que se foi, Chopin esquece as horas tristes de sua existência curta, para sorrir
aos dias calmosos...
O pianista levanta-se a custo, e lentamente se aproxima do instrumento inseparável. Abre-o. As mãos diáfanas, tão
brancas como as teclas brancas, preludiam em surdina... Na penumbra do
quarto, se animam todos os quadros de
outrora.
O canto se eleva, ora solene e claro,
ora soando de manso, em escalas, em
arpejos ligeiros... Cala-se, enfim, num último lamento, num soluço de mágoa...
Um novo acesso de tosse agita o corpo

do músico que se arrasta até a poltrona
onde passa seus derradeiros dias...
Esse canto de saudade havia de ser
das últimas composições de Frederico
Chopin. Quanta gente o toca hoje, sem
pensar que foi escrito quasi no limiar
da eternidade?!...
«Souvenir» de Chopin condensa a saudade de tudo o que se foi, e que não volta
mais...
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