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 Notas mortas  

                                                      O. G. Junior   

Os velhos sinos da Igrejinha de pedra badalavam. Meia-noite em ponto, visto 

que o relógio de pulso do pároco estava sempre em dia. As ranhuras no sino, uma 

obra do desgaste do tempo, concediam uma característica única ao badalar. Uma 

peculiar preciosidade qualquer um diria. Mas do outro lado do quarteirão, um sujeito 

não se admirava em nada com a singular opereta. Para os ouvidos do homem, aqueles 

eram apenas barulhos pretensiosos atrapalhando seus doces sonhos.  

As olheiras se somavam à face sulcada e criavam um aspecto aterrador ao 

sujeitinho que se contorcia frente à janela. Quando o último badalar cessou, protestou: 

- Diacho de sino desafinado. Os punhos cerrados escondiam as mãos delicadas que 

faziam contraste frente ao resto do corpo. A magreza denotava aspecto de caquético 

e a pele judiada, toda craquelada, podia afirmar com certeza que o rapaz trabalhou 

debaixo do sol durante muitos anos. No reflexo da janela embaçada um homem 

cansado na faixa dos quarenta. Entretanto, na certidão constatava- se que ele não 

passava dos vinte.  

William era um desses seres românticos e entregue a devaneios. Almejou a 

vida toda ser um grande musicista. Pensava nos sons como quebra-cabeças de 

milhares de peças, que poucos eram capazes de decifrar. Sempre foi fascinado por 

como as melodias perfeitas se encaixavam. De vez em sempre, dizia para si mesmo 

que nasceu um extraordinário musicista. Para ele, desde pequenino já era um músico. 

O que seria até gracioso se ele não insistisse na literalidade daquela história. Ora, 

sabe-se que dificilmente um bebê de colo sonharia com outra coisa senão o peito da 

mãe. Mas o sujeito jura que os sons ritmados da sua boquinha elástica de recém-

nascido ao sugar firmemente o leite da mãe foi a primeira grande melodia que 

produziu. E que baita harmonia pensava quando se recordava com regozijo. Teimava, 

ainda, que já nasceu um feto musical. Que o cordão umbilical foi o seu primeiro 

instrumento de corda. Não seria de admirar que vivesse sozinho com a própria imagem 

carcomida.  
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Tamanho empenho em se convencer de que era músico o levou a entrar nos 

conservatórios mais renomados da cidade, ainda com tenra idade. Chegou a tocar em 

orquestras e se apresentou para os críticos mais críticos da música. No entanto, toda 

obstinação do mundo não foi suficiente para extrair dos sonhos alguma essência de 

realidade. Infortúnios da vida, pensavam alguns. Seus pobres pais tentavam o 

reconfortar às vezes. Diziam que os sonhos eram luxo de poucos. Não adiantava, 

aquilo era melodia desafinada para seus ouvidos.  

Mal havia chegado ao fim da adolescência e William viu a vida de seus pais 

findar. A trágica canção não o impediu de continuar obstinado. Pensava que o som do 

luto era apenas mais uma harmonia desritmada. Logo após, precisou trocar os ensaios 

extenuantes pelo exaustivo trabalho numa pequena mercearia ali no quarteirão. Para 

se sustentar, teve que deixar os sustenidos de lado. As notas que mais valiam agora 

eram as que passava pelas suas delicadas mãos de instrumentista, todos os dias. 

Obviamente, o apitar das mercadorias passando pelo leitor de código de barras era 

um dos tormentos que mais o irritava. Aquilo era uma ladainha inarmônica e 

inadmissível, pensava raivoso. Mas ao fim do expediente, quando chegava no 

pequeno quartinho na esquina que alugava, encontrava finalmente um pouco de 

conforto.  

O cubículo onde morava possuía, apenas, um guarda-roupas velho e uma cama 

puída. Era mais do que suficiente para um homem solitário que gostava de praticar 

música nos fins de semana. Após um dia todo trabalhando e pensando no seu grande 

sonho, à noite dormia pequenos sonos, interrompidos por sons e ruídos que, vez ou 

outra, o tiravam do sério. Pensava alto – Antes ser surdo do que ouvir essas porcarias.  

Diante a indignação de ter que ouvir aquela sinfonia de barulhos indigestos, ele 

iniciava um ritual metódico. Abria o velho guarda-roupas vazio, sacava do fundo dele 

uma caixa misteriosa coberta por uma manta preta, e antes de verificar seu recôndito 

tesouro, verificava se havia alguém observando, por fim fechava as cortinas. 

Incessantemente, noite após noite, fosse a ventania ou os vizinhos, os insetos 

chilreando ou sino badalando, o obstinado músico partia para sua minuciosa rotina 

contra os zunidos do mundo.  
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Era uma dessas noites de sábado, as árvores lá fora sussurravam canções de 

melancolia. A taciturna sinfonia era regida pelos loucos ventos de agosto. O público, 

tão acostumado com a sonoridade crepitante dos ventos nos galhos, sequer se 

incomodava. Exceto pelo mais severo dos ouvintes, o musicista William. – Mas que 

diabo de melodia descompassada – resmungava o sujeito mais uma vez para a janela. 

Sua face ranzinza refletida no reflexo do vidro destoava com a real idade. Jamais se 

esperaria de um homem tão jovem rugas e calvície acelerada. As costas encurvadas 

e o andar tremelicoso suscitavam ainda mais o fatídico ar de fragilidade, brevemente 

irrompido pelos surtos verborrágicos de resmungos e reclamações, altamente 

enérgicas. Qualquer ruído que entrava por aquelas orelhas fétidas e flácidas 

provocava um eco distorcido dentro de sua cabeça. Se transformavam em notas 

mortas. O que todos ouviam com frugalidade para ele se tornava uma questão de 

princípios. Quase como se a música do mundo desafiasse o músico. – Aquelas árvores 

me pagam – pensava o jovem senhor enquanto tremia a mão direita fechada.  

William caminhou até o lado oposto da janela e abriu o guarda-roupas velho, 

poeirento. Pela luz era possível ver as partículas de poeira saltarem e voarem em um 

vórtice ao redor da luminosidade. Aquele móvel parecia fechado havia anos. Dentro 

da estrutura antiquada de madeira um baú reluzia através dos ornamentos de bronze 

polido que enfeitavam a tampa. A impressão era de que o guarda-roupa era o baú e o 

baú o respectivo tesouro. O homem, então, pegou uma manta escura dobrada e jogou 

sobre a caixa de madeira. Depois, com os dois braços agarrou a arca encoberta e com 

dificuldade a retirou de dentro do móvel velho. Todo o ritual lembrava um parto. E a 

criança era um baú de pouco mais de cinco quilos com ornamentos em bronze. Por 

fim, o cuidadoso sujeito repousou o filho sobre a cama, olhou desconfiado para os 

lados, incrivelmente rápido, apesar da precoce condição caquética. E sorrateiramente, 

como um menino arteiro, puxou as cortinas, então, apagou a luz.  

Por um breve momento, os barulhos do quarteirão inteiro cessaram. Um silêncio 

ensurdecedor foi tomando conta das ruas, calçadas, e invadindo as casas sem sequer 

bater à porta. Àquela altura, dentro do quarto escuro, fervilhava uma energia estática 

incomum. Era possível ver o faiscar no entorno da edificação. Um ou outro vizinho 

curioso que colocou o nariz para fora da janela, na tentativa de atestar o silêncio 

sombrio, se assombrou com a luminescência faiscante que saltava da casa. Logo uma 
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melodia calma e inquietante começou a persuadir os moradores das casas, e 

consequentemente, capturou a atenção de todos. Aquela harmônica era serena como 

uma canção de ninar ao mesmo passo que seduzia tal qual um cântico de algum ritual 

antigo e proibido. As ondas sonoras se tornavam perceptíveis a olho nu à medida que 

a harmonia ganhava corpo. Um dos vizinhos de William, teve a impressão de nunca 

ter ouvido algo tão profundo e ao mesmo tempo possuía uma sensação de 

familiaridade com o som. Outro jurava que sentia as cores e o gosto das vibrações 

sonoras – Têm cor de primavera e gosto de chuva de verão – dizia uma moça para si 

mesma. Uns balançavam a cabeça hipnoticamente, alguns ainda lacrimejavam sem 

se dar conta. Logo, o quarteirão onde William morava se tornou um inferno de 

sensações por conta daquela endiabrada sinfonia misteriosa.  

Na manhã seguinte, o bom e velho som do vento nos galhos ganhava corpo. A 

ventania desengonçada soprava alucinantemente enquanto uivava. As árvores 

acostumadas ao desgracioso tato da brisa sequer se incomodavam. Dançavam 

ululantes para cá e para lá. No alto, o sol começava a estalar fritando as pobres 

criaturas terrenas. Era possível ouvir as rajadas solares rasgando o céu sem nuvens 

e fervilhando no solo. Enquanto isso, no quarteirão do músico William, os primeiros 

despertos se levantavam de seus aposentos com uma vaga lembrança, toda 

fragmentada, de um louco sonho na noite anterior.  

No mesmo quarto, que noite anterior emitia vibrações sinistras enquanto tocava 

uma melodia desconcertante, não se ouvia mais nada, sequer o fluxo do ar. A 

sensação era de que tudo que havia entre aquelas paredes melancólicas era o mais 

profundo e tedioso vazio. Entretanto, uma alma desgraçada ainda se arrastava 

naquele cômodo. Inquieta e trepidante desafiava as próprias leis da vida natural. Um 

corpo quase sem massa, equilibrando-se em ossos puídos e esfarelentos, cobertos 

por um manto rugoso e rosáceo que ninguém ousaria chamar de pele. Lá estava ele, 

o espírito jovem do velho musicista incomodado com todo e qualquer zunido, como de 

praxe. Prestes a abrir seu baú novamente, ao mesmo tempo que ouvia o som 

apodrecido da vida se esvaindo daquele patético coração sonhador.  

  


