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O silêncio...
Nada mais que o silêncio... A escuridão...
O tempo...

Os sons,
Muitos diálogos, A luz,
O tempo...

Um dia após o outro
eu vi a vida passar
e conheci,
nesse universo imóvel - ou seria extremamente vivo e 
agitado? Não saberia dizer ao certo...
muitos seres incríveis.

 (O Piano)

O Vel� P�no



AMANHACER

Diz uma antiga lenda que os pianos 
podem ser eternos, bem, acredito que possa ser 

possível! Pois, aqui estou há muito tempo, e já vi duas 
gerações de canários criarem seus filhotes. Também vi 
gerações de corujas, formigas, gatos e cães. Ah! Os 

cães... Grandes amigos! Que saudade de todos.



A cada novo amanhecer o lugar onde 
vivo sempre ficou em festa para comemorar a 

chegada do sol. Os pássaros cantam em seus ninhos 
no telhado quebrado, e as formigas vão de um lado 
para outro no chão procurando comida e reparando 

os estragos em seus formigueiros.

E se por acaso chover, os gatos muito 
manhosos, dormem sobre mim, ouvindo as gotas 

de chuva que caem ao meu redor por causa do telha-
do faltando telhas no quartinho onde vivemos, e os 
cães que estão sempre ao meu lado, buscam aquecer-
em-se sob a proteção da minha madeira, que lhes 
protege do vento, no único cantinho seco onde a 

água não escorre pelo chão.



As vezes, quando passa do meio dia, 
e todos já almoçaram, até as formigas parecem 

ter ido descansar em suas toquinhas, eu olho para os 
feixes dourados da luz do sol que entram pelos buracos 
no telhado, e fico a lembrar do tempo em que os sons 
que eu produzo enchiam as salas de visita das casas 
onde vivi, e levavam encantamento aos corações dos 

presentes... Um suspiro se desprende de meu peito 
feito de cordas e madeiras...

Saudade...

Os donos da casa sempre abrem a 
porta do quartinho ao amanhecer, e a luz do 

sol pode entrar e aquecer minha velha madeira, 
que muitas vezes está úmida das goteiras no telhado 
e do orvalho da noite. Os cães sempre saem correndo 
juntos pela porta para disputarem um lugarzinho ao 

sol, os gatos fazem o mesmo, e eu fico alegre 
vendo a alegria de cada novo dia.



Olho para o aguaceiro sob meus pés 
e lembro dos inúmeros tapetes que ao longo de 

décadas foram colocados ao meu lado para 
realçar a beleza das salas. Um riso fugidio, quase 
como um soluço, cheio de alegria por essas lem-
branças, sai de minhas cordas emitindo um ruído 
que para os humanos deve parecer com o rangi-

do de cordas velhas.

É engraçado pensar nisso, 
 são tantas histórias que começo a rir em silêncio.

Nessas horas, onde a saudade de trabalhar e 
ouvir minha voz, que preenche o ar após os 

dedos de alguém pressionarem minhas teclas 
e fazerem os martelos fofinhos baterem 

nas cordas, muitas vezes sou des-
pertado de meus devaneios pelo 
barulho alegre das brincadeiras 
dos cães e dos gatos, e volto ao 
presente. Depois de muito brin-

carem, eles voltam para des-
cansar ao meu lado, e por 

algumas horinhas ficamos con-
versando animadamente.



Assim o dia passa,
e a noite a porta do quartinho se fecha, 
assim como nossos olhos,
e dormimos
esperando o próximo amanhecer...





UM NOVO DIA

Hoje os passarinhos estão diferentes, catam me 
olhando com atenção, e os outros animais parecem ainda 

mais aconchegados para dormir até mais tarde, todos juntinhos, 
como se me abraçassem todos de uma vez.

Eu vivo com eles há muitas gerações, e sei que sabem de coisas 
que nós os pianos não sabemos, eles são capazes de perceber 
sentimentos e pensamentos muito sutis e até mesmo prever acon-
tecimentos.

O que será que está acontecendo?



-Bom dia!

Escuto uma voz desconhecida de homem no quintal.

-Ele está lá no fundo. É um piano muito bom, mas está precisan-
do de alguns reparos.

O que?! Será que falam de mim?

O neto de meu amigo pianista que falecera há mais de 20 anos, 
entr a no quartinho com um rapaz alto e bem vestido que não 
parava de me observar.

-Sei que é velho, mas com uma boa reforma ainda pode tocar. 
Diz o neto de meu amigo pianista.

Q
Q



Sinto um par de mãos suaves e delicadas me tocarem com muito 
amor e cuidado, o visitante com seus dedos tenta inutilmente 
fazer minhas velhas teclas emitirem algum tipo de som. Fico feliz 
e triste ao mesmo tempo, gostaria de poder corresponder e 
fazer com que minha bela voz novamente fosse ouvida e o som 
de uma música repleta de emoção novamente preenchesse o ar, 
mas nada disso aconteceu, apenas os rangidos das teclas tra-
vando e o som desafinado das cordas...

Gotas que parecem orvalho da madrugada 
escorrem pela madeira de meu corpo de madeira, são 
lágrimas ocultas, lágrimas de um choro silencioso...



A madeira tem sérias avarias, e as teclas mal se movem, as 
cordas, martelos e demais peças terão que ser trocadas, mas 
gostei dele, deve ter uma linda história.
Mais tarde entrarei em contato. 

Disse o recém chegado ao neto de meu amigo pianista, ao 
mesmo tempo que me olhava sorrindo e dava tapinhas leves e
amigáveis em minha madeira como se batesse nas costas de um 
amigo humano
para se despedir.

Q
Q



Os dois saíram e não consegui mais ouvir o que 
diziam ao se aproximarem do portão da casa.

Meu coração bateu forte, um 
aperto no peito seguido de esperança e 

alegria faziam minha madeira tremer. Minha 
alma gritava de alegria sem palavras, esperança 
e sonhos preencheram meu corpo e por breves 
instantes acreditei que veria novamente aquele 

brilho de verniz novo como se eu ganhasse 
roupa nova.

Chorei em silêncio por tanto tempo, e minha 
mente se perdeu em lembranças de tantos reci-
tais, treinos, estudos e apresentações que quando 
acordei já era noite.

Bem, as horas passaram, a noite chegou, e com 
ela mais um dia terminou e tudo
continuou sem novidades.

Q



Vou dormir. Todos já estão dormindo no quartinho.



-Olá! Bem-vindo!

Uma voz vinda do quintal junto com o barulho de passos me 
desperta. 

O sol já havia nascido, todos brincavam lá fora, e eu ainda 
dormia.

-Veja, aqui está ele.
Novamente falavam de mim e dessa vez combinavam minha 
saída para um novo lar.

Não sei como descrever o que estou sentindo, parece que posso 
levitar.



Dois outros homens estão me levantando e tirando do 
lugar, o sol cobre toda madeira do meu corpo agora, e estou 
cruzando o quintal no sol que me aquece como nunca, e vejo a 

rua, e carros com design moderno passando.

Sou envolvido em cobertas, e cordas garantem que esta-
rei seguro.

A viagem começou!
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“Vejo nuvens e notas musicais flutuando no ar, estou sobre uma 
imensa nuvem de algodão e todos os pianistas que já foram 
meus amigos estão ao meu lado e sorrindo felizes. O meu 
primeiro amigo, o mais antigo deles, sorri e me diz: -Agora
você vai voltar a encantar a todos como fazia quando estáva-
mos juntos. Choro de emoção e alegria, meus soluços saem em 
forma de pequenas e suaves notas musicais. Sou abraçado por 
todos, e um a um começam a sentar em banquinhos diante de 
mim, e ficamos assim por alguns minutos, apenas sorrindo e
vibrando amor e paz uns pelos outros. Me sinto revigorado. 
Feliz.”



Um suave balanço indica que o caminhãozinho parou, escuto 
removerem as cordas, e quando as cobertas são retiradas quase 
não consigo enxergar porque havia me acostumado com o 
escurinho e agora o sol está forte sobre mim.

Respiro profundamente e volto meu olhar para dentro de mim, e 
fico em prece de gratidão enquanto me levam para dentro da 
nova casa.

A entrada é linda! Cadeiras e uma mesinha de jardim enfeitam o 
quintal cheio de flores. Um cão grande com olhos bondosos vem 
me cheirar. Passo por um longo corredor lateral igualmente bem 
cuidado, e sou colocado dentro de um quarto grande com uma 
linda mobília e cheio de ferramentas de restauro.

Uma jovem usando um avental entra enxugando as mãos e per-
gunta ao gentil

homem que me comprou:



-Vai começar a restaurá-lo agora?

-Sim. Responde ele.

-Comecei a preparar o almoço, assim que estiver pronto venho 
te chamar.

-Obrigado meu amor. Responde o jovem cavalheiro.

Uma jovem usando um avental entra enxugando as mãos e per-
gunta ao gentil

homem que me comprou:

Eu já havia escutado em minha antiga moradia o neto de meu 
velho amigo dizer que teriam que arrancar minhas madeiras, 
lixar, trocar peças, e muitas outras coisas. Eu ficava apavorado 
pensando se isso doeria, mas agora, sob os cuidados das
delicadas mãos desse cavalheiro gentil, tudo é feito com tanto 
amor que eu começo a sentir que estou anestesiado. Um leve 
sono toma conta de mim... Preciso dormir...

QQ



Sono...

Um sono gostoso antes do meio-dia...Q



Um barulho me desperta e vejo que estou recebendo um banho 
com uma pistola de verniz, fico um tanto confuso mas uma sen-
sação maravilhosa me domina, uma energia boa está no ar e eu 
posso sentí-la. Escuto meu novo amigo falar com a esposa que 
está sentada em uma poltrona atrás da parede de vidro que 
divide o amplo aposento, e percebo que dormi por vários dias. 
Fico impressionado! É como se meu corpo cansado se entregasse 

completamente a esse SPA tão desejado.

Ao anoitecer,
depois de apagar a luz e me dizer um “boa noite querido amigo”

o cavalheiro se retira e sou deixado sozinho.
Não há mais ninguém aqui,

mas sinto uma paz tão grande...
Adormeço imediatamente... Q



Quando os primeiros raios de sol surgem entrando pela janela, 
escuto a porta da cozinha abrir e o grande e amável cachorro 
vem correndo me ver e me cheirar. Ele abana o ramo animado e 

em seguida o gentil casal entra no aposento, estão
abraçados, e me olham sorrindo.

Quando os primeiros raios de sol surgem entrando pela janela, 
escuto a porta da cozinha abrir e o grande e amável cachorro 
vem correndo me ver e me cheirar. Ele abana o ramo animado e 

em seguida o gentil casal entra no aposento, estão
abraçados, e me olham sorrindo.

-Bom dia! Dizem os dois ao mesmo tempo falando comigo.
Mesmo eles não podendo me ouvir, eu respondo com um jovial 
"bom dia", e sei que me escutaram em seus corações.

-Está sequinho e pronto para ir para a sala. Diz o jovem enquanto 
passa suavemente os dedos por minha madeira.

-Os carregadores já estão chegando, e o afinador marcou para 
depois do almoço. É melhor ser nesse horário porque já terei 
arrumado tudo até lá. Disse a gentil dama.

QQ



Em poucos minutos os fortes braços dos carregadores começam 
a me erguer,

e passo pela porta da cozinha

e começo a conhecer meu novo lar.

Sou levado até a belíssima sala,
emocionado
vejo um espaço vazio entre a mobília linda da casa,
parece me esperar,
e ao passar diante de um grande espelho,
suspiro....
quase perco a respiração ao ver meu reflexo.
Nunca estive tão bonito!
Nem quando era jovem e acabara de nascer na fábrica de 
pianos,
e havia sido levado para meu primeiro lar.

Esse rapaz fez mais do que restaurar meu corpo de madeira e 
metal, ele me transformou em um piano ainda mais bonito.



Estou tão emocionado que alguns martelinhos que preenchem 
meu peito cheio de cordas quase saem do lugar e batem nas 
cordas emitindo sons, só não o fizeram porque o restauro foi 
perfeito e estou firme como um piano novo.

O tapete, os quadros, as mesinhas com vasos de flores... Que 
lugar encantador!

Estou tão feliz que não percebi o tempo passar, o afinador já 
está cuidando de cada partezinha do meu peito como um cirur-
gião cardíaco. Que alegria imensa!

Respiro fundo e entro em estado de graça. Que alegria!

O afinador termina sua tarefa e o meu novo tutor senta no 
banco diante de mim. Ficamos imóveis um olhando para o outro. 
Eu sorrio. Nunca esquecerei essa cena. Ele que me restaurou, 
me transformou, e me deu um novo lar, vai me tocar pela primei-
ra vez. Seus dedos delicados começam a tocar as teclas e eu 
escuto minha voz preencher a sala, e neste momento não consi-
go conter a força do som que sai do meu coração musical. Estou 
cantando novamente, e minha voz está linda! Sou novamente o 
piano de antes. Obrigado meu novo amigo! Obrigado por me
dar essa alegria de tocar novamente minhas notas pelo ar.



A jovem esposa e o doce cachorro ficam o tempo todo ao lado 
ouvindo, uma música após a outra, e lágrimas saem dos olhos 
da jovem dama. Como é bom poder emocionar novamente uma 
platéia.



A vida na nova casa é maravilhosa, alguns anos já se passaram 
desde minha chegada, hoje meus tutores têm dois lindos filhos, e 
geralmente meu amigo toca músicas suaves em minhas teclas en-
quanto seus filhos fazem a lição da escola na linda mesa ao lado 
do sofá. Pude vê-los aprenderem a ler, vi ano após ano estuda-
rem e comemorarem as notas boas que tiravam nas provas da 
escola. Também vi suas lágrimas quando erravam questões 
importantes. Acompanhei diariamente a alegria de Baruc, o 
nosso querido cachorro na hora de sair para passear. Vi os beijos 
apaixonados do casal quando chegavam comemorando os prê-
mios de meu amigo em recitais e competições de piano. Ouvi 
todos os dias o “boa noite” da família na hora de dormir, não 
apenas entre si, mas também para mim quando passavam pela 
sala na hora de apagarem as luzes. E foi comigo que as crianças 
aprenderam também a tocar piano.

II



As partituras são como páginas de livros, e contam lindas histó-
rias, mas as teclas de cada piano fazem essa história ser ainda 
melhor, porque cada um de nós empresta um pouco de si a com-
posição, nenhum piano é igual ao outro, assim como nenhum
pianista é igual. Juntos formamos uma parceria por toda a vida, 
e eu continuarei firme em minha tarefa, enquanto Deus me permi-
tir transmitir minha mensagem de amor e luz por meio da música 
neste mundo. E quando não mais puder ser restaurado, e chegar 
meu momento de partir, minha alma musical se unirá à alma de 
todos os amigos pianistas com quem vivi, e no coração de Deus 
viveremos para sempre, e nossa música se unirá à música dos 
anjos.

O Piano
.. ...


