BÉLA BARTÓK, Audições
Luís de Miranda Rocha

Concerto para piano e orquestra (1)

A noite azul distende-se, efeito do sonoro inúmero crescente, alarga-se subindo, no bater dos
martelos, percutida alegria.
Vasto sopro que paira, da explosão vascular, nas válvulas abertas corre o vento cantando, triste
ardente no ar, é imensa ressoa, vaga de metais.
Pressentindo as cordas, a vibração das cordas- os dedos ágeis contra as teclas o seu duro mover
de extensos intensos mecanismos.
Um pouco de nuvens, de névoas, mantém-se, por cima da cabeça, à volta da cabeça, à volta da
cabeça, à frente do olhar, na fronte triste escura, ouve-se ao som da luz.
Um pouco de água, um halo próximo invisível, junto ao coração, frio vivo um rumor de neve
áustera queima, mortal ardor latente.
Suave grande avança, suavemente forte, turbilhão ansioso, vastíssima alta devastação sonora.
Concerto para viola e orquestra
É um tumulto ouve-se, sonoro crescente sobre o fundo da noite, vastíssimo informe que vem, à luz,

à contrai uz.
Celeste escuro vagaroso rumor nocturno de clarões latentes, mínimas vibrações, cintilam, luminosas, cintilam.
Aurora branca aurora tremular, anuncia-se -no mar, ao longe, ténue rumor de vento a traz,
memória mátria.
Segundo concerto para violino
É outro som, crepuscular, rasa vaga de escuro que avança, pesado alento passa rente à terra

cantando.
Nos arcos sobre as cordas, veloz aceleração de que percepção de sentidos, múltiplos ressoam,
ouve-os por dentro, em caixas, em campânulas , distensos limites do ar deslocam-se invisíveis.
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É outra luz, externa, queimada extensa vastidão terrena, queimadura por dentro, um -a rdor

intensivo, o ângulo de v-isão desloca-se devagar atento ao ouvido.
Na fronte, à frente, na nuca, atrás, no crânio, em cima, e sobre o crânio abate-se: um peso atroz
de vagas nuvens lentas oprime na cabeça regiões superiores as mais expostas.
Percepções laterais, nos ouvidos concentram-se, sensações de percepções de luz que nas membranas bate, perfura-as e entra.
Divertimento

Em fundo um clamor, a orquestra que avança, tumulto sonoro, de órgãos cantantes batendo, no
ar, crepuscular ainda, rumor do dia, austero. _
Ouve que dançam, as luzes, semovidas- por clarões de que enérgica rapidez intensiva, dançam,
num denso furor, luminoso obscuro.
~os

cúmulos terrestres, no ar, pela estação mais luminosa, e densa. Residual sonoridade estival,
canicular, de violinos.
191

Sonata para dois pianos e percussão

Nas teclas bate um furor semi-cego, de latentes pancadas.
No fundo é um tumulto, turbilhão rumor de lenta vaga escura, tremor de acessos mínimos, informe
e ouve, nos côncavos saltando -deflagração de imagens inúmeras.
Um ímpeto demais, aquém da luz concentra-se, aos pulsos afluindo, uma estrita energia.
Transforma-se em luz, transluz, força arterial transmite-se vertigem veloz saltando, ressaltando, na escala.

aos órgãos, às peças, e dança,

No côncavo fechado das caixas ressoa, escuro clamor de clarões queimados.
Ouve-os batendo, batendo, martelos, martelos.
No ouro, num aurífico aurífero fulgor.
Sonata para violino solo

Impaciente treme, num domínio contido- arco tenso sonre as cordas desliza.
E salta, ressalta, no ar ascende, veloz fulgor de brilhos, iluminado denso, atinge cúmulos curvos
inclinados no ar, e dança, e precipita-se.
Cai como ténue rápida luz de estrelas, vibração numerosa, veloz estertor aceso.
Nos dedos, nos arcos, sobre as cordas.
Matriz aguda, magiar.
Concerto para piano e orquestra (2)

Crepuscular, a luz, perante a noite, canta.
Ouvindo-a, aguda e grave, distende-se sonora.
Facetada intensa, em brilhos, em partículas.
Revela-se em películas, laminar, visual.
Minuciosas vibrações, ouvindo-as, lancinam.
Um lento alto paira, tumultuosa rapidez.
Ouve-se ave nocturna ~ árvore de vento.
Pássaro da noite, escuro, triste cotovia.
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