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First off, I want to say that as far as I am 
concerned, in instances where I have not 
personally and deliberately sought it out, the only 
difference between music and Muzak is the 
spelling. Pablo Casals practicing across the hall 
with the door open – being trapped in an elevator, 
the ceiling of which is broadcasting “Parsley, 
Sage, Rosemary, and Thyme” – it’s all the same to 
me. Harsh words? Perhaps. But then again these 
are not gentle times we live in. And they are being 
made no more gentle by this incessant melody that 
was once real life.  
 
There was a time when music knew its place. No 
longer. Possibly this is not music’s fault. It may be 
that music fell in with a bad crowd and lost its 
sense of common decency. I am willing to 
consider this. I am willing even to try and help. I 
would like to do my bit to set music straight in 
order that it might shape up and leave the 
mainstream of society. The first thing that music 
must understand is that there are two kinds of 
music – good music and bad music. Good music is 
music that I want to hear. Bad music is music that 
I don’t want to hear.  
 
So that music might more clearly see the error of 
its ways I offer the following. If you are music and 
you recognize yourself on this list, you are bad 
music. 
 
 
1. Music in Other People’s Clock Radios 

 

There are times when I find myself spending the 
night in the home of another. Frequently the other 
is in a more reasonable line of work than I and 
must arise at a specific hour. Ofttimes the other, 
unbeknownst to me, manipulates an appliance in 
such a way that I am awakened by Stevie Wonder. 
On such occasions I announce that if I wished to 
be awakened by Stevie Wonder I would sleep with 
Stevie Wonder. I do not, however, wish to be 

O som da música: Já Deu 
Fran Lebowitz 

 
Em primeiro lugar, quero dizer que, no que me diz 
respeito, em situações em que pessoalmente e de 
maneira intencional eu não pedi por ela, a única  
diferença entre música e Muzak é a ortografia. Pablo 
Casals ensaiando no corredor ou eu presa num 
elevador, de cujo teto sai “Parsley, Sage, Rosemary, 
and Thyme”: pra mim é tudo a mesma coisa. 
Palavras duras? Talvez. Mas não são dias afáveis 
estes que estamos vivendo. E eles se tornaram cada 
vez menos afáveis por conta desta incessante 
melodia que já foi, um dia, a vida real.  
 
Houve uma época em que a música sabia seu lugar. 
Hoje, não mais. Talvez não seja culpa dela. Pode ser 
que ela tenha desandado por causa das más 
companhias e perdido completamente qualquer 
senso de decência pública. Estou disposta a levar 
isso em consideração. Estou disposta até a tentar 
ajudar. Eu gostaria de fazer a minha parte para 
endireitá-la, de modo que  ela tome jeito e deixe de 
ocupar este lugar central na sociedade. A primeira 
coisa que a música precisa entender é que há dois 
tipos de música: boa música e música ruim. Boa 
música é a que eu quero ouvir. Música ruim é a que 
eu não quero ouvir.  
 
Para que a música possa, mais claramente, 
reconhecer seus erros, eu sugiro o que vem logo 
abaixo. Se você é música e consegue se enxergar 
nessa lista, você é música ruim. 
 
 
1. Música no Rádio-relógio dos Outros 

 

Às vezes, eu passo a noite na casa de uma outra 
pessoa. Com freqüência, essa pessoa se encontra 
num ramo de trabalho mais razoável que eu e 
precisa acordar numa determinada hora. Muitas 
vezes, sem que eu saiba, a pessoa programa um 
aparelho de modo que eu acabo sendo acordada pelo 
Stevie Wonder. Quando isso acontece, eu aviso que 
se eu quisesse ser acordada pelo Stevie Wonder, eu 
dormiria com ele. Mas eu não quero ser acordada 



awakened by Stevie Wonder and that is why God 
invented alarm clocks.  Sometimes the other 
realizes that I am right. Sometimes the other does 
not. And that is why God invented many others.  
 
 
2. Music Residing in the Hold Buttons of Other 

People’s Business Telephones 

 

I do not under any circumstances enjoy holding 
buttons. But I am a woman of reason. I can accept 
reality. I can face the facts. What I cannot face is 
the music. Just as there are two kinds of music – 
good and bad – so there are two kinds of hold 
buttons – good and bad. Good hold buttons are 
hold buttons that hold one silently. Bad hold 
buttons are hold buttons that hold one musically. 
When I hold I want to hold silently. That is the 
way it was meant to be, for that is what God was 
talking about when he said, “Forever hold your 
peace.” He would have added, “and quiet,” but he 
thought your were smarter. 
 
 
3. Music in the Streets 

 

The past few years have seen a steady increase in 
the number of people playing music in the streets. 
The past few years have also seen a steady 
increase in the number of malignant diseases. Are 
these two facts related? One wonders. But even if 
they are not – and, as I have pointed out, one 
cannot be sure – music in the streets has definitely 
taken its toll. For it is at the very least disorienting. 
When one is walking down Fifth Avenue, one 
does not expect to hear a string quartet playing a 
Strauss waltz. What one expects to hear while 
walking down Fifth Avenue is traffic. When one 
does indeed hear a string quartet playing a Strauss 
waltz while one is walking down Fifth Avenue, 
one is apt to become confused and imagine that 
one is not walking down Fifth Avenue at all but 
rather that one has somehow wound up in Old 
Vienna. Should one imagine that one is in Old 
Vienna one is likely to become upset when one 
realizes that in Old Vienna there is no sale at 

por ele, e é por isso que Deus inventou os 
despertadores. Algumas vezes, a pessoa se dá conta 
de que eu estou certa. Outras vezes não. E é por isso 
que Deus inventou muitas outras pessoas.  
 
 
2. Música que Mora nas Teclas de Espera dos 

Telefones Comerciais de Outras Pessoas 

 

Eu não gosto, de jeito nenhum, de teclas de espera. 
Mas sou uma mulher de bom senso. Consigo aceitar 
a realidade; consigo encarar os fatos. O que eu não 
consigo encarar é música. Assim como há dois tipos 
de música – boa e ruim, – também há dois tipos de 
tecla de espera: boa e ruim. Uma boa tecla de espera 
é aquela que te faz esperar em silêncio. Uma tecla de 
espera ruim te faz esperar com música. Quando eu 
espero, quero esperar em silêncio. É assim que deve 
ser porque é disso que Deus estava falando quando 
ele disse: “cale-se para sempre”. Ele teria 
acrescentado “em silêncio”, mas achou que você era 
mais esperto.  
 
 
3. Música nas Ruas 

 

Nos últimos anos houve um crescimento constante 
de pessoas tocando música nas ruas. Nestes últimos 
anos também houve um crescimento no número de 
doenças malignas. Há alguma relação entre estes 
dois fatos? É de se perguntar. Mas mesmo que não 
haja – e, como eu disse, não dá pra saber com 
certeza, – a música nas ruas, sem sombra de dúvida, 
já causou estragos. Porque ela, no mínimo, causa 
confusão. Quando alguém caminha pela Quinta 
Avenida, não espera ouvir um quarteto de cordas 
tocando uma valsa de Strauss. O que alguém 
andando pela Quinta Avenida espera ouvir é o som 
do tráfego. Quando, ao andar pela Quinta Avenida, 
uma pessoa ouve, na verdade, um quarteto de cordas 
tocando uma valsa de Strauss, poderá ficar confusa e 
imaginar que não está andando pela Quinta Avenida 
e sim que acabou indo parar na Viena antiga. 
Alguém que imagina que está na Viena antiga vai 
ficar chateado ao perceber que lá não tem liquidação 
na Charles Jourdan. É por isso que quando eu ando 



Charles Jourdan. And that is why when I walk 
down Fifth Avenue I want to hear traffic. 
 
 
 
4. Music in Public Places Such as Restaurants, 

Supermarkets, Hotel Lobbies, Airports, Etc. 

 

When I am in any of the above-mentioned places I 
am not there to hear music. I am there for 
whatever reason is appropriate to the respective 
place. I am no more interested in hearing “Mack 
the Knife” while waiting for the shuttle to Boston 
than someone sitting ringside at the Sands Hotel is 
interested in being forced to choose between 
sixteen varieties of cottage cheese. If God had 
meant for everything to happen at once, he would 
not have invented desk calendars. 
 
 
Epilogue 

 

Some people talk to themselves. Some people sing 
to themselves. Is one group better than the other? 
Did not God create all people equal? Yes, God 
created all people equal. Only to some he gave the 
ability to make up their own words.  
 
 

pela Quinta Avenida, eu quero ouvir é o som do 
tráfego.  
 
 
4. Música em Lugares Públicos como 

Restaurantes, Supermercados, Saguões de Hotel, 

Aeroportos, Etc.  

 
Quando  estou em qualquer um dos lugares 
mencionados acima, não estou lá pra ouvir música. 
Estou lá pelo motivo apropriado ao respectivo lugar. 
Enquanto espero pela condução pra Boston, estou 
tão interessada em ouvir “Mack the Knife”, quanto 
alguém sentado na primeira fila do Sands Hotel está 
interessado em ser forçado a escolher entre 16 
variedades de queijo cottage. Se Deus quisesse que 
as coisas acontecessem todas ao mesmo tempo não 
teria inventado o calendário de mesa.  
 
 
Epílogo 

 

Algumas pessoas falam sozinhas. Algumas cantam 
sozinhas. Um grupo é melhor do que o outro? Deus 
não criou todas as pessoas iguais? Sim, Deus criou 
todas as pessoas iguais. Mas pra algumas, ele deu a 
capacidade de falar usando as próprias palavras.  

 


