
 
 

TThhaatt’’ss  MMuussiicc  ttoo  MMyy  EEaarrss  
  

II  ddoo  nnoott  ccoommee  ffrroomm  aa  ““mmuussiiccaall  ffaammiillyy..””  II  

wwaass  ttoolldd  mmyy  ddaadd  ppllaayyeedd  aa  ssaaxxoopphhoonnee  iinn  

ccoolllleeggee  bbuutt  II  nneevveerr  hheeaarrdd  hhiimm  ppllaayy  oorr  ssaaww  aann  

iinnssttrruummeenntt  hhiiddddeenn  iinn  aa  cclloosseett..  MMyy  ppaarreennttss  

ddiidd  hhaavvee  aa  ffeeww  rreeccoorrddss,,  iinncclluuddiinngg    aa  ccooaatteedd  

ccaarrddbbooaarrdd  rreeccoorrdd,,  TThhee  HHiitt  ooff  tthhee  WWeeeekk,,  wwiitthh  

RRuuddyy  VVaalllleeee  ssiinnggiinngg  ““LLiittttllee  WWhhiittee  LLiieess..””  

MMyy  mmootthheerr  wwoouulldd  ssoommeettiimmeess  ssiinngg  ppooppuullaarr  

ssoonnggss  ffrroomm  tthhee  ’’3300ss  oorr  ’’4400ss  wwhhiillee  ddooiinngg  

hhoouusseewwoorrkk  aanndd  II  ssaanngg  iinn  cchhuurrcchh  cchhooiirrss,,  aanndd  

iinn  tthhee  AAllbbuuqquueerrqquuee  HHiigghh  SScchhooooll  GGlleeee  CClluubb,,  

aanndd  iinn  oouurr  hhiigghh  sscchhooooll  pprroodduuccttiioonn  ooff  GGiillbbeerrtt  

aanndd  SSuulllliivvaann’’ss  The Gondoliers.  TThhee  bbeesstt  II  

ccaann  ssaayy  aabboouutt  mmyy  ssiinnggiinngg  aabbiilliittyy  iiss  II  ccoouulldd  

ccaarrrryy  aa  ttuunnee  ((mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee))  aanndd  ccoouulldd  

uussuuaallllyy  ssiinngg  mmyy  aassssiiggnneedd  ppaarrtt..  

      HHeerree  iinn  aallpphhaabbeettiicc  oorrddeerr  aarree  iinnssttrruummeennttss  

ffoorr  wwhhiicchh  II  ffoouunndd  II  hhaavvee  nnoo  ttaalleenntt::  bboonnggooss,,  

ccaassttaanneettss,,  ccllaarriinneett,,  fflluuttee  ((ssiillvveerr  ppllaatteedd)),,  fflluuttee  

((wwooooddeenn,,  NNaattiivvee  AAmmeerriiccaann)),,  ggoouurrdd  rraattttllee,,  

gguuiittaarr,,  hhaarrmmoonniiccaa,,  kkaazzoooo,,  ppiiaannoo,,  ttaammbboouurriinnee,,  

aanndd  uukkuulleellee..  II  ddoo  oowwnn  a small Remo drum 

and aa  bbeeaauuttiiffuull  llaarrggeerr  RReemmoo  Djembe which I 

play at home (alone) for remedial purposes.  

AAllaass,,  II  aamm  nnoott  aa  mmuussiicciiaann  bbuutt  II  hhooppee  iinn  aa  

ppaarraalllleell  uunniivveerrssee  ssoommeewwhheerree  tthheerree  iiss  aa  

vveerrssiioonn  ooff  mmee  tthhaatt  iiss  aa  mmuussiicciiaann..  

      BBaacckk  ttoo  mmyy  ssttoorryy..  AAtt  aaggee  eelleevveenn  oorr  ttwweellvvee    

II  bbeeccaammee  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  sseellddoomm  uusseedd  

ffaammiillyy  rreeccoorrdd  ppllaayyeerr,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  

cchhaannggeerr  mmeecchhaanniissmm..  OOnnee  ddaayy  II  ffoouunndd  aann  

aallbbuumm  ooff  llaarrggee  ccllaassssiiccaall  rreeccoorrddss,,  ssttaacckkeedd  

tthheemm  oonn  tthhee  ssppiinnddllee  aanndd  ssttaarrtteedd  tthhee  ppllaayyeerr  ttoo  

wwaattcchh  iitt  cchhaannggee  tthheemm,,  ddrrooppppiinngg  eeaacchh  rreeccoorrdd  

oonnee  bbyy  oonnee..  TThhee  rreeccoorrddiinngg  wwaass  OOssccaarr  LLeevvaanntt  

ppllaayyiinngg  EEddvvaarrdd  GGrriieegg’’ss  PPiiaannoo  CCoonncceerrttoo  iinn  AA  

mmiinnoorr..  II  wwaass  aassttoonniisshheedd  aatt  wwhhaatt  II  hheeaarrdd!!  

      WWhhiillee  II  ssttrruugggglleedd  mmiigghhttiillyy  jjuusstt  ttoo  ppllaayy  tthhee  

ssccaalleess  oonn  oouurr  oolldd  uupprriigghhtt  ppiiaannoo,,  hheerree  wwaass  

ssoommeeoonnee——pprreessuummaabbllyy  ffrroomm  ppllaanneett  EEaarrtthh——

wwhhoo  sseeeemmeedd  ttoo  ddoo  mmaaggiicc  wwiitthh  aa  ppiiaannoo  

kkeeyybbooaarrdd!!  II  ppllaayyeedd  tthhoossee  rreeccoorrddss  mmaannyy  ttiimmeess  

bbuutt  nnoo  lloonnggeerr  jjuusstt  ttoo  wwaattcchh  tthhee  rreeccoorrdd  

cchhaannggeerr  mmeecchhaanniissmm..  IInn  yyeeaarrss  ffoolllloowwiinngg  tthhaatt  

eexxppeerriieennccee,,  II  lleeaarrnneedd  ttoo  aapppprreecciiaattee  aanndd  lloovvee  

aallll  kkiinnddss  ooff  mmuussiicc,,  ccllaassssiiccaall,,  jjaazzzz,,  ppooppuullaarr,,  

ffoollkk,,  ccoouunnttrryy,,  BBlluueeggrraassss,,  NNaattiivvee  AAmmeerriiccaann..  II  

eennjjooyyeedd  lliivvee  mmuussiicc,,  iinncclluuddiinngg  ccllaassssiiccaall,,  jjaazzzz,,  

ffoollkk,,  aanndd  ooppeerraa..  WWhheenn  II  wwaass  aa radio disc 

jockey, I played country and popular music, 

as well as rhythm and blues.  

      MMuussiicc  iiss  pprreehhiissttoorriicc  aanndd  eevveerryy  kknnoowwnn  

ccuullttuurree  hhaass  oorr  hhaadd  iittss  mmuussiicc..  DDrruummss  aanndd  

fflluutteess  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  tthhee  eeaarrlliieesstt  ooff  

iinnssttrruummeennttss  aanndd  aarree  ssttiillll  wwiitthh  uuss  ttooddaayy..  II  

eennjjooyy  KKUUNNMM’’ss  SSiinnggiinngg  WWiirree  ffeeaattuurriinngg  

NNaattiivvee  AAmmeerriiccaann  mmuussiicc,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  

sseelleeccttiioonnss  wwiitthh  ddrruummss  eemmuullaattiinngg  tthhee  bbeeaattiinngg  

ooff  tthhee  hhuummaann  hheeaarrtt..  MMyy  wweebbssiittee  ooffffeerrss  ffrreeee  

ddoowwnnllooaaddaabbllee  mmuussiicc  bbyy  Ron Hoskie, a 

Native American flute player and storyteller. 

      AAnntthhrrooppoollooggiissttss  aanndd  ootthheerrss  hhaavvee  ssuuggggeesstteedd  

aa  vvaarriieettyy  ooff  possible “functions” for mmuussiicc 

(all, I suspect, unprovable)..  TThhee  oonnee  II  lliikkee  

bbeesstt  iiss  mmuussiicc  aass  aa  ffoorrmm  ooff  ppllaayy..  MMuussiicciiaannss  

ppllaayy  aa  ggiigg..  II  ppllaayy  mmuussiicc  oonn  mmyy  sstteerreeoo..  

SSoommeeoonnee  ppllaayyss  aa  ccllaarriinneett  ((nnoott  mmee,,  aallaass))..  

      OOnnee  ooff  tthhee  mmuussiiccaall  GGaattlliinn  bbrrootthheerrss  ooppiinneedd  

tthhee  llaattee  GGeeoorrggee  JJoonneess  ccoouulldd  bbrriinngg  ppeeooppllee  ttoo  

tteeaarrss  jjuusstt  bbyy  ssiinnggiinngg  tthhee  aallpphhaabbeett,,  ssuucchh  wwaass  

tthhee  eexxcceeppttiioonnaall  qquuaalliittyy  ooff  hhiiss  vvooiiccee..  II’’mm  

eeaassiillyy  mmoovveedd  bbyy  mmuussiicc..  II  eevveenn  cchhookkee  uupp  

wwhhiillee  ttrryyiinngg  ttoo  ssiinngg  ““TThhee  SSttaarr  SSppaanngglleedd  

BBaannnneerr..””  MMuussiicc  ccaann  eevvookkee  tthhee  eennttiirree  

ssppeeccttrruumm  ooff  hhuummaann  eemmoottiioonnss,,  II  tthhiinnkk,,  aanndd  

ccaann  iinndduuccee  bbootthh  ddaannccee  aanndd  ttrraannccee..  VViioolliinniisstt  

IIttzzhhaakk  PPeerrllmmaann  ssaayyss  hhee  ccrriieedd  wwhheenn  aass  aa  bbooyy  

hhee  ffiirrsstt  hheeaarrdd  tthhee  vviioolliinn  ssoolloo  iinn  RRiimmsskkyy--

KKoorrssaakkoovv’’ss  SScchheehheerraazzaaddee..  II  uunnddeerrssttaanndd..  

      From rock-and-roll to Rachmaninoff, from 

Bach to Brubeck, wwiitthh  ttooddaayy’’ss  mmeeddiiaa  II  ccaann  

hhaavvee  iitt  aallll..  II  ddoo  nnoott  hhaavvee  cchhoooossee  bbeettwweeeenn  

KKaattee  WWoollff’’ss  ““GGiivvee  YYoouurrsseellff  ttoo  LLoovvee,,””  

AArreetthhaa  FFrraannkklliinn’’ss  ““HHoollyy  MMoosseess,,””  FFllaatttt  aanndd  

SSccrruuggggss’’  ““FFooggggyy  MMoouunnttaaiinn  BBrreeaakkddoowwnn,,””  

NNuussrraatt  FFaatteehh  AAllii  KKhhaann’’ss  ddeevvoottiioonnaall  ssoonnggss,,    

oorr  CCrroossbbyy,,  SSttiillllss,,  NNaasshh  aanndd  YYoouunngg  

ppeerrffoorrmmiinngg  ““SSuuiittee::  JJuuddyy  BBlluuee  EEyyeess..””  TThheeyy  

aarree  aallll  mmuussiicc  ttoo  mmyy  eeaarrss..        

  


