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A história deste disco começa no Sítio dos Grossos, em São José do Egito, Pernambuco.
Em 1942, na terra dos maravilhosos vates do repente, onde quem não é poeta é louco e
quem é louco faz poesia, nasceu meu pai. De lá vieram os nomes quase sagrados de Pinto
do Monteiro e Louro do Pajeú pousar humildes, silenciosos e agigantados na minha
infância, trinta e oito anos depois e a mil e quinhentos quilômetros distante, em Brasília.
Percebi cedo, como um processo geológico que pede o passar consistente e misterioso de
muito tempo para formar uma pedreira e uma jazida, a poesia do improviso no sertão do
Pajeú. De modo que na adolescência eu ouvia cassetes de cantoria, me interessava por
folhetos e aprendia quem eram os grandes da poesia nordestina.
Em 2012, em viagem para levar meu pai que fazia vinte anos não revia a terra e os
familiares, lá voltamos. Fora a emoção dos reencontros, lembranças diversas de todos, o
bode com arroz de leite, o bolo de caco de minha tia e as cantorias, houve um pulo à
cidade de Patos da Paraíba. Era noite escura e íamos com a estrada iluminada apenas
pela Veraneio, quando meu primo Alex pôs no som um CD de Zeto e adiantou que eu ia
gostar... Começava ali, de súbito naquela noite feita, uma outra viagem dentro da viagem.
Zeto solava na escuridão, do violão arrancava um diamante bruto, recitava, cantava como
se houvesse apenas isso no mundo, atitude e poesia assombrosas. Remetia-me à
essência mais bonita, atemporal e que mais me emociona no ser humano. Fiquei doido e,
com meu juízo, quis aprontar logo um disco.
Anos depois, juntei os queridos parceiros e parcerias e aqui está. Este trabalho é fruto da
minha admiração pelos poetas e cantadores nordestinos, uma interpretação e aproximação
da minha história.

