Vento Motivo já tem história. Já foi a guerra (Luciana Vai Pra Guerra), descobriu a pólvora e com
ela explodiu a ponte (Há, Há), discutiu as questões que estão na cabeça de todos os mortais (O
Bem, o Mal e a Dúvida) e viajou a bordo de um avião desertor (O Voo Do Marimbondo). Depois
de quatro álbuns, o Vento Motivo lança Sol Entre Nuvens, o EP que você está prestes a conhecer.
A banda é o projeto de vida de um poeta inquieto chamado Fernando Ceah, cantor, guitarrista
e compositor engajado em todos os caminhos que sua mente criativa e sua alma generosa lhe
mostrem para realizar a empreitada. Um deles, tão evidente neste mini-álbum, é se cercar de
gente talentosa. Após as várias mudanças de formação na trajetória, o que não é incomum para
bandas independentes, temos aqui o baterista Binho, integrante desde os primórdios, quando o
VM lançou seu primeiro CD, há 13 anos. Também ouvimos o baixo certeiro de Ivan Isoldi. Mas
que segurança tem essa “cozinha”! E tem swing! Quem colaborou neste álbum com sua guitarra
atrevida, e fez parte da banda também por uns anos, é Marcião Gonçalves – baixista no álbum
anterior, inclusive, vejam só!
Sol Entre Nuvens foi gravado nos Estúdios Curumim por Luizinho Mazzei; mixado e masterizado por Lampadinha no estúdio que se chama... Casa Do Lampadinha! O fotógrafo Marco Estrella capturou entre as nuvens o Sol para a capa. As outras imagens vêm das lentes de Vanessa
Anchieta.
E sobre as músicas, nós vamos falar? Claro!

Você vai notar, ao ouvir este trabalho, que as melodias fluem e andam quase sempre levemente, levadas pelos arranjos que parecem conduzir as músicas com o Vento que dá nome à banda: a favor
e, às vezes, contra (porque a adversidade também há de ser tema). É como se as canções tivessem
sido compostas em tempo real, tal é a naturalidade com que se entrelaçam palavras, acordes, frases
melódicas, batidas.
São 5 cenas. A primeira, aliás, inspirou o início desta prosa. É “Tenha Fé Na Estrada”, que tem um
refrão daqueles gostosos. Pode cantar! É, se vai ouvir o Vento Motivo, pode esperar refrões de bom
gosto, porque eles vêm, e vêm fácil como as melodias. Nesta e na próxima temos a participação de
Rodrigo Hid no órgão Hammond. Luxo! “Um Dia Um Adeus” é coisa peculiar deles, brincadeira
séria que a banda gosta de fazer: vestir uma criação de outro compositor com suas ideias, seus
sotaques. A balada de Guilherme Arantes se transforma num reggae-rock que nos faz imaginar
como seria se eles tocassem “Sonhos”, do Peninha. Opa! Mas eles tocam – vá a um dos shows, que
vale a pena. O amor do Vento Motivo pela canção bem construída é inabalável, o que nos prova a
faixa-título. E quando esta dá vez a “Arma de Brinquedo”, ouve-se um brinquedo de gente grande:
o acordeon, que no dicionário é acordeom. Qualquer um deles é tocado com a maestria usual por
Thadeu Romano, num arranjo que dá um toque mais brejeiro ao rock do VM. Terminamos ouvindo “Nem Tanto Ao Céu”, que põe os dois pés no estilo retrô e salta fora, desfilando altiva com uma
batida vigorosa e dá a dica: “chame alguém pelo nome, só o amor é moderno”. Vamos parando por
aqui, que perigas nossa prosa já estar mais longa que o EP. Está no jeito pra ouvir de novo, sempre
tendo fé na estrada.
(Ricardo Alpendre)

1. TENHA FÉ NA ESTRADA
(Fernando Ceah)
Era só mais um filósofo urbano
Quase um Bob Dylan paulistano
Vagando no asfalto do cotidiano
sobre rodas possantes
Jogando aos porcos, diamantes
Eram tantas as certezas e valores
Não sabia mais por quem tomar as dores
Tentava entender de que valem as cores
de tantos amores
Se o desamor aponta o canhão
E o desarmado acaba no chão
E resolveu então fazer a sua parte
A nobre arte de cuidar da própria vida
Entre mentiras e verdades distorcidas
Línguas compridas, rancores
Vários pesos e medidas
Trocou a prudência do freio
Pelo risco do acelerador
E agora só quer ouvir
O ronco valente do motor
Tenha fé na estrada
Não importa quem deu a partida,
quem deu a largada
Não importa ganhar a corrida,
o que vale é a chegada
E um dia a gente chega lá
2. UM DIA, UM ADEUS
(Guilherme Arantes)
Só você
Pra dar à minha vida, direção
O tom, a cor, me fez voltar a ver a luz
Estrela do deserto a me guiar
Farol do mar da incerteza
Um dia, um adeus, eu indo embora
Quanta loucura por tão pouca aventura
Agora entendo, andei perdido
O que é que eu faço
Pra você me perdoar

Ah, que bom seria
Se eu pudesse te abraçar
Beijar, sentir, como a primeira vez
Te dar o carinho que você merece ter
Eu sei te amar como ninguém mais
Ninguém mais
Como ninguém jamais te amou
3. SOL ENTRE NUVENS
(Fernando Ceah)
É noite, e a garoa fina cai
Silenciosamente, embaçando a vidraça
E o pensamento cavalga
por lugares distantes
Eu queria sonhar, mas não consigo dormir
Uma réstia de luz, a porta cerrada,
os ohos fechados
Será que amanhã pelo menos
faz sol entre nuvens?
Eu quero crer que sim, mas eu acho que não
O pessimismo normalmente
contradiz a previsão
Eu quase não rezo, às vezes peço perdão
É noite, e eu não quero acordar
Pra ficar impaciente,
enquanto o tempo se arrasta
E algo me diz que tive um sonho importante
Não sei explicar, mas eu preciso sair
Uma corrente de ar, a areia molhada
sob os pés descalços
Será que ainda sei dicernir
nossas quatro estações?
Parece calor, mas às vezes esfria
O mar tá sempre ali inspirando a poesia
Estranha é a tristeza quando traz a alegria
E foi então que conheci
uma princesa e um plebeu
Entre magos e reis
que contavam histórias
Vi que do tempo vale mais as memórias
E veja só o que aconteceu...
Não fez sol, mas brilhou!!

4. ARMA DE BRINQUEDO
(Fernando Ceah)
Ela atirou em mim sem nenhuma maldade
Sem saber que a arma de brinquedo era de verdade
E o forte sucumbou à realeza, sem a menor chance
de defesa
Pra você eu não minto, preciso te dizer o que eu
sinto
Amor, tens a teu lado um santo com os pés de barro
Quem dera fosse eu seu novo namorado
Quem dera fosse ao menos um amigo seu
Amor, ah se eu pudesse invadir a tua
história
E apagar teus desatinos da memória
Ah, se eu pudesse te apresentar à lua
Como a menina mais bonita dessa rua
Ah, se eu pudesse te apresentar a lua
Mas quem sou eu, se nem quem deu
A ela o mundo mereceu
E se eu falei o que não era pra ser dito
Diz qualquer coisa,
que em você eu acredito

5. NEM TANTO AO CÉU
(Fernando Ceah / Marcião Gonçalves)
Eu devia estar viajando em naves espaciais
Ou rasgando a fantasia de outros tantos carnavais
Mas acabo navegando pelas redes sociais
Tentando desviar do assunto que ofende mais
E quando a paciência está mais curta que o pavio
Parece mais prudente abandonar esse navio
Uns congelam no calor, outros derretem no frio
Parece que a prudência caminho no meio fio
Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno
Às vezes faz frio no verão, também faz calor no
inverno
Chame alguém pelo nome, só o amor é moderno
Eu engano a mim mesmo, mas não minto pra
ninguém
E por não mentir pra mim, estou sempre enganando alguém
A gente é feito de sonhos, enquanto o sonho não
vem
Não importa a fortuna, não importa o vintém
Entre o certo e o errado, o esperto e o culpado,
O desejo e o pecado, há todo um aprendizado
Então não compro briga por um mísero trocado
Porque nunca tem razão que não enxererga o
outro lado...

www.ventomotivo.com.br
Facebook: facebook.com/ventomotivo
E-mail: producao@ventomotivo.com.br
Instagram (@ventomotivo)
Contato para shows:

