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Clave de sol. Escala musical em dó, ré mi, fá, sol, lá, si e voltando em si, 
lá, sol, fá, mi, ré, dó. Pausa. Pauta de cinco linhas. Sustenidos e bemóis. Tem
po. Sonorização perfeita de Carlito Matos, num CD com a participação do 
luminar Waldonys. Miscigenação de som na produção executiva do próprio 
Carlito Matos que devaneia, no bom sentido, "andando e vivendo" dentro do 

ritmo das coisas boas da vida. 

Composição e interpretação de muita harmonia. Canto solto. Defi
nição acústica da melhor qualidade. Poesia num cantar suave. Pianíssimo na 
moldura de acordes melódicos. Letras filosoficamente integradas, nos seus tí
tulos bem colocados. "Eterno Aprendiz", a faixa 1 das músicas selecionadas 
tem o tempero da primeira impressão: a que fica. Seguem-se "Isolamento", 
com a participação de Waldonys e "O Disfarce do Lagarto", todas as melodias 
na escala justa da harmonia. 

Diapasão cadenciado, também, em "Frágil Passageiro do Amor" e "Pi
racema", recados nossos em musicalidade nota 10. "Fogo em Ventanià', e 

"Icapuí", "Pagando Pra Ver" e "Menina Bonità' em estilo brejeiro e gostoso 
de se ouvir. "Ai de Mim", "Lagosta Boà' e o 'Mdando e Vivendo", num 

mote cujo lamento passa a degustar o bom, nessas andanças em que se vive 
bailando, na suave dança dos amantes da música popular de estilo. "Feliz" e 

"Isto Não é Amor" têm a dicotomia do contraste. A felicidade estruturada na 
leveza de uma composição inteligente. Na faixa 14, a discordância do "Isto 
Não é Amor". 

Um CD produzido e realizado aqui em Fortaleza, dando ao Ceará seu 
lugar ao sol da singeleza. Carlito Matos um vitorioso no campo das escalas 
musicais. Músico de escol patrulhando temas de vocalização capaz de honrar 
sua gleba. Cearense típico, por enfrentar o mundo das artes de forma altaneira. 
Recado que passa, deixando eco na acústica dos admiradores da boa música. 
Ouvir de novo. Repetir. Sair cantando, baixinho, as letras da saudade não se 
sabe de quê. Repassar o CD para que outros tomem conhecimento do bom 
nível da nossa música "andando e vivendo" em busca do sucesso. 
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