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É injusto limitar um artista ao seu maior sucesso, mas dificilmente dá pra descrever              
o novo trabalho de Hozier sem resgatar os elementos que tornaram Take Me to              
Church um sucesso mundial. Quase meia década após o debut, o irlandês retorna             
com seu segundo álbum, Wasteland, Baby!, carregando um compilado de partes           
que parecem recicladas do primeiro disco.  
 
Hozier começa o novo álbum com “Nina Cried Power”, contando com a participação             
da cantora Mavis Staples. A faixa foi lançada em 2018, em formato de EP, e traz na                 
letra nomes que se tornaram lendas da música e do ativismo como Nina Simone,              
John Lennon, James Brown e Billie Holiday. O tom apocalíptico do gospel/soul            
acompanhado de uma mensagem de esperança em pleno fim do mundo é o que              
guia o Wasteland, Baby! durante seus 57 minutos de duração.  
 
O coral, o som do órgão com elementos do blues misturado com folk se juntam a                
voz poderosa de Hozier, lembrando a fórmula de Take Me to Church e sentida em               
diversos momentos. Apesar da preocupação em encontrar um sucessor à altura, o            
acerto de Hozier foi não deixar essa fórmula saturada. Wasteland, Baby! (e toda sua              
carreira) não são apenas isso.  
 
O diferencial fica por conta das faixas “No Plan” e “Be”, que destacam a guitarra e                
aceleram o ritmo do disco. O álbum termina com a música que o batizou e também                
resume toda sua história. A imagem que Wasteland, Baby! - tanto o disco quanto a               
faixa - traz é de um passeio pelo fim do mundo, mas um passeio que deve ser feito                  
a dois. Tudo isso é finalizado com um sucinto e sacana “That's it”.  
 
Wasteland, Baby! é um tanto mais do mesmo, porém isso não significa que o              
mesmo deve ser desmerecido. Hozier não hesita em tentar repetir o fenômeno            
anterior, afinal todo seu sucesso se deve a inovação de levar o folk e o soul para um                  
púlpito. Talvez o novo disco não tenha um hit para as rádios, mas com certeza tem                
toda a essência de seu criador.  
 
Ouça: “Nina Cried Power”, “No Plan” e “Wasteland, Baby!” 


