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Prólogo
O One Direction mudou minha vida. Sou um
músico muçulmano e mestiço de Brad
ford,
Inglaterra. Num golpe de sorte, ou seja lá
como você quiser chamar, recebi a bên
ção de passar cinco anos numa banda
que teve cem hits no topo das para
das, vendeu 100 milhões de álbuns
e fez shows para 10 milhões de
pessoas. O 1D permitiu que eu,
um adolescente meio maluco,
preguiçoso e muito criativo,
embarcasse numa aven
tura insana num mundo
que nunca pensei em
conhecer. Meu no
me é Zayn Malik,
e esta é minha
história.
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1.
''FREEFaLL''
“Eu só estava usando meu próprio estilo para me
expressar. Nunca pensei que algo do que estava
fazendo me levaria a um lugar interessante, pelo
menos não como aconteceu neste último ano.”
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''acho que se falou demais sobre mim
e minha saída do One Direction.''
É meio surreal poder tomar decisões so-

Acho que se falou demais sobre mim e

zinho depois de passar cinco anos traba-

minha saída do One Direction. Às vezes,

lhando com uma banda tão bem-sucedida.

tenho dificuldade de explicar o que eu tinha

Assim que saí do One Direction, tudo mu-

na cabeça naquele momento da minha vida.

dou. De repente, eu estava sozinho, após

Deve ser por isso que estou escrevendo isto

todos aqueles anos. Durante alguns meses,

agora. Não por achar que sou foda nem

gravei músicas com conhecidos e outras

por acreditar que o mundo inteiro precisa

pessoas com quem eu já tinha trabalhado

conhecer Zayn Malik, mas para que, se

antes e me uni a produtores que eu achava

estiver interessado, você possa entender

que pudessem me ajudar a criar as músicas

um pouco melhor por que fiz as coisas que

que tinha em mente desde meus dezessete

fiz e no que estou pensando agora. Os fãs

anos. Mas, para ser sincero, não tinha ideia

merecem respostas, por isso vou tentar dá

do que estava fazendo. Eu escrevia músi-

‑las. Você, além de saber que sou “o cara

cas na banda, não era uma novidade, mas

que saiu do 1D”, provavelmente sabe que

aí precisei pensar no que queria mostrar às

não costumo falar muito. Entrevistas não

pessoas, no que queria dizer. Cada letra

são meu forte e sou bastante reservado.

tem de significar alguma coisa para mim, e

Mas vou mostrar o máximo que conseguir

a busca por uma maneira de aproveitar ao

para que vocês possam me julgar com base

máximo todas as oportunidades, guardar

no que eu contar, não no que a imprensa

as coisas boas, deixar as ruins para trás e

ou qualquer pessoa disser.

finalmente produzir algo que me represente
de fato tem sido um longo processo.
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Talvez você ache que minha saída da banda foi um momento de muita alegria
para mim, por finalmente estar livre para fazer o que quisesse. Na verdade, não
foi nada disso. Fiquei bem perdido. Tinha certeza de que queria fazer minha
música — esse era o único caminho possível para mim —, mas me senti sem
rumo. Tudo o que sabia sobre a indústria — os caras, a equipe, os empresários,
o jurídico — desapareceu no dia em que deixei a banda. Eu assumo a responsabilidade por ter saído, claro, mas ainda assim fiquei desorientado. De repente,
me vi a sós com meus pensamentos, e foi assustador demais. Passei muitas horas
sozinho, tentando processar o que faria dali em diante. Agora, olhando para trás,
acho que precisava desse tempo, dessa introspecção que vem quando tudo o
que conhecemos por quase meia década se desfaz. Por fim, percebi que precisava ser representado. Tive sorte quando minha assistente me apresentou uma
nova empresa de assessoria comandada por um grupo de mulheres. Fui criado
quase só por mulheres, então me senti em casa. Voltei a ter apoio de pessoas em
quem confiava. Elas entenderam o que eu queria fazer, a música em que queria
investir, e tive a intuição de que eram as pessoas certas para me ajudar.

�
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O One Direction fazia um pop incrível, não

O One Direction fez diversas turnês

dá para negar. Mas não é segredo que esse

mundiais. Foi muito tempo gasto em ôni-

tipo de música não é bem minha praia. No

bus e aviões, e nesses momentos eu dei-

fim da trajetória com a banda, eu esta-

xava a criatividade rolar solta. Passava

va desesperado para expressar meu estilo

as diversas horas entres os shows fecha-

e escrever sobre coisas em que realmente

do sozinho em algum lugar, escrevendo.

acredito, e não seguir as melodias e batidas

Sempre que encontrava uma oportunida-

que eram feitas para nós. A verdade é que

de, aproveitava, ainda que precisasse tra-

nenhum membro da banda tinha um gran-

balhar até tarde e soubesse que aquele

de poder de escolha em relação à música.

material acabaria não sendo usado pela

Pelo menos não no começo. Se eu sugeris-

banda. Mas é importante deixar claro que

se cantar um trecho com uma pegada mais

aquilo não fazia parte de um plano de se-

R&B, aquilo acabava se perdendo no pop,

guir carreira solo. Eu não estava pensando

que era o que esperavam de nós. Apesar de

nisso, só estava me expressando do meu

termos amadurecido e de cada um começar

jeito, usando as horas vagas para fazer o

a desenvolver seu próprio som, descobri que

que mais amava. Pensando bem, percebo

o meu não estava em sincronia com o deles.

agora que fazer parte do One Direction

Insisti porque o apoio e a reação dos fãs do

me deu a oportunidade de entender o que

mundo todo eram incríveis. As coisas esta-

eu precisava fazer: encontrar meu som. Foi

vam indo bem com a banda e eu tinha que

só no fim da carreira com a banda que

respeitar isso. Mas, para ser sincero, o fato

comecei a visitar estúdios por conta pró-

de não compartilharmos o mesmo gosto mu-

pria, para brincar e experimentar. Foi fun-

sical foi difícil para mim. Eu tinha a sensação

damental sentir que eu tinha mais contro-

de que estava sendo forçado a me encai-

le sobre o meu tempo, fazendo menos do

xar em uma fôrma na qual nunca caberia.

que os outros diziam que era o certo para

Queria ir para o estúdio gravar músicas que

mim — ou para eles mesmos — e mais do

me representassem, e não apenas repetir as

que eu sentia ser o certo.

palavras escritas por outras pessoas.
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