
ENTREVISTA Nº 04 

 

Arquivo 1 

 

Genésio – Vamos começar..... Projeto Resgate de Antigas Manifestações Culturais no Sul do 
Brasil, etapa Santa Catarina, entrevista 127. Estamos aqui, num antigo escritório no sítio do Sr. 
Wilfried, hoje em 27 de janeiro de 2051, começando a entrevista às 14:35h. Já tomamos uma 
água sem ventilador, que nos foi servida pela simpática Sra. Iulie Karine, filha mais nova do Sr. 
Wilfried e que agora nos deixou aqui, à vontade, indo brincar, com seus quatro filhos, numa 
área externa da casa. 

(dirigindo-se ao Sr. Wilfried) 

Sr. Wilfried, nós não trouxemos nenhum roteiro, o Sr. pode falar livremente, da forma como o 
Sr. quiser.... nós temos bastante tempo, se o Sr. precisar refletir fique à vontade....  e, também,  o 
Sr. não precisa se preocupar com a nossa fotógrafa, ela só vai tirar uma fotozinha e já vai voltar 
pro carro, tudo bem? 

 

Sr. Wilfried - ........ 

 

(o Sr. Wilfried, de repente, parecia estar morto na cadeira de balanço, mas felizmente, só havia 
dado um cochilo) 

 

Genésio – Sr. Wilfried,.... Sr. Wilfried,....  SR. WILFRIED, tudo bem??? 

 

Sr. Wilfried – Ah,ah....ah.... claro,claro...... pode falar moço, pode falar.... 

 

Genésio – Sr. Wilfried, conforme eu já lhe havia falado antes, o seu nome surgiu quando foi 
encontrado numa casa em ruínas, um antigo disquinho de gravação de dados, que era chamado 
de CD e que conseguimos abrir com um velho equipamento exposto no museu da comunicação 
de Porto Alegre e que, por incrível que pareça, ainda encontra-se em funcionamento.... 

 

Sr. Wilfried – Éééééé?...... interessante, néééé..... 

 

Genésio – ......e foi onde a gente soube que o Sr. foi considerado um dos líderes desse antigo 
movimento... teatral... nesse, NuTE,... era esse o nome? 



 

Sr. Wilfried – Ééééé...... tava assim lááá, nesse.... nesse..... ......CD? 

 

Genésio – Estava. O “N”, o “T” e o “E” maiúsculos e o “u” minúsculo.... o Sr. sabe por quê? 

 

Sr. Wilfried – Hummmm.... olha.... ééééémmmm.....vai ver que.... escreveram errado, né..... 

 

Genésio – É... vai ver.... também não importa. O Sr. lembra o que é que se fazia neste NuTE? 

 

Sr. Wilfried – Émmmm... mmmmmm.....  teatro, né...  você falou, teatro, antes.... não falou? 

 

Genésio – Eu sei, Sr. Wilfried, sei que foi teatro... mas o Sr. se lembra quem fazia esse teatro 
nesse NuTE? 

 

Sr. Wilfried -  Eu lembro.... eu lembro........ 

 

Genésio – E.... quem era? 

 

Sr. Wilfried – Era gente, meu filho.... tinha muita gente..... era gente demais...... você não 
imagina  quanta gente tinha lá....... pra tudo que é lado que você olhava, tinha  gente........ coisa 
de doido...   ......muita gente, muita gente, mesmo..... 

 

Genésio – Tá,.... Sr. Wilfried,.... mas, por exemplo, tem um nome aqui: Alexandre.... esse nome 
lhe traz alguma lembrança? 

 

Sr. Wilfried – Ôôôôôooooo, meu rapaz.... não faz isso comigo... eu falei, que tinha um montão 
de gente lá.... agora você quer que eu lembre do nome de qualquer um deles no meio daquela 
multidão toda?....  não faz assim..... não faz isso.... não faz 

(é interrompido pelos netos que entram correndo no ambiente, dão um tapa na moleira dele e 
somem porta afora...) 

 



Sr. Wilfried – ÔÔÔÔÔÔ MOLECADA DO CAPETA, .... SAÍ DAQUI O SEUS CABEÇA DE 
MERDA......... (se dirigindo para o entrevistador)  .... eles fazem isso comigo, porque eu não 
consigo mais pegar a minha bengala....... senão eu metia ela no scorno deles..... 

 

Genésio – Com licença, eu vou encostar a porta..... daí, acho, eles não entram mais..... 

 

Sr. Wilfried – Faz isso,..... e me faz um favor.... me alcança o copo de água.... isso.... me dá 
aquele canudo também, que fica mais fácil pra eu beber...... 

 

Genésio -   Podemos continuar?... o Sr. está mais calmo? 

 

Sr. Wilfried – Eu não tô nervoso... EU NÃO TÔ NERRRRRVOOOOOOSO, VIU??????.....  
VOCÊ SABE O QUE É LEVAR UM TAPA NA MOLEIRA... DE UM PIÁ DE ONZE 
ANOS???????????.....e  não poder dar nem uma bengalada na canela dele.....  (começa a chorar, 
copiosamente, por alguns segundos) 

 

Genésio – Eu... entendo, eu sei... é uma situação complexa, nesta fase da vida, a relação com os 
netos....... 

 

Sr. Wilfried – Não. É artrite....... 

 

Genésio – Tá bom. Eu gostaria que o Sr. puxasse, só um pouco, pela memória. Há um.... 

 

Sr. Wilfried – Você se importa se eu tirar a dentadura? É que quando eu dei o berro eu acho que 
eu desloquei a arcada dentária.... tá doendo muuuuito..... 

 

Genésio – Tudo bem... não me importo..... fique à vontade.... 

 

Sr. Wilfried – Tá aqufi ó, bota ali no copo pra mim..... 

 

Genésio - .............. 

( Genésio leva o copo até o Sr. Wilfried, para que ele próprio ponha a dentadura dentro) 



 

Sr. Wilfried – Não prefcisa ter nojo, eu efscovo ela todo dia e boto ela na criolina uma vefz por 
mês..... 

 

Genésio – NA  CRIOLINA????? 

 

Sr. Wilfried – É pra não pfegar bicheira..... aqufi, ainda é sítio, né. 

 

Genésio -  ..... Sr. Wilfried, há mais um nome que deve ter sido importante neste NuTE, é 
Álvaro, surgiu várias vezes naquele CD.... o Sr. lembra o que ele fazia? 

 

Sr. Wilfried – Álvfaro.... Álvfaro? ..... é efsse, o nome?..... é? 

 

Genésio – É. E...... 

 

Sr. Wilfried – Calma, calma..... tô pensfando, tô pensfando....... 

 

Genésio- ......... Pense, pense à vontade, mas enquanto o Sr. pensa é melhor o Sr. botar a 
dentadura de volta, pra eu poder entender melhoro que o Sr. está falando, pode ser?             
(devolve  o copo com a dentadura) 

 

Sr. Wilfried – Pode sfer, pode sfer..... pronto..... acho que meu queixo voltou pro lugar....  Como 
era mesmo o nome? 

 

Genésio – Álvaro. 

 

Sr. Wilfried – Álvaro.... Álvaro.... Álvaro....... ........Lembrei! 

 

Genésio – E?...... 

 

Sr. Wilfried – Era um..... belo nome: Álvaro...  nome altivo.... um nome forte,né..... 



 

Genésio – É,.... um belo nome.... mas eu gostaria de saber se o Sr. se lembra do DONO DESTE 
NOME, LEMBRA? 

 

Sr. Wilfried – Eu lembro sim,..... calma, que eu tô lembrando agora..... eu encontrava esse 
Álvaro lá nesse NuTE e eu dizia pra ele:  “Como vai seu Álvaro, como estão as coisas?”... e, 
agora eu lembro como se fosse hoje... ele dizia: “Tudo bem. E o Sr. seu Wilfried, como vai?”.... 
e eu dizia pra ele: “Eu vou bem, mas não tão bem como o Sr.”... aí ele dizia pra mim: “Foi um 
prazer conversar com o Sr., tenha uma boa tarde.” ... e... eu nunca deixei de responder: “Tenha 
uma boa tarde o Sr. também, seu Álvaro.” .... Tá vendo, valeu você vir lá de Porto Alegre, me 
entrevistar, não é? Você acabou de arrancar de mim, uma conversa completa que eu tive com 
esse... Álvaro, aí.... viu? 

 

Genésio - .................. 

 

Sr. Wilfried – Que foi? Talvez eu lembre de uma conversa com aquele outro.... aquele ..... 
Alexandre.... também. Posso tentar puxar pela memória..... e...... posso? 

 

Genésio - ................... 

 

Sr. Wilfried –E?..... Não.... Não quer?...... Hummmm? 

 

Genésio - .................... 

 

Sr. Wilfried – É,........ já dizia o bisavô do meu sogro: “Não adianta lavar cabeça de burro com 
sabão”....Entendeu?.... Lavar com sabão... a cabeça do burro...... Hein?....... 

 

Genésio -   (lenvanta-se, abre a porta e dali fala com a Sra. Iulie Karine, que está sentada num 
banco no jardim)    Sra. Iulie, terminamos. Estou de saída. Obrigado pela água.... e, quando a 
Sra. tiver um tempinho, a Sra. limpa esta baba nojenta,  que tem na gola do pijama do seu pai.... 

 

(.... é o apocalipse, sem figuras, na visão de Santa Catarina, sem - mais - anjos, nem nós...) 

 


