
Foram sempre composições próprias (as melodias eu as compunha com uma cítara que 

possuía), em festivais promovidos pela Sulfabril e em Festivais Universitários da Canção (estes 

a nível nacional) 

1º FESTSHOW (Sulfabril) 1982 - música "Nossa Terra" – eu na voz, gaita de boca e com 

acompanhamento do conjunto “Os Cancioneiros” (disponibilizado pela organização do festival) 

só concorreu a minha na condição de inédita (só o descobriram depois de já confirmada a 

inscrição) e não houve premiação para esta categoria (esta música contou com o arranjo de 

Moacir Curbani, meu primeiro parceiro mímico masculino de palco e músico da Equipe de 

Mímica). 

(desculpe, havia informado 3 antes – mas foi só a minha, o que deu origem a categoria inéditas 

nos festivais subseqüentes) 

 

1ª foto – no 1º Festshow (82) 

2º Festshow 1983 - música "Natureza" voz e gaita de boca, acompanhado do conjunto “Os 

Magnatas” (os conjuntos sempre eram disponibilizados e sempre foram por mim utilizados) - 

neste fui o vencedor. O fator determinante foi a letra, simplória, mas em defesa do meio-

ambiente – já naquela época, onde este tema ainda era basicamente desconhecido do público 

em geral. 

NATUREZA 

Minha querida natureza, 

Você não pode ser tristeza, 

Virar só pedra e frieza, 



Virar só morte sem defesa. 

 

Não poderão levar-te à morte, 

Esmagando a fruta e flor, teu forte, 

Te degolar com o serrote, 

Sem ver na morte a própria sorte. 

 

A cada instante uma floresta se vai, 

Para onde será que nosso mundo vai? 

Cai, cai, mais uma árvore cai, 

Se a última cair, o homem também cai! 



 

2ª foto – no 2º Festshow (83) 

3º em 85, "Sobrevivência", voz e gaita de boca + conjunto “Os Magnatas”, com esta não venci. 



4º em 86, "Olha o peixe" voz e pandeiro + conjunto “Os Magnatas”, aqui, pior, foi um fiasco. 

 

3ª foto – No 4º Festshow (86) 

 

5º em 87, música "Solitário Elemento" voz e gaita de boca + conjunto “Os Magnatas”. Com 

arranjo do Carlos Zanon e também sua participação na interpretação (gaita de boca e violão) + 

vozes de Adriana Pinheiro e Iraci Potrikus. Fomos os vencedores naquela edição, com duo de 

gaitas e letra falando do drama dos menores abandonados e o devido descaso social - via 

metáforas -, ambos muito elogiados pelos jurados. Lembra as letras do Zé Ramalho, talvez a 

mande para ele, no futuro. 

SOLITÁRIO ELEMENTO 

Somos um monstro em recolhimento 

Usando facas como um castrador 

Quebra um elo da frágil corrente 

Seres se escondem para não depor. 



 

Bota cimento cá no pensamento 

Que se libertará de seu amor 

Solta ao vento aquele elemento 

Para cobaia do arpoador. 

 

Águas não tomarão conhecimento 

Ondas engolirão o que sobrar 

Um grito eclodirá e a serpente 

Com seu veneno irá atormentar. 

 

Ai, uma flor, quero-a de volta pois não sou demente. 

Ai, o calor, uma explosão no peito arrebente. 

 

6º em 88, “Progresso Blues” (minha letra e música e o arranjo foi feito, inclusive para todo o 

conjunto, pelo Carlos Zanon) – aqui só cantei + conjunto “Os Magnatas” e o Zanon tocou violão 

e gaita de boca. A música era alusiva a vida sofrida dos operários – mas tratando o assunto 

com humor – em ritmo de blues. Fomos os 2ºs colocados nesta edição – última da qual 

participei. 



 

4ª foto – 6º Festshow (88) com Carlos Zanon 

14º FUC de 1991 – Festival Universitário da Canção (festival nacional) – música “Bavária 

Bananeira”, integralmente de minha autoria, uma sátira das músicas de bandinha locais e 

crítica ácida à falsa “cultura germânica” da região. Esta música foi interpretada por André 

Ferreira Nascimento, Rubens José de Souza e por mim, com acompanhamento do baterista do 

conjunto base. A música caiu no gosto do público e ganhamos dois prêmios com ela: a de 

música mais popular do festival (das mais de 100 inscritas e 24 selecionadas) e adicionalmente 

o de maior torcida (puxada pelos alunos noturnos da 1ª turma de Comunicação Social da FURB 

– a minha turma). 

 

BAVÁRIA BANANEIRA 

- Mira, hijo, nosotros llegamos em la bella cuidad Blumenau! 

- Porra, caaaara, chegamo na cidade da okitoooooba... 

- Look, my Darling, we are in the little germany brazilian tawn! It’s beautiful!!! 

 

Na margem do Itajaí, olha aí, 

Bandinha, flores e jardim, 

Oktober é logo ali, ein prosit, 

Chucrute, chope e aipim. 



 

Na margem do Itajaí, olha aí, 

Nunca vi enxaimel assim, 

As bandas toc’ um fom-fom-fom 

E ein prosit pra fazer tin-tin. 

 

Olha o comércio e o chopp em metro, 

Olha a torre e olha o rio, 

Olha as galegas e a limpeza, 

E olha a fonte e o mausoléu do Doutor. 

 

Olha o cristal e a porcelana,  

Olha a ponte, no hotel a cama, 

Olha o cardápio e o fim da grana, 

Se fué mui rico, foi tri-bacana, alles blau. 

 



5ª foto – 14º FUC (91) na foto André Ferreira Nascimento (braços cruzados), Rubens José de 

Souza (de chapéu) e o baterista do conjunto base (com cigarro) – de nome não lembrado. 

15º FUC de 92 – nos classificamos (música do André Ferreira Nascimento e minha letra) com a 

música “Ela não me ama porque eu não toco rock”, outra sátira ácida e concomitante às 

músicas sertanejas e às de rock. Com ela chegamos a ser finalistas, mas não obtivemos 

premiação. O detalhe foi, que uma banda de rock de Blumenau – chamada “Ambos os Dois” – 

se “queimou” com a letra da música e, como o pai de um dos componentes desta, era 

colunista em um pequeno jornal local, começaram a “descer a lenha” em nós. Não deixamos 

barato, pedimos direito de resposta, usamos outro jornal para responder... só sei que deu o 

maior  “bafafá”, e o resultado foi que usamos isto para tirar um “sarro” ainda maior quando da 

interpretação da música no festival (mesmo correndo o risco – real – de tomarmos uma surra 

dos caras e dos rockeiros em geral). Bolamos uma introdução ridicularizando a atitude dos 

caras e – felizmente – não houve violência física... rsrsrs. Ahhh, nossa não premiação como 

maior torcida nesta edição, foi considerado uma injustiça em artigo do Jornal de Santa 

Catarina (tenho este registro). 

Acabei compondo sozinho ou em parceria, ainda, inúmeras outras músicas, contudo estas 

nunca participaram de festivais, ou por nunca terem sido inscritas, ou por não terem sido 

selecionadas. Como esta, arranjada pelo Zanon, cujo sonho seria ouvi-la interpretada pelo 

“Madredeus” – quem sabe, ainda a envie para eles: 

OLHADELA 

Luz de vela 

Bela 

É aquarela 

Dela 

E na janela 

Sentinela 

Vejo ela 

Tagarela 

Mas é só 

Olhadela 

Mas é só 

Tagarela 

Aliás, um dia me perguntaram – não me lembro quem foi – se eu nunca havia feito músicas 

para teatro? Respondi: “- Salvo uma única musiquinha cretina e ridícula em início de “carreira” 

teatral, não!” 



Um fator que acho interessante nesta trajetória (alusiva ao, já falecido, ex-parceiro e 

graaaaannnde amigo – mesmo (*) – Carlos Zanon): ele, engenheiro, professor de teoria 

musical e violão da Escola Superior de Música do Teatro Carlos Gomes (fui, ali, aluno dele por 

um ano e meio), integrante líder – com seu irmão – de uma banda de Blues e Country que se 

apresentava em inúmeros outros Estados do Brasil (inclusive veio a falecer com quase toda a 

sua família de músicos num acidente com a Van deles num retorno de um show realizado em 

São Paulo (Capital), pelo que eu soube meses após o fato) nunca conquistou um premio 

nacional com a música propriamente dita, coisa que eu tive o prazer de obter no FUC. Já eu, 

durante muito tempo atuante no teatro, nunca conquistei um prêmio a nível nacional. Já ele, 

ganhou uma estatueta de melhor sonoplastia, num dos FUTs – Festival Universitário de Teatro, 

atuando sob a direção do Roberto Mallet – pelo Fênix da FURB, se não me engano. Aliás, eu 

assisti o trabalho, que foi sem dúvida de uma perfeição e encantamento invejável, prêmio 

muito justo por sinal – o som de inúmeros instrumentos (todos executados pelo Zanon) eram a 

base do trabalho em mímica dos atores. Analisando os fatos hoje, creio, foi que o Zanon se 

“ligava” muito na parte musical dos temas, sempre dando-me muita liberdade para trabalhar 

as letras, e vice-versa. Entendo que este foi o elo maior que tivemos, neste espaço de tempo 

relativamente curto de convivência como compositores. 

(*) Imagine você, duas pessoas passarem durante 13h – isso mesmo: treze horas – 

praticamente ininterruptas, conversando sobre religião (na casa dele, parcialmente com a 

participação da esposa dele – o Zanon era de orientação Espírita e eu sempre fui Agnóstico por 

convicção), tema – normalmente – causador de desavenças quando aprofundado por pessoas 

de visões distintas. Isto está bem dentro do meu conceito de GRANDE amizade, algo 

inesquecível até a – eventual – perda da razão. 

OK, Édio, era isso. Foi até legal fazer esse “flashback” da minha regressa vida “musical”, pois 

nunca havia me ocorrido registrar essa trajetória. 

Um grande abraço 

Wilfried Krambeck 

 

 


