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isso há oito meses atrás’. Eu:
‘Como se eu entendesse alguma
coisa sobre casamento. É a primeira vez que estou casando’”,
conta, com humor.

Divulgação

COADJUVANTE

Em outro momento, ainda no
YouTube, Whindersson faz uma
curiosa constatação. “O casamento é um evento para a noiva. Você é um mero coadjuvante.
Vem o cara e fala: ‘Olha, agora
está na hora de ir para a casa da
noiva”. Eu: ‘Ih, tem a casa para
a noiva. E a casa do noivo?’. Ele:
‘Quem? Ah, não, não tem”. E o
cara avisa: ‘Amanhã tem os horários da noiva. Às 8h, ela acorda
para um banho com sais, às 9h30
tem café da manhã extenso com
frutas, cereais e legumes. Às 12h,
massagem; às 12h35, um evento
para a noiva’. E eu pergunto: ‘E
para mim, vai ter alguma coisa?’.
Ele responde: ‘Às 15h30 tem a gelada, tá?’”, comenta.
É O AMOR

Nesses dez meses de casado, o humorista conta que a vida a dois
continua a mesma. “É muito prazerosa (a vida a dois). O meu amor
se renova a cada dia”, derrete-se
ele. “Só não me avisaram que, às
vezes, eu teria que lavar a louça”,
revela, aos risos. Você aconselha
as pessoas a casarem? “Sempre! É
algo muito bom”, atesta.
O fato de fazer graça com os
bastidores de um dos dias — ou
talvez o dia — mais importantes
da vida do casal não é um problema para Luísa. Quem garante é o
companheiro dela. “Ela sabe bem
como é esse processo. Afinal, ela
também tem o público dela”, diz
o comediante, que garante, por
enquanto, não ter planos para aumentar a família.

casado

e união com Luísa Sonza foi a
ca sobre a rotina com a mulher:
vezes, eu teria que lavar a louça”

NA TV

Neste primeiro semestre, Whindersson estreia ‘Os Roni’, novo
programa no Multishow, ao lado
de Tirullipa e Carlinhos Maia.
A produção conta a história de
três irmãos — Roniclayson, Ronivaldo e Roniwelinton —, que
saem do Nordeste para tentar a
vida na capital paulista (“É algo
muito engraçado, jamais visto
na TV”, afirma). Aceitaria ir para
a TV aberta? “Olha, podemos
pensar, mas agora, sinceramente, não tenho tempo”, diz.

