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Meu avô, Zé Pedro, dizia assim: que “pessoa raivosa solta até faísca, porque vida boa ou boa vida 
nem sempre é para todos”. Já os amigos, companheiros dele de copo no boteco Balança Mais Não 
Cai, diziam que “sujeito com cara palhaço era aquele que não tinha vergonha nenhuma e utilizava o 
papo firme para convencer qualquer camarada”.   
Então sempre que conhecia algum sujeito novo nas redondezas do bar, ele contava a história do 
Muricy, seu velho amigo de infância, um dos mais malandros do boteco e da vila do Moinho Velho, 
sul de Goiás. 
Vizinho de longa data, todas as vezes que Muricy chegava ao bar, ele sentava no banco da mesa 
onde meu avô ficava e pedia a mesma cachaça que ele apelidara de “branquinha”.  
Não adiantava perguntar ao Zé Pedro qual era o nome da “danada” que ele respondia:  
— É a branquinha e não se fala mais nisso! — Acho que ele não queria era fazer a propaganda da 
cachaça! Dessa forma, ele não ficava mal com algum produtor da bebida.  
O caso aconteceu no fim de julho de não sei qual data, sim porque meu avô já ia ficando esquecido 
das ideias, e só contava a mesma história que foi mais ou menos assim... Repito aqui a maneira de 
falar daquele povo.   
Muricy iria se casar naquela noite e resolveu se despedir dos amigos do boteco. A homaiada, como 
meu avô chamava a turma do bar, gritou quase em coro para o amigo: 
— Como é que é, homi. Cê vai casá hoje e tá sentado aqui ainda?    
— O tempo passa rápido demais e já vai casá? Há quantos ano, cê tá amarrado na Gilda? — 
Perguntou Tião fazendo graça.  
— São 10 ano. Então o sogro falou que é pra casá.  
— E o que cê tá fazendo aqui se o casório num é às 6? — Retrucou o amigo.   
— Bebeno pra criar coragem, arre égua!  
A turma continuou levantando copo e o inesperado aconteceu. Desceu uma tromba d’água 
daquelas que ninguém imaginava.  
Com uns 15 minutos de tempestade, todo mundo viu, na Ponte Torta da cidade, o Rio Canoas se 
transformar em uma cachoeira de três quedas. A água arrastou até a estátua da Liberdade. Parecia 
que ela estava abraçada ao coqueiro mais velho do município. Os dois foram arrancados da Praça 
da Matriz, tamanha a “fúria” da natureza.  
Do outro lado da rua, Gilda e as irmãs, Maria Joana e Betânia, corriam de um gato preto. Tadinho do 
animal ele só queria fugir da tempestade. A noiva estava à procura do noivo. As cunhadas de Muricy 
bem que tentaram ajudar a irmã, porém a calçada lisa não segurou o tombo de Gilda, que só ficou 
calminha na porta do Balança Mais Não Cai quando o namorado lhe deu a famosa branquinha.  
Após alguns minutos, já recuperada do tombo, ela apontou o dedo na cara de Muricy:  
— Homi, ou cê chega em casa daqui meia hora, ou mando o meu pai e o delegado, Paulino, atrás 
docê! Cê me conhece, Muricy! Não me enrola, não!  
Elas e as irmãs saíram rapidamente a fim de retornarem para a casa da mãe.  
Na verdade, o homem não queria se casar. Parecia mesmo era a força do sogro, Benevides, que não 
gostava do genro. Segundo meu avô, o papo com Tião foi esse:  
— Vai embora, Homi! — Aconselhou Tião. — Logo, logo seu Benevide tá aí.   
— Que nada, prefiro aproveitá a vida! Eu quero é cuidá das fazenda do pai.  
— O casamento é digno, depois vêm os fio... — Completou Tião.  
— E eu lá quero saber de minino? Não vem, que não tem! 
— A sua cabeça vai mudar, Muricy.  
— Vai nada, Tião! — E ocê trata de calar essa sua boca de caçapa! 
Alguns minutos mais tarde, Gilda chega novamente no botequim:   



— O que é mulher?  
— Ocê já sabe o que vai acontecê se não voltá pra casa, Muricy! 
— Lá vem ocê!  
— Então não volta não, pro cê vê!  
Muricy e os amigos continuaram bebendo. Já passava das 4 da tarde.  
Quando deu 5 horas no relógio da Matriz, Emevaldo explodiu:  
— Muricy, ou cê vai embora agora, ou... 
— Ou o quê? Tá me ameaçando, é? 
— Não coloca palavra na minha boca. É pro seu bem, homi!    
Muricy foi quase que tirado à força do boteco. Ele já estava trocando até as pernas. E o casório, 
prestes a começar.  
O noivo de Gilda praticamente se arrastava na calçada. Ao atravessar a esquina de cima da rua de 
casa, tomou um tropeção daqueles! Caiu feito um saco de batatas e não conseguiu se levantar. 
Tentou, por vários minutos pedir socorro, mas em vão.  
Quando menos se esperava, um caminhão de cachaça desceu o morro e, por causa da água que 
ainda corria pelo resto de chuva, não conseguiu frear e acertou em cheio Muricy.  
Os amigos do bar, ao ouvirem o barulho, saíram do estabelecimento e viram o colega esparramado 
no chão: 
— Acho que quebrei a perna. Sim, tá aí, não consigo andá. Vai tê casamento não!    
— Vou te levar pro doutor Astolfo. — Disse o motorista do caminhão de bebidas ao abrir a porta 
traseira do veículo para transportar o homem.  
E a turma do boteco foi no fundo do veículo em direção à única clínica da cidade. Quando todos 
chegaram lá, encontraram Gilda “de plantão” na porta. A mulher, enfurecida e já vestida de noiva, 
disse:  
— O Padre Joaquim tá chegando, a gente vai casar é aqui com doutô Astolfo de testemunha, homi 
danado!  
— Não aguento andar, Gilda! Acho que quebrei a perna! 
— Pobrema é seu. Daqui eu só saio casada!  
A discussão foi aumentando e Gilda não arredava pé da clínica. Muricy não se levantava da cadeira, 
mesmo com o médico dizendo que aquilo era só manha para o homem não casar. Ela então pegou 
uma cadeira para atirar no futuro marido quando o “rabo” do vestido agarrou numa farpa de 
madeira da mesa do consultório. Tudo o que tinha em cima foi ao chão. Até o vidro da caneta-
tinteiro quebrou e borrou grande parte da roupa da mulher: 
— Maldito gato preto que vi mais cedo. Era só essa que me faltava. E agora? — Gritou Gilda 
desesperada.  
— É só um gato. Ele não tem culpa, dona Gilda. — Respondeu o médico.  
— Aquele danado amaldiçoou o meu casório! Maldito seja!... 
— Olha a boca, mulher!  
Muricy parecia nem estar ali no recinto, quase roncava. Meu avô sempre dizia que o amigo era 
daqueles malandros mesmo. Não sabia como Gilda havia acreditado em um sujeito tão cara de pau.  
O tempo foi passando e a raiva de Gilda aumentando assustadoramente. Ninguém queria acreditar, 
mas a mulher estava à beira de um ataque de nervos.  
— Eu só saio daqui casada! — O noivo, nem aí.   
Quando viu toda a cauda do vestido manchada de azul, a mulher começou a rodopiar como se fosse 
uma porta-bandeira de escola de samba. Ela não parava. Estava realmente enfurecida, ela deu umas 
15 voltas na mesa do consultório.  
Para reestabelecer “a paz” no local, pois tamanha briga incomodou até os vizinhos da rua de cima, 
Paulino, o delegado de polícia, chegou:  
— Todo mundo aqui vai pro xilindró! Eu quero ordem no consultório!   
Ao ver o delegado, Gilda desmaiou. Muricy ficou em estado de choque. Tião voltou correndo com 
uma branquinha para acordar a noiva. Quando a mulher sentiu o cheiro da bebida, abriu os olhos 



na hora. Isso durou pouco. Ao ver Paulino e o noivo quase em cima dela, a mulher desmaiou 
novamente, pronunciando, tremulamente, duas frases:   
— Paulino, eu sempre te amei, mas... O papai só quer as terras da família do Muricy... 
Os olhos do malandro ficaram vermelhos de ódio. Ele passou a entender o que, de fato, estava 
acontecendo ali:  
— Como é que é Gilda Gladistônia?  
O homem agarrou o colarinho da camisa branca do delegado com uma das mãos e a outra, com o 
punho fechado, pronto para dar “uma de direita”:  
— Cê vai embora da cidade e arruma outra delegacia pra tomá conta, homi. E leva essa bandida 
junto!  
— Olha aqui seu...  
— Seu, o quê, delegado? Ocê se amanceba com a minha noiva, e eu sou o malandro, cara de pau?   
— A polícia aqui sou eu! Ou cê some daqui das banda, ou vai vê que é bom pra tosse, seu malandro. 
Arruma um serviço bem longe daqui! Quem vai embora é ocê, Muricy! — O policial foi tirando a 
arma da cintura.  
— É... Eu vô, eu vô... Tudo na paz aí!...  
Naquele momento, o ex-noivo de Gilda, sim, pois a história foi revertida, nunca mais pisou no 
Balança Mais Não Cai, nem na Vila do Moinho Velho.  
Por muito tempo, o povo procurou por pistas do Muricy. Meu avô dizia que ele se mandou para os 
confins do Maranhão, foi cuidar de outras terras do pai. A família era realmente muito rica. Andou 
muito, porque ele era do sul do Goiás. Às vezes, fico pensando se realmente esse tal de Muricy era 
real ou invenção do meu avô. Se a cara de pau da Gilda Glasdistônia amava verdadeiramente o 
delegado que levava uma vida simples na Vila do Moinho Velho. Toda vez que eu perguntava a Tião, 
ele não desmentia a história, mas também nunca falava que era verdade. Quase 70 anos depois que 
tudo aconteceu, eu acho mesmo que isso foi mais um dos “causos” do botequim Balança Mais Não 
Cai que meu avô, Zé Pedro, gostava tanto de contar lá no Goiás.   
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