
                                                                                    Galinha All Right 

          Quando Zorro, Tonto e Mandrake embarcaram no Silver, naquele 
belo fim de tarde de junho, já tinham um objetivo delineado: fazer uma 
visita  a  Zé  Bugrão,  no  seu  sítio,  nas  proximidades  de  Santo  Amaro de 
Imperatriz. 

- Será que ele está lá? – indagou Tonto.
-  Só  pode  estar  –  garantiu  Mandrake.  –  Hoje  é  terça-feira  e  ele 

sempre fica no sítio no começo da semana.
-  Então  vai  ser  uma  boa,  com este  friozinho,  fazer  um rango  na 

cozinha do Bugrão, com fogão a lenha e tudo – observou Tonto, estalando 
os lábios.

- E já sei o que vamos comer – aparteou Zorro, que se encontrava 
nos comandos do Simca Chambord cinza-prata, modelo 1968.

- O quê? – indagaram os outros, com expectativa.
- Uma galinha all right  - anunciou Zorro.
-  Esta  é  uma  grande  pedida!  –  concordou  Mandrake,  com 

entusiasmo.

Antes que haja algum mal-entendido, esclareça-se: as figuras citadas 
não são os conhecidos heróis das histórias em quadrinhos, mas sim três 
amigos ilhéus que não se largavam nos idos de 1970 e pouco, boêmios e 
folgazões,  mas  sem a menor  periculosidade.  Ou seja:  curtidores e  bons 
vivants,  mas avesos a encrencas e confusões. Zorro e Tonto receberam os 
apelidos  por  que  eram  inseparáveis  desde  crianças.  Além  do  mais, 
gostavam, nas brincadeiras infantis, de personificar os dois mocinhos dos 
gibis:  o  valente  mascarado  (Lone  Ranger,  nos  States)  que  percorria  as 
pradarias  do  oeste  norte-americano,  junto  com  o  seu  inseparável 
companheiro, o pele vermelha Tonto. Nada mais natural, portanto, que o 
Simca – já um tanto ultrapassado à época do presente relato – ganhasse a 
alcunha de  Silver,  que também era a  denominação do cavalo do Zorro. 
Mandrake, por sua vez, foi assim agraciado por que sempre foi um cara 
cheio de truques. Já a biografia de Zé Bugrão informava que se tratava de 
um valentão aposentado, proveniente do Planalto Serrano, onde, segundo 
se comentava à boca pequena, havia despachado diversos desafetos para o 
território dos pés juntos.

***

E, para que não fique nenhum ponto obscuro, explique-se ainda que 
o  prato  referido  pelos  três  companheiros  nada  mais  é  que  uma  galinha 
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assada ou grelhada, na qual se adiciona, junto com outros temperos, uma 
popular  (e  mal  falada)  erva  que  na  linguagem  científica  recebeu  a 
denominação de cannabis sativa. Nos EUA, essa iguaria é conhecida como 
Chibaba  Chicken  e  é  muito  apreciada  especialmente  no  Texas  e  na 
fronteira com o México. Em Santa Catarina, foi rebatizada pelo irrequieto e 
saudoso boêmio Joãozinho Assis como galinha all right. E como nossos 
heróis  tinham adquirido  um produto de  fina  safra,  nada  melhor  do que 
experimentá-lo num jantar entre amigos. Só havia um detalhe a considerar: 
Zé  Bugrão  era  “careta”.  Após  esses  esclarecimentos,  retornemos  a 
narrativa.

  ***

Já  começava  a  escurecer,  quando  os  três  amigos  chegaram  à 
fazendola de Zé Bugrão e lá foram recebidos com efusão pelo proprietário, 
que declarou:

- Vocês chegaram na hora certa, pois estou aqui sozinho há alguns 
dias e já começava a sentir falta de companhia.

 E, para comemorar o encontro, abriu, de imediato,  uma pinga de 
alambique, reservada para ocasiões especiais, seguida de algumas cervejas. 
Não demorou muito para que os apetites se manifestassem. Os visitantes 
sugeriram, então, o preparo da galinha all right, o que exigiria a necessária 
utilização de um “temperinho” todo especial  enviado por um amigo dos 
Estados  Unidos,  de  acordo  com a  história  apresentada  ao  anfitrião.  Zé 
Bugrão aceitou a idéia na hora, esclarecendo que já tinha duas galinhas 
guardadas no freezer para qualquer emergência.

     ***

O fogo foi aceso e as galinhas colocadas na grelha. De quando em 
quando  Mandrake,  como  se  estivesse  realizando  um gesto  hipnótico,  à 
maneira do seu homônimo dos gibis, espalhava nelas a special grass, junto 
com outros condimentos, “pra não dar muita bandeira.” E um forte aroma 
passou a exalar-se pela atmosfera da rústica e ampla cozinha.

-  Esse  tempero  de  gringo  tem  um  cheirinho  meio  esquisto  – 
estranhou Zé Bugrão, de repente, aspirando o ar.

- Coisa de americano, seu Zé. Mas é um negócio muito fino, o senhor 
vai sentir quando experimentar – garantiu Tonto. 

Quando Bugrão afastou-se, em certo momento, Zorro sussurrou no 
ouvido de Mandrake:

- Carrega mais  no alho e no cominho. O homem tá começando a 
desconfiar.
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Assim foi feito. É claro que, vez por outra, alternadamente, os três 
amigos desapareciam por detrás do bambuzal, para dar as suas baforadas às 
escondidas do anfitrião.

Entrementes,  as  garrafas  vazias  amontoando-se  num  canto 
demonstravam  que  as  cervejas  estavam  sendo  consumidas  em  elevada 
escala,  enquanto  a  enfumaçada  fragrância  deixava  todos  meio  aéreos  e 
eufóricos.

- Esta cervejinha tá entrando como um néctar dos deuses – comentou 
Zé Bugrão. – Sinto-me como se estivesse no céu. 

- Tomara que o homem não descubra a origem da sua alegria – falou 
Tonto baixinho aos companheiros.

Ali  pelas  nove  da  noite  a  primeira  galinha  foi  servida  e,  sob  o 
estímulo  do  inspirador  “tempero”,  o  anfitrião  e  seus  convidados 
devoraram-na com um apetite digno dos Vikings noruegueses.  

Seguiram-se mais algumas rodadas de cerveja e a euforia mantinha-
se  nas  alturas  do  Himalaia.  As  piadas  e  gargalhadas  sucediam-se  e  a 
hilaridade dominava todas as conversas, animadas pelas músicas rancheiras 
e gauchescas que tocavam em alto volume.

Por volta da meia-noite, a segunda galinha também não escapou à 
sanha  pantagruélica  do  guloso  quarteto.  A  partir  daí,  entretanto,  os 
visitantes  passaram  a  sentir  um  certo  torpor  e  as  pálpebras  pesadas, 
denotando que a comilança e a cervejada começavam a se manifestar nos 
estômagos e nas mentes.

- Acho que tá na hora da gente se mandar – sussurrou Mandrake a 
Tonto e Zorro.

Ocorria que Zé Bugrão mantinha-se mais aceso e loquaz do que um 
animador de televisão.

- Deixa passar mais um pouco – replicou Zorro. – O homem continua 
a mil. 

Então, depois de algum tempo, Mandrake arriscou:
- Tá ficando meio tarde, seu Zé, é hora da gente pegar a estrada.
-  De  jeito  nenhum!  –  protestou  Bugrão.  –  A  noite  ainda  é  uma 

criança e agora é que tá ficando animada. Vamos beber mais umas cervejas 
e, quam sabe, comer mais uma dessas alraites. Esse temperinho é mesmo 
uma beleza. Já tá me dando fome de novo.

Mas como, seu Zé? – tentou argumentar Tonto. – As galinhas que 
estavam no freezer já acabaram.

- E pra quê-que você acha que eu tenho um galinheiro? É justamente 
pra estas emergências – replicou o anfitrião. 

- Mas quem vai apagar as galinhas a esta hora? – indagou Zorro.
- Deixa comigo – respondeu Bugrão.
E retirou-se por alguns minutos,  retornando, logo depois,  com um 

revólver, calibre 38, nas mãos.
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- Desse jeito é mais rápido – explicou ele.

                ***

Nem o galo escapou da fuzilaria,  atingido no penacho, de raspão. 
Quando  a  fumaça  dissipou-se  e  o  cacarejante  alvoroço  de  penas  em 
polvorosa estancou, mais parecia um holocausto galináceo.

Nossos  heróis  só conseguiram sair  do sítio já passando das cinco 
horas da manhã, depois de terem depenado e colocado ao sacrifício mais 
seis galinhas.

- Carreguem bastante no tempero – ordenava Zé Bugrão, com a mão 
no coldre.

A essas alturas quem poderia lhe desobedecer? Nem o Mandrake e o 
Zorro dos gibis. (1998)

           *

N.A. – Os personagens deste relato são fictícios. Mas os fatos são  
reais.
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