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C a p í t u l o  U m

Sonny Good desligou o telefone, falando palavrões. Seu irmão mais
velho, e xerife da cidade, levantou as sobrancelhas enquanto entrava na
cozinha. "O que o deixou tão nervoso esta manhã?" Rawley Good tirou uma
caneca do armário e serviu uma xícara de café preto.

"O touro do novo vizinho entrou em nosso pasto na noite passada. Shelby
acha que ele pode ter gerado alguns dos meus Angus." Sonny sentou-se à
mesa da cozinha e tomou mais um gole de seu café, a queimação descendo
por sua garganta era exatamente o que ele precisava. “Eu te digo. Aquele
menino da cidade não merece um rancho. Por que Jack decidiu vender para
ele e não para mim está além da razão. Aposto que o cara nunca viu uma
vaca antes da semana passada."

Rawley riu. “Jack sempre teve uma razão para tudo que ele fez. Eu
aposto que vamos acabar descobrindo. Você não disse que Jack te contou
que conheceu o cara da cidade quando foi a Chicago para a convenção de
gado? Talvez ele tenha visto algo nele que fez Jack pensar que ele daria um
bom rancheiro. Faz apenas uma semana. Dê uma folga ao pobre rapaz.
Talvez se você tentasse ajudá-lo em vez de sempre criticar, ele se tornaria
um ótimo rancheiro." Rawley balançou-se na cadeira, inclinando-a para trás
sobre duas pernas. Sonny olhou para ele. A mãe deles teria matado Rawley
por fazer isso se ela ainda estivesse lá.

Levando sua xícara vazia para a pia, Sonny passou água sobre ela e a
colocou no escorredor de pratos. “Eu acho que vou superar o cara da
cidade. Deixá-lo fracassar tanto que ele será obrigado a vender o rancho
para mim." Ele tirou o chapéu de cowboy de palha surrado do gancho perto
da porta e o ajustou na cabeça. “Você vai estar em casa para o jantar?"

Colocando sua cadeira sobre as quatro pernas, Rawley balançou a
cabeça. “Eu tenho um encontro com a Meg. Provavelmente nem estarei em
casa. Vou apenas deixar um uniforme extra na viatura."



Sonny começou a se virar e parou. “Quando você vai simplesmente
admitir que é gay e parar de amarrar aquela pobre garota? Já se passaram
quase dois anos, se ainda não aconteceu, não vai acontecer.”

Rawley balançou a cabeça enquanto colocava a xícara no escorredor de
pratos. “Eu não sou gay. Três Goods gays são suficientes. Eu tive minha
cota de brigas com algumas pessoas desta cidade. Eu não estou interessado
em outra. Além disso, quanto tempo você acha que levaria para esta
comunidade expulsar um xerife gay? E para constar, Meg e eu estamos
perfeitamente felizes.” Rawley tirou seu Stetson do gancho perto da porta.
“Agora que já te contei meus assuntos pessoais, não toque neles de novo.”
Rawley passou por Sonny e caminhou até o SUV castanho de xerife.

Balançando a cabeça, Sonny caminhou em direção ao celeiro gritando
por seu ajudante do rancho. “Shelby. Vamos consertar essa cerca.”

 
* * * *

 
Estava perto das sete e meia quando Sonny terminou o trabalho do dia.

Suas costas estavam sensíveis quando ele tirou a camiseta. Os verões em
Nebraska eram extremamente quentes e este ano não foi exceção. Por mais
que quisesse se sentar em frente à televisão na casa com ar condicionado e
beber uma cerveja, seu estômago dizia que ele também precisava de
comida.

Entrando em casa, Sonny tirou o resto de suas roupas a caminho do
banheiro. Ele decidiu que tomaria um rápido banho frio e seguiria para o
Dead Zone para tomar uma cerveja e comer alguma coisa.

De pé sob o jato de água fria, Sonny ensaboou as mãos e passou-as pelo
corpo. Ele foi o primeiro a admitir que não era um cowboy alto e durão
como as pessoas viam nos filmes. Ele tinha apenas 1,70m de altura e pesava
não mais do que 80 kilos. Seus músculos, porém, dos quais ele se orgulhava
muito. Não lustrados como de um levantador de peso louco, mas tinham
bom aspecto em sua estatura menor que a média.

Baixando sua mão, Sonny rapidamente se aliviou da tensão do dia.
Depois de gozar, ele se limpou novamente e desligou o chuveiro. Ele
precisava transar e parar de se aliviar sozinho, ele decidiu enquanto
colocava uma calça jeans limpa e uma camiseta preta justa.
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