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1

O 
meu número de série é o 6545   –01–522. Fui retirado de um 
estojo de plástico, aberto, verificado e novamente fechado. 
Um marcador preto escreveu ba5799 o pos em mim e fui 

posto no bolso da coxa esquerda das calças de combate do BA5799. 
Aí fiquei. O bolso raramente foi aberto.

Passei oito semanas, dois dias e quatro horas dentro do 
bolso. Ainda não era necessário. Fui roçando contra a coxa do 
BA5799, para trás e para a frente, quase sempre devagar, por 
vezes mais depressa, de um lado para o outro. E havia barulho: 
explosões, ruídos secos, uivos estridentes, gritos de excitação 
e de fúria.

Um dia, fui submerso em água estagnada durante uma hora.
Viajei no solo, sobre rodas, por trilhos e estradas; no ar, com 

hélices e asas. Fui metido em água com sabão e pendurado a 
secar numa corda de roupa e, durante um dia inteiro, nada fiz.

Às 6h18 de 15 de agosto, quando roçava na coxa do BA5799, 
fui atirado ao ar e fiquei virado ao contrário. De repente, uma 
luz iluminou-me. Havia poeira, confusão e berraria. Fiquei 
no chão ao lado dele. Ele caíra de borco. Estava incompleto. 
Fiquei ao lado dele enquanto choviam pedras e terra por 
cima de nós.

Fiquei na poeira, e um líquido vermelho-escuro ziguezagueou 
na minha direção, sobre a lama seca. Fiquei ali enquanto não 
aparecia ninguém e ele, sozinho, não se podia mexer. Continuei ali 
quando o medo e um desespero triste se apoderaram do BA5799 
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no momento em que o voltaram e lhe meteram dois dedos na 
boca e lhe empurraram ritmadamente o peito para cima e para 
baixo, forçando o ar a entrar-lhe nos pulmões.

Uma mão escorregadia pegou em mim, voltei a cair no chão e 
fui de novo apanhado. Fui aberto por dedos assustados, e coberto 
por um líquido espesso. Puseram-me no BA5799. Voltaram-me. 
Fui apertado. Fechei-me em redor da perna até lhe sentir a pul-
sação e a pressão que ele fazia em mim. Fui atado com mais 
força, envolvendo-lhe firmemente a coxa. Impedindo-o de se 
esvair em sangue.

Agarrei-me a ele com força quando o içaram para uma maca, 
com ele a morder furiosamente o braço de um homem que o 
elevou, quando já não conseguia emitir qualquer som. Agarrei-
-me a ele com força quando o puseram a bordo do helicóptero. 
Nessa altura, apertaram-me outra vez, com maior firmeza, e 
agarrei-me ainda mais a ele.

Agarrei-me também a ele com força enquanto voávamos por 
cima dos campos e  valas de irrigação onde a luz cintilava, com o 
vento a soprar à volta do helicóptero e ele a suplicar a Deus que 
o salvasse, enquanto elétrodos de metal lhe eram encostados ao 
peito e o seu corpo saltava. E agarrei-me a ele com muita força 
quando a máquina deixou de captar sinais e deixou de haver 
qualquer pulsação contra mim.

Estava com ele quando acorreram ao helicóptero e nos leva-
ram para o ambiente mais fresco do hospital.

Estava com ele quando os médicos se mostraram preocupa-
dos. Agarrei-me a ele quando voltou a si, quando deu sinais de 
vida e o seu coração hesitante voltou a pulsar. Continuava com 
ele quando penduraram o saco de sangue por cima dele e lhe 
cortaram o que restava da perna.

Desataram-me e soltaram-me e deixei de ali estar; o BA5579 
já não precisava de mim.
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O meu número de série é o 6545–01–522. Fiquei no fundo de 
um caixote de lixo hospitalar e, depois, fui queimado.
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2

F
ui depositado numa palete partida com três sacos idênticos 
de fertilizante, no exterior de uma loja na aldeia de Howshal 
Nalay.
Estava na palete há duas semanas quando Faridun apa-

receu na sua bicicleta verde. Cumprimentou o comerciante 
e começaram a regatear. Depois, Faridun deu-lhe dinheiro e 
o comerciante pôs-me em cima do cesto da bicicleta. Fiquei 
atravessado por cima das barras metálicas, que pressionavam 
a minha pele de plástico, e ele atou-me firmemente com uma 
corda cor de laranja trazida da loja. Faridun disse um gracejo 
ao homem, passou uma perna por cima do quadro da bicicleta 
e viemo-nos embora.

Saímos de bicicleta da aldeia, com Faridun a levar-nos pela 
estrada exposta: uma espécie de coluna vertebral da cor da areia, 
ladeada por campos verdes e poeirentos. A roda de trás da bici-
cleta guinchava devido ao meu peso sempre que precisávamos 
de contornar os buracos deixados pelas chuvas do inverno.

Faridun suspirou quando viu o controlo militar no horizonte 
do ar vibrante. Desmontou quando nos aproximámos e seguiu 
a pé com a bicicleta pela mão. Dois bidões de óleo amparavam 
uma barra de ferro que bloqueava a estrada, junto a uma mota 
com o depósito pintado de vermelho em posição de descanso. 
Havia um grupo de homens sentado à sombra de uma pequena 
construção. Um deles veio ter connosco e saudou Faridun com 
a mão que não segurava a arma.



13 

A N A T O M I A  D E  U M  S O L D A D O

— Que a paz esteja sobre ti, jovem. Como vais? — perguntou.
Faridun protegeu os olhos do sol e ergueu o olhar para o 

homem.
— E sobre vós a paz. Estou bem, que Deus seja louvado 

— respondeu.
Com o sol por trás, o homem era uma silhueta negra.
— Vou a caminho de casa, vindo de Howshal Nalay — acres-

centou Faridun, calmamente. — Fui ao mercado. Tenho de re-
gressar antes que anoiteça.

Os outros homens emergiram da sombra e colocaram-se 
atrás do primeiro. Faridun olhou para eles e reconheceu o seu 
amigo Latif. Latif também o reconhecera. Parecia inseguro e, 
aproximando-se do homem que fizera parar Faridun, sussur-
rou-lhe ao ouvido.

O semblante do homem contraiu-se. Avançou e deu um 
pontapé com força no quadro da bicicleta. Com o tornozelo preso 
debaixo da corrente, Faridun caiu na estrada de terra. Deslizei 
pesadamente para o chão com ele, girando sob a corda cor de 
laranja. O homem pegou na arma com as duas mãos e apoiou o 
pé na bicicleta, esmagando a perna de Faridun.

Dos lábios de Faridun não saiu um único som.
Por cima dele, o homem empurrou o cano da arma contra a 

sua boca. Faridun cerrou os dentes, abanando a cabeça para um 
lado e para o outro. O homem, porém, começou a esfregar-lhe 
a arma na boca até os seus lábios se entreabrirem, deixando o 
cano deslizar de encontro aos seus dentes, arrancando-lhe pele 
da gengiva junto ao incisivo. Com a dor, Faridun abriu a boca e 
a arma entrou-lhe furiosamente por entre os dentes até chegar 
ao fundo da sua garganta.

— O teu pai chama-se Kushan Hhan?
Faridun engasgou-se e a sua língua enrolou-se contra o metal. 

Confirmou com um aceno de cabeça, em estado de choque. 
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O homem empurrou mais a arma e Faridun teve uma convulsão, 
voltando a sentir-se asfixiado pela extremidade do cano.

— O teu pai anda a trabalhar para o infiel — afirmou o ho-
mem. — Se continuar a fazer isso, contra a vontade de Deus, 
cortarei a cabeça à tua irmã. Compreendes? — Deu um último 
empurrão à arma. Depois, retirou-a e recuou.

Os olhos de Faridun estavam molhados, mas susteve o olhar 
do homem enquanto se erguia para fora da sombra dele e levan-
tava a bicicleta. A corda soltou-se e eu caí no chão. Com o lábio 
já a inchar, Faridun olhou para Latif.

— Que Deus esteja contigo, Latif — disse, empurrando len-
tamente a bicicleta pela estrada fora, afastando-se do local em 
que eu continuava caído na poeira.

Os homens riram-se e deram palmadas nas costas de Latif. 
Um deles caminhou até ao meio da estrada, pegou em mim e 
atirou-me para junto da parede da pequena construção.

Nessa tarde, os homens ficaram reclinados à sombra, dei-
xando passar, com um gesto, um grupo de nómadas com os 
seus camelos. Cobraram um imposto de 15 dólares ao motorista 
de um camião e conversaram com um grupo de homens que 
regressavam a casa, vindos dos campos. Finalmente, quando a 
penumbra começou a cair sobre o horizonte, dois deles foram-se 
embora na mota. Os outros meteram a vara de ferro e os bidões 
no interior da construção, disseram que voltariam a encontrar-se 
depois das orações e afastaram-se.

O último homem pôs-me ao ombro. Seguiu por um trilho 
ao longo de um ribeiro até uma zona escurecida por vegetação 
rasteira, num labirinto de paredes em ruínas. Abriu uma porta 
de madeira, pousou-me no chão e fechou a porta ao sair.

Sou um saco de fertilizante. Contenho NH4NO3 e aguardei 
nessa divisão escura até me abrirem e utilizarem.
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3

F
ui tirada de uma caixa e enfiaram um cordão através dos 
meus olhos. Puxaram a minha lingueta para fora e um ho-
mem escreveu ba5799 com um marcador preto, cuja tinta se 

embebeu no meu tecido.
Fiquei num quarto, juntamente com objetos espalhados 

pelo chão e montes de roupas em filas: t-shirts, camisolas de 
combate, calças, roupa interior para climas quentes e meias 
enroladas em bolas. Havia uma pilha de apontamentos, mapas 
e um livro sobre um país longínquo onde continuava o conflito; 
outra pilha com tubos de pasta dentífrica, escovas de dentes, 
repelentes de insetos e comprimidos contra a malária; e uma 
terceira, com um GPS, uma lanterna e um estojo médico. Ha-
via também um diário com capa de pele, um capacete e uma 
pilha de carregadores, oleados e luzidios, ao lado de um estojo 
de limpeza de armas de fogo.

Um grande saco preto de pegas e uma Bergen1 estavam aber-
tos, já prontos a receberem a bagagem. Tudo tinha o nome a 
negro, como eu.

O homem estava sentado na sua cama individual. Meteu o 
pé dentro de mim e apertou-me com força ao tornozelo com os 

1 Mochilas de grande capacidade de arrumação entregues pelo Exército britâ-
nico aos seus militares desde 1942. São habitualmente designadas por bergens 
por terem sido fabricadas, na sua origem, na cidade norueguesa de Bergen. 
Manteve-se a designação para não criar confusão com as mochilas de uso re-
gular, no original designadas por day-sack. [N. do T.]
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cordões, que enrolou três vezes à volta do meu pescoço antes 
de lhes dar um nó meticuloso. Senti os seus dedos dos pés a 
remexerem-se enquanto enfiava a minha réplica no outro pé.

No quarto, andou de um lado para o outro a mexer os dedos 
dos pés. Saímos, descemos a escadas e fomos para o exterior.

Passei rapidamente pelo meu par e fiquei imóvel no chão. 
De seguida, foi o meu par que passou rapidamente por mim. 
Corríamos. E corremos ainda mais depressa ao passarmos por 
um trilho pedregoso e através de um portão ladeado por colunas 
com arame farpado no topo. O trilho era percorrido por arbustos 
aparados de modo a formarem uma cerca. Tivemos de contor-
nar poças de água, deixando para trás uma linha de árvores e 
começando a subir uma colina verdejante.

Continuámos com um ritmo preciso e o homem respirava 
com um controlo bem exercitado. A minha sola adaptava-se, 
dobrava-se, cobria as pedras e fixava-se à lama com cada 
passada. As poças de água refletiam o céu azul e branco por 
cima de mim, e o tecido que me cobria a superfície enruga-
va-se quando eu me dobrava sob o movimento do pé dele. 
Ele aumentou o ritmo da corrida, sabia que o podia fazer 
e desfrutou do facto de conseguir fazê-lo. Era forte e a sua 
respiração mantinha-se controlada enquanto corria. Quanto 
melhor fosse a sua forma física, mais capacidade teria de lutar 
e mais tempo sobreviveria.

Acelerou, movido apenas pela necessidade de se alhear de 
tudo, e subiu uma encosta mais íngreme. Parou no topo e ob-
servou as vastas planícies abaixo de si, atravessadas por vias e 
delimitadas em formas quadrangulares por blocos de madeira.

Tentou não pensar, mas os pensamentos não o largavam. Já 
lá estava, focado no que iria acontecer e na sua inevitabilidade. 
Quando pensou na última semana antes da partida, ela pare-
ceu-lhe irreal. Pensou nas despedidas.
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Deixámos o trilho e corremos por entre as ervas. As folhas 
prendiam-se à biqueira, deixando cicatrizes verdes. Descemos 
uma encosta inclinada e ele fez-me ranger com o seu peso. Come-
cei a esfregar-lhe o calcanhar esquerdo e formou-se uma bolha. 
Os meus vincos tornaram-se mais fundos e os dedos do seu pé 
deram forma à minha palmilha.

Descemos uma berma e corremos ao longo de uma estrada 
metálica, o que foi um desafio maior para a minha sola. Fizemos 
uma curva e parámos diante de um portão, onde ele mostrou a 
sua identificação a um soldado.

— Não sabia que estava de serviço, soldado Macintosh.
— Com grande alegria, meu capitão — replicou o soldado.
— Espero que não esteja a perder uma licença.
— Não. Termino amanhã e vou logo para casa. Foi correr?
— Fui só domar as minhas botas novas — disse ele, baixando 

os olhos para mim.
— Ótimo, chefe. Se continuar assim, vai chegar a coronel.
— Tenho a certeza de que não será esse o caso, Mac — retor-

quiu, voltando-se. — Até logo.
Começou a chover e, no asfalto à minha frente, multipli-

caram-se pontos escuros. Numa corrida rápida, ele transpôs 
os últimos 800 metros até ao edifício de onde tínhamos saído.

Caminhou, ofegante, com as mãos na cabeça e o peito a latejar. 
Recuperou rapidamente. Regressámos ao quarto. Descalçou-me 
e o calor do seu pé dissipou-se. Fui depositada com cuidado entre 
o equipamento espalhado pelo chão.

Dormiu na cama e, de manhã, fez a barba no lavatório. Vestiu 
um camuflado verde e calçou botas como eu, mas pretas e de 
couro. Alisou a boina verde que pôs na cabeça, posicionando o 
cornetim prateado por cima do olho, e saiu. Ao regressar, reor-
ganizou as pilhas de objetos e recontou as meias, antes de riscar 
um ponto de uma lista.
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No dia seguinte, vestiu calças de ganga, uma t-shirt e calçou 
os ténis velhos que estavam num dos cantos do quarto e que 
ainda não tinham sido usados desde a minha chegada. Meteu 
algumas coisas numa mala e saiu, fechando a porta à chave.

Fiquei sozinha no lugar onde estava, junto ao meu par, entre 
as pilhas de objetos prontos a serem emalados.

Regressou uma semana depois, com a barba por fazer. Sus-
pirou, sentou-se no chão e começou a arrumar o equipamento. 
Tudo tinha o seu lugar e todos os pontos da sua lista ficaram 
finalmente riscados. Quando terminou, pôs a Bergen em cima 
do saco e a mim junto a uma cadeira onde estava um uniforme 
de combate no deserto dobrado, com a boina verde no topo.

Um homem meteu a cabeça na porta.
— Vens comer qualquer coisa? — perguntou.
— Claro, dá-me um segundo. Tenho de telefonar para casa.
— Está bem, companheiro, vemo-nos lá em baixo — disse o 

homem, antes de sair.
Pegou no telefone.
— Olá, mãe, é o Tom — disse. — Sim, ótimo, acabei de fazer as 

malas… Estou pronto para partir… — Caminhou de um lado para 
o outro e, depois, sentou-se na cama. — Talvez pizza e um filme, 
com os outros… Penso que deve ser amanhã de manhã, por volta 
das dez, mas temos de estar prontos para os autocarros às cinco… 
Obrigado pelo fim de semana. Foi ótimo poder ver-vos a todos. 

Ficou a ouvi-la, enrolando os dedos na capa do edredão. Er-
gueu-se e foi até à janela. Falou e riu-se e regressou para junto 
da cadeira para tirar um fio solto da sua camisola de combate. 

Telefono dentro de alguns dias — disse —, quando lá chegar… 
Está bem, assim farei… Cuidem-se… Adeus… Adeus…

Nessa noite, teve dificuldade em dormir. O despertador 
tocou às quatro horas. Ele acendeu de imediato a luz. Sentou-se 
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com as mãos na beira da cama e bocejou. Lá fora ainda estava 
escuro. Inclinou-se para o lavatório e barbeou-se. Observou o 
seu reflexo no espelho e os olhos raiados de sangue. O que via 
era diferente do que sentia. Sorriu, com uma expressão vazia 
no olhar, enquanto passava a lâmina pelo queixo. O que parecia 
não importava.

Meteu as últimas coisas na Bergen, já com o uniforme de 
combate vestido, e depois calçou-me.

Ao pequeno-almoço, havia outras botas como eu a mexe-
rem-se debaixo da mesa. Nenhum dos homens dormira bem e 
de pouco mais falaram além dos tempos e da coordenação das 
horas seguintes.

De regresso ao quarto, pôs a Bergen às costas e grunhiu en-
quanto levantava o saco preto que assentou em cima da Bergen. 
Pegou, com a mão direita, numa mochila verde mais pequena. O 
peso dele sobre mim agora quase duplicara. Olhou em redor, con-
templando o quarto vazio, apagou a luz e saiu sem fechar a porta.

Atravessámos o campo debaixo da luz amarelada da ilumi-
nação pública. Outros vultos, vergados sob o peso da bagagem 
que levavam às costas, saíam dos edifícios e convergiam para 
uma fila extensa de veículos de transporte. As vozes foram-se 
tornando mais claras e, de um momento para o outro, ficámos 
no meio de um torvelinho de pessoas e de atividade na escuridão 
que ladeava a estrada.

Uma voz proclamou, no princípio da fila:
— Companhia B, aí ao fundo. Os sacos vão para os camiões, 

as Bergens vão debaixo de vós. Parem de arrastar os pés!
Passámos por um homem que estava a tirar as coisas da 

mochila para cima da relva com um ar perturbado.
— Vamos embora, soldado Milne. Teve a vida toda para 

fazer a mala! De que é que se esqueceu? — perguntou-lhe outro 
homem enquanto o soldado desaparecia a correr.
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— Bom dia, meu capitão. A Companhia B está na outra ex-
tremidade. — Alguém apontou para o fim da fila.

— Obrigado — disse ele, fazendo-me passar por cima de uma 
mochila e seguir ao longo do passeio.

— Mais alguém para armas e equipamentos com número de 
série? O quartel-mestre quer que tratem disso agora! — gritou 
um dos homens da intendência, junto a um contentor.

Aproximámo-nos de um dos autocarros. O saco foi-lhe re-
tirado das costas e arrumado junto dos outros, e a Bergen foi 
enfiada num espaço debaixo do veículo. Ele ficou imóvel numa 
fila de homens que bocejavam e fez sinal para que lhe dessem 
uma metralhadora. Entrámos finalmente no autocarro e sen-
támo-nos na primeira fila. A coronha verde da arma ficou no 
chão ao meu lado.

Um homem avançou devagar pelo corredor que separava os 
assentos, a contar os soldados, que se encostavam descontrai-
damente às janelas.

— Estão todos, meu capitão — disse, sentando-se junto de 
nós. — Só estamos à espera do soldado Smith, que está a ajudar 
o grupo do quartel-mestre a tratar dos sacos.

— Obrigado, sargento Dee.
O autocarro deixou o quartel, seguindo a luz oval que proje-

tava na estrada. Através das janelas, as árvores estavam negras, 
à medida que o dia começava a ficar mais claro. O pé dele des-
contraiu-se e ele adormeceu.

Quando acordou, olhou por instantes para a paisagem que ia 
ficando velozmente para trás e deu uma cotovelada no homem 
ao lado dele. 

— Estamos quase lá, sargento Dee — disse-lhe.
— Obrigado, chefe! — disse o homem. Pôs-se em pé e olhou 

para trás. — Atenção! — exclamou. — Deixe de se armar em 
atrasado, soldado Macintosh, isso mesmo. Quando sairmos, a 
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bagagem vai separadamente para o avião. Nada de se porem a 
imaginar coisas. Apresentem-se como um pelotão.

Depois de estar na fila e de mostrar os documentos, foi para 
um pavilhão onde se sentou, cruzando os pés e pondo-me sobre 
o outro tornozelo. Havia homens a dormir por cima de mochilas 
e com auriculares nos ouvidos. Eram poucos os que falavam. 
Alguns mantinham-se deitados no chão, com os blusões de 
combate enrolados sobre as cabeças a resguardá-los das luzes 
da pista. Passado algum tempo, chegaram alguns homens com 
uniformes azuis. Um deles, com um colete refletor, caminhou 
por entre os assentos, dirigindo-se aos homens que esperavam:

— Desculpem o pequeno atraso. Tivemos um problema na 
fuselagem. Vamos começar a entrar agora.

— Foda-se, já não era sem tempo! — exclamou alguém, pon-
do-se em pé.

Saímos do terminal numa fila indiana que avançava len-
tamente. Nos seus uniformes, novos e limpos, os homens mo-
viam-se em silêncio, subindo a escada que conduzia ao avião. Ele 
suspirou e remexeu os dedos do pé dentro de mim. Não havia 
alternativa possível, pensou. Não podia voltar para trás.

Um vento húmido fazia abanar as árvores verdes ao longo 
da pista. Ele baixou-se, tocou no chão ao meu lado e, depois, subi 
os degraus metálicos.

No avião, as botas dos outros homens alinharam-se debaixo 
dos assentos à minha frente. Ele não conseguiu dormir e encostou 
a cabeça contra a janela, a olhar para as nuvens que passavam por 
nós. Uma corrente de pensamentos e de recordações indesejadas 
abateu-se sobre ele, servindo apenas para lhe lembrar aquilo de 
que o estavam a afastar.

Quando aterrámos, descemos os degraus de alumínio em 
direção à pista. Senti-lhe o calor na minha sola enquanto o ar 
vibrava, fundindo o asfalto negro com o céu.
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Sou uma bota de combate no deserto. Escreveram ba5799 na 
minha lingueta e ele fez-me percorrer o caminho de alcatrão em 
direção a uma cidade de tendas brancas e de hangares beges que 
flutuava no espelho tremeluzente do calor do deserto.
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4

F
ui cuidadosamente construída numa mesa de madeira de per-
nas tortas, encostada a uma parede de barro seco. Foram dois 
homens que me fizeram, dois vultos à luz da Lua que entrava 

pela porta atrás deles e do clarão amarelado da lanterna pousada 
numa prateleira improvisada noutra parede. Os dois corpos cur-
vavam-se sobre mim, com gotas de suor a formarem-se nas testas.

Abriram um saco e pesaram o fertilizante numa velha ba-
lança de pratos. Embeberam um pano em gasolina. Os vapores 
espalharam-se por cima da mesa. Um dos homens espirrou. 
Misturaram o pano com o fertilizante, embrulharam essa parte 
de mim num plástico, apertando-me depois um pouco mais com 
fita adesiva preta.

Foi este o meu começo, mas ainda não estava completa.
Fizeram mais duas como eu, tirando mais fertilizante do saco 

com um copo de metal, pesando-o e embrulhando-o na mistura 
de trapos embebidos em gasolina até haver três de nós numa fila 
ao longo da beira da mesa: três embrulhos de energia em potência.

Os homens saíram e ficaram parados junto da porta, à luz 
azulada da Lua. Acenderam cigarros, que pairavam a seu lado e 
faziam um arco até aos lábios, iluminando-lhes os rostos. Cha-
maram um homem e disseram-lhe que não precisava de estar de 
guarda, não havia ninguém nas redondezas. O terceiro homem 
foi ter com eles e aceitou um cigarro, pendurando a espingarda 
ao ombro para poder fumar à vontade.

Começaram a falar acaloradamente.
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— Nenhuma delas funcionou. Passámos três noites a mon-
tá-las e esperámos semanas, só para ver os infiéis passarem por 
cima delas… e nada — disse um deles. Os lábios desapareceram 
enquanto puxava o fumo do cigarro. — Usámos a mesma mistura 
que vocês têm aqui.

— Eu tive treino — disse o outro. — Todas as que fiz, funcio-
naram. Andei a abrir buracos na neve todo o inverno. E temos o 
novo equipamento que veio do outro lado da fronteira. Elas vão 
funcionar, Latif. Se Deus quiser, vão funcionar.

— Talvez fosse da altitude, Aktar, ou da mistura que usaram…
— Chega, Latif. O Hassan escolheu-me. Eu fui às montanhas. 

— Lançou o cigarro para o chão e esmagou-o com movimentos 
circulares da bota. — Paugi, vai continuar de guarda. Temos de 
terminar — disse, regressando ao interior, na minha direção.

Os homens voltaram a curvar-se sobre a mesa. Tiraram duas 
tiras de metal fino, ligaram um fio a cada uma delas, colocaram 
dois blocos de madeira entre as duas, de modo que ficassem pa-
ralelas, e embrulharam tudo em plástico. Fizeram isto três vezes.

— Estas estão bem, Aktar — disse um dos homens. Agachou-
-se, ficando ao meu nível e, suavemente, fez força nas tiras de 
metal até elas se tocarem.

— Sim, vão funcionar.
— São as melhores que vi até agora. São suficientemente 

firmes para se manterem afastadas sob o peso de um cão ou do 
chão molhado, mas já com o peso de um homem…

— Sim, é uma questão de equilíbrio. — Aktar tirou o objeto da 
mão do outro homem e encostou-a a mim, começando a prender 
fios à extremidade, que depois torceu com um alicate.

Esta foi a parte de mim que se seguiu.
Aktar pousou um cubo amachucado de polistireno branco 

em cima da mesa, abriu-o e retirou uma das seis varetas de metal 
que estavam nas suas aberturas, voltadas para cima.
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— Vamos meter agora estas. — Curvou-se ainda mais e enfiou 
a vareta na mistura dentro.  A língua cobriu-lhe o lábio enquanto 
ele se concentrava. Deixou a extremidade da vareta de fora e 
passou a fita adesiva à sua volta com muito cuidado. Depois, 
prendeu os fios e dobrou-os com o alicate, unindo as duas partes.

— Podemos prender a bateria assim que as formos enterrar 
— afirmou.

O meu potencial era agora maior. Era feia e artesanal, mas 
estava completa: uma parte de mim era curva, e a outra era 
comprida e fina, ambas cobertas por plástico e fita adesiva, 
e unidas por um fio fino.

— Tens de mexer nisto com muito cuidado, Latif — disse Aktar. 
Empurrou o cubo branco com as cinco varetas verticais para o 
outro lado da mesa. — Quando estive nas montanhas, houve um 
aprendiz que pegou numa coisa destas com a mão — acrescen-
tou, retirando uma das varetas —, e o calor de um candeeiro fê-la 
explodir. Lembro-me de lhe ver o pulso sem nada na ponta… e 
da sua expressão de choque. O Hassan ficou aborrecido porque o 
rapaz não lhe tinha dado ouvidos. No dia seguinte, desapareceu.

— Podem explodir assim? — perguntou o homem mais novo, 
baixando os olhos para a vareta prateada que segurava.

— Ele teve azar, mas sim, são muito instáveis.
Quando as outras duas também ficaram completas, os ho-

mens tiraram tudo de cima da mesa e guardaram o equipamento 
numa mochila. Depois, alinharam-nos no solo, ao lado do saco 
de fertilizante. Um deles pegou na lanterna, que emitia uma luz 
ténue, e varreu a sala e a parte de baixo da mesa com o seu foco. 
De seguida, saiu, fechando a porta de madeira.

Fiquei ali, latente. Todos os dias, um raio suave de luz em-
poeirada atravessava a sala lentamente e aquecia-me ao passar 
por cima da minha pele plástica.
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Finalmente, já de noite, a porta abriu-se. Eram os mesmos 
homens. Um deles pousou um saco na mesa.

— E ele disse mesmo que vinha?
— Sim, disse que estaria cá. Falei com ele depois das orações.
— Terei de falar nisso ao Hassan. Ele será castigado.
Levantaram-me, puseram-me em cima da mesa e verifica-

ram os meus elementos. A mão do homem percorreu as minhas 
ligações, puxando levemente os fios para confirmar que conti-
nuavam firmes. Meteu-me num saco, colocando as outras duas 
por cima de mim.

— Leva aquela colher de pedreiro, Latif. E o garrafão de água. 
Eu levo o saco. Tens as baterias?

— Sim.
— Vamos fazer aquilo que combinámos. Estás bem?
— Sim, acho que sim. Pelo menos não há lua.
— Vai ser uma longa noite. Pomos uma na estrada de Nalay, 

uma junto à ponte do aqueduto e vamos tentar que a última fique 
o mais perto possível da base deles. O Hassan pensa que será a 
nossa melhor oportunidade. Temos de ir. — A mochila oscilou 
e apertou-me ao ser pendurada ao ombro. E continuou a oscilar 
enquanto o homem caminhava.

Por duas vezes, teve de saltar e a mochila bateu-lhe nas costas. 
Depois, parou e sussurraram.

— Estamos à espera de quê? — perguntou Latif.
— Chiu! — Fez-se silêncio e ficámos imóveis. O bater do 

coração do homem e o movimento regular dos seus pulmões 
chegaram-me através da mochila. — Pensei ter visto alguém. 
Estás bem?

— Demora muito?
— Já não fica longe.
Começou novamente a andar, parando passado pouco tem-

po. A mochila bateu no solo. Ouviu-se o som de alguma coisa 
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a ser raspada e o tinido de metal e pedras. A mochila abriu-se 
e uma mão penetrou no seu interior. A primeira de nós foi 
retirada.

— Passa-me uma bateria.
Depois de mais alguns ruídos de raspagem, a mochila foi 

levantada e continuámos.
Quando parámos pela terceira vez, o som da água a correr 

sobrepôs-se aos ruídos da pá de pedreiro. Abriram o fecho de 
correr da mochila. Tiraram a segunda. Restava eu. A abertura 
da mochila enquadrou-os, agachados a escavarem a superfície 
pálida da estrada. Prenderam uma bateria à segunda de nós e 
baixaram-na até ao solo.

Um dos homens ficou deitado no chão a cobrir o buraco 
com cascalho. O outro foi até ao canal, onde a água se tornava 
branca ao cair por baixo da ponte. Ao regressar, deitou água 
sobre a abertura e alisou a superfície lamacenta com a palma da 
mão, deixando-a ao nível da estrada. Depois voltou para junto 
da mochila, com gotas de suor bem visíveis no rosto, e correu o 
fecho. Ficou novamente escuro no interior. Eu estava sozinha 
na mochila. Prosseguimos.

O ritmo dos passos abrandou e tornou-se mais cauteloso. 
Pouco depois já os homens rastejavam, com a vegetação a ro-
çar contra a lona à minha volta. Voltámos a parar e um deles 
murmurou: 

— Estamos demasiado perto, Aktar. Consigo ver a torre de 
vigia deles. É mesmo ali.

— Eu sei — replicou o outro, num silvo. — Precisamos de nos 
aproximar o mais possível.

— Isto é demais. Eles podem ver no escuro. Têm máquinas 
que podem sentir o nosso calor. Temos de voltar para trás.

— Continua. Mais um pouco e estaremos escondidos. Eu 
conheço o terreno.
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Avançámos outra vez. O som deles, a rastejarem como cobras, 
vibrava pela mochila toda. E depois parámos.

— Aqui está bem, Latif. Mantém-te agachado.
O fecho abriu-se num ruído surdo, e eu fui retirada da mo-

chila e depositada no solo. O céu era uma cúpula de estrelas. 
Estávamos num pequeno espaço vazio de terra seca, quase sem 
vegetação. Os homens arfavam devido ao esforço. Um apoiava-se 
num cotovelo e afastava a terra com a pá de pedreiro para arranjar 
espaço para mim. O outro deslizou para uma zona um pouco 
mais elevada, a olhar para a penumbra. Estavam ambos tensos.

— Não há movimento — murmurou o homem, recuando 
colado ao solo. — Tem cuidado, Latif. Não podemos fazer isto à 
pressa. Não vale a pena cometermos um erro.

Enquanto escavava o buraco para mim, Latif recitava: «Deus 
é grande. Deus é grande. Deus é grande.» O mantra concentrava 
a atenção dele no meu túmulo e desviava-a do perigo.

— Tens de te controlar, Latif. — O outro homem estendeu o 
braço e segurou-lhe a mão com que escavava. Os olhares dos dois 
cruzaram-se. — Controla o teu medo. Isso já está suficientemente 
fundo. Dá-me a bateria.

Ele remexeu no bolso e deu uma bateria quadrada a Aktar, 
que a meteu no meu conector. A eletricidade percorreu os meus 
fios, mas ainda não havia um circuito. Rolando sobre si próprio, 
tirou fita adesiva do bolso e enrolou-a à volta da minha bateria. 
Depois, deslizou em direção ao buraco e pegou em mim cuida-
dosamente. Dispôs os meus componentes. Pôs a minha parte 
redonda, a da energia, no fundo e, depois, as tiras compridas 
de metal, o meu detonador, por cima, mais perto da superfície.

O suor dele pingava para cima de mim enquanto ele traba-
lhava. Voltou a pôr a terra, com cada mancheia a tornar mais 
reduzida a luz das estrelas até a abertura de um azul quase negro 
se fechar e eu ficar no escuro. Os homens movimentaram-se à 
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superfície, arrastando a terra e as pedras para cima de mim. 
Deitaram água no solo e ensoparam a poeira, transformando-a 
em lama, que me envolveu. Os movimentos não demoraram 
a deixar de se ouvir. Os homens que me fizeram devem ter-se 
afastado, a rastejar.

*

Aguardei na escuridão. A lama à minha volta secou e soli-
dificou-se devido ao calor, e eu fiquei num casulo de terra. A 
temperatura subia e descia diariamente. Era tudo.

Acabei por sentir vibrações, o ritmo de passos, de início muito 
débeis, que depois convergiram na minha direção. Senti o peso 
em cima de mim. A lama seca cedeu, quebrou-se e pressionou as 
minhas tiras metálicas uma contra a outra. Gerou-se um circuito 
que preencheu instantaneamente os meus fios.

Estava viva.
A vareta metálica no meu coração detonou-se, gerando uma 

força explosiva imensa que acionou a mistura dentro de mim.
Funcionei.
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5

F
ui retirado de uma gaveta por um enfermeiro da unidade de 
trauma. Pôs-me num carrinho de aço inoxidável com outros 
objetos clínicos. Eu estava esterilizado e fechado num saco 

de plástico selado. O enfermeiro levou o carrinho para uma 
sala do bloco operatório. As pessoas limpavam as superfícies e 
verificavam o equipamento. O ambiente era de tensão. Na sala 
adjacente, do outro lado de uma cortina de plástico, havia homens 
vestidos com batas cirúrgicas a lavarem as mãos.

Um homem num uniforme de deserto, com uma prancheta 
na mão, chegou: 

— Pronto, ele já está no ar. A unidade pedro retirou-o do 
Distrito Sul. Um dispositivo explosivo improvisado atingiu 
um soldado de infantaria. Pedido completo de evacuação ainda 
ativo. Categoria A, número de identificação BA5799. Amputação 
traumática abaixo do joelho esquerdo, dificuldade em respirar e 
hemorragia grave. Já tiveram de proceder à reanimação. Possível 
pneumotórax. Chegada prevista dentro de oito minutos. Volto 
quando tiver um ponto de situação do helicóptero.

— Está bem, obrigado, Jack — disse uma mulher. Vestia uma 
bata azul e tinha uma máscara ao pescoço. — Vamos preparar tudo 
para o recebermos. Kirsty, como estamos de plasma e de sangue?

— Tudo em ordem, meu coronel, O positivo preparado — 
respondeu uma enfermeira, atravessando a sala com sacos de 
plasma amarelo. — Mas eu faço-lhe o teste quando ele chegar. 
Há mais no frigorífico, se for necessário.
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— Ótimo. Tim, ponha o equipamento mais perto.
O carrinho em que eu estava foi levado para junto de uma 

cama.
— Parece que teremos de fazer uma Tac quando ele estiver 

estabilizado. O doutor Richmond já está acordado?
— Está a caminho, meu coronel.
O homem da prancheta regressou:
— A equipa pedro teve de lhe fazer a desfibrilhação três 

vezes. Não consegue estabilizá-lo. Dir-vos-ei se houver alguma 
atualização. Mas isto não parece nada bom.

A tensão desapareceu. Um dos homens arrancou as luvas de 
borracha e atirou-as para um caixote de lixo. 

— Outro não — desabafou.
— Todos a postos — ordenou a mulher, olhando para o relógio.
O silêncio instalou-se. A cama, coberta por um plástico verde, 

mantinha-se vazia. Uma das enfermeiras premiu alguns dos 
botões de uma máquina pendurada no teto. Outra encostou-se 
a um armário, a fazer rabiscos com uma esferográfica.

O homem da prancheta espreitou da porta.
— A equipa pedro diz que ainda não há estabilização — in-

formou —, apesar de o terem reanimado por momentos. Chegada 
prevista dentro de dois minutos.

— Esperemos que ele se aguente. Fazemos o que é habitual. 
Estabilizado ou não, vamos ver o que podemos fazer por ele. 
Tim, é melhor acompanhar a equipa de receção.

Um homem saiu da zona de lavagem das mãos, a esticar as 
luvas de borracha e a ajeitar a bata.

— Bom dia, Peter. Já foi informado?
— Acabei de chegar, mas o Jack já me contou tudo. Mais do 

mesmo, parece.
 A espera continuou. O ponteiro dos minutos prosseguiu a 

sua volta no mostrador do relógio por cima de um quadro branco 
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dividido em quadrados pretos e preenchido com informações. 
E depois o ruído distante de um helicóptero aproximou-se e as 
paredes do hospital de campanha começaram a vibrar. O som 
alterou-se, diminuiu e transformou-se num assobio interminável.

— Aqui vamos nós — disse ela.

*

As portas duplas abriram-se com estrondo, e o som de pas-
sos apressados e de vozes urgentes percorreu o corredor até a 
maca que te transportava entrar na sala, rodeada por homens 
e mulheres. Uma mantinha no ar um saco com líquido e outro 
usava um capacete com um visor escuro e uma etiqueta com 
estrelas e listras.

— Os valores são 60 e 30 — disse —, fizemos a desfibrilha-
ção quatro vezes, durante o voo. Demos-lhe uma injeção de 
adrenalina.

— Qual é a situação agora?
— Penso que esteve consciente por instantes quando aterrá-

mos, mas está de novo inconsciente. Não lhe deram morfina no 
local por suspeitarem de um pneumotórax. Ainda não tivemos 
tempo de o intubar.

— Muito bem, vamos intubá-lo — disse a mulher. — O mais 
depressa possível, Tim.

Pegaram em mim e arrancaram-me a película de plástico 
que me embalava. Um homem enfiou-te um laringoscópio na 
boca enquanto outro te levantava a cabeça. A tua garganta ficou 
aberta, e eu fui empurrado para o teu interior. Havia poeira na 
tua língua e uma erva. Deslizei, passando pelo laringoscópio que 
me guiava para o teu interior. Avancei, a arranhar-te a laringe, 
a passar pela glote e através da traqueia até chegar ao topo dos 
teus pulmões. Um deles estava mais pequeno e colapsado. Um 
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enfermeiro encheu de ar a manga do meu balão para se expandir 
e manter-me dentro de ti.

Uma peça em forma de T foi presa com firmeza no ponto 
onde eu saía da tua boca e ligada a um ventilador mecânico. 
Agora eu era parte de um sistema. Fiquei dentro de ti, mesmo por 
cima dos teus pulmões. Fui percorrido por ar rico em oxigénio 
e comecei a respirar por ti.

Estavas coberto de poeira, uma camada fina que dava uma 
aparência fantasmática à pele do teu rosto. A tua roupa também 
ficara mais clara devido à poeira, à exceção dos pontos onde o 
sangue a escurecera ou onde se tinha rasgado. Ficaste nu da 
cintura para baixo, e a pele branca das tuas coxas mostrava 
manchas de sangue e dedadas vermelhas.

— Agora vamos pô-lo na mesa. Exame completo, o mais 
depressa possível.

Encostaram a maca à cama vazia e, num único movimento, 
levantaram-te e puseram-te em cima dela, deixando poças vis-
cosas na maca. Penduraram por cima de ti um saco de plasma.

Faltava-te o pé esquerdo, e da extremidade da perna saíam 
estilhaços de ossos. A perna direita estava rasgada ao longo da 
parte interior, com feridas largas e glutinosas na pele. A parte de 
baixo da perna também desaparecera. Sangravas dos braços, onde 
se viam vários buracos. O teu dedo mindinho esquerdo estava 
preso à mão por um simples tendão. Na virilha havia uma ferida 
limpa de onde não parava de sair sangue. Havia um testículo 
pendurado e ferido, tão deformado que parecia um ser estranho.

A mulher contornou a maca e curvou-se diretamente para ti.
— Muito bem, vamos prepará-lo o mais depressa que pu-

dermos. Kirsty, analise-lhe o sangue. Quantos sacos de líquido 
é que lhe deram?

— Um administrado no local, minha senhora — disse o 
homem do capacete —, e nós demos-lhe três.



H A R R Y  P A R K E R

34 

— Muito bem, vamos meter as cânulas. 
A mulher recuou e avaliou a situação. Os outros afadigavam-

-se à tua volta. Cortaram o resto da roupa e examinaram o teu 
corpo nu. Limparam-te e lavaram-te e fecharam-te as pálpebras 
com fita adesiva. Puseram elétrodos no teu peito, e a máquina 
por cima de ti fez barulho por três vezes e depois apenas uma 
antes de começar a trabalhar com um ritmo estável.

— Taquicardia. Entre 60 e 30. Fraco — disse um deles.
— Sangue testado. É O positivo. A análise mostra hemoglo-

bina a seis.
— Certo, Kirsty, vamos dar-lhe mais dois sacos, e já.
A máquina por cima de ti começou a emitir sinais sonoros.
— A tensão está a baixar — disse uma enfermeira.
Logo a seguir outra máquina faiscou e emitiu um som agudo 

constante e todos se curvaram sobre ti enquanto puxavam um 
carrinho pequeno.

— Desfibrilhador — disse a mulher, pegando nos elétrodos.
Eu estava dentro de ti, e, à medida que o teu coração falhava, 

era como se estivesses a desaparecer. Puseram gel nos elétrodos, 
ela esfregou um no outro e pousou-os no teu peito.

— Afastem-se — dizia, entre cada sobressalto do teu corpo. 
E eu sentia o teu peito a agitar-se quando a eletricidade nos 
percorria.

— Por amor de Deus — disse um enfermeiro,
Mas o teu coração estremeceu mais uma vez, depois outra, 

o sangue percorreu os teus pulmões, e a linha no visor voltou 
a subir e a descer.

Continuaram a trabalhar em ti. Como continuavas a sangrar 
muito, abriram uma linha vertical ao longo do estômago e que 
desceu abaixo do umbigo. Entraram em ti com grampos metálicos 
e impediram que o sangue se esvaísse pelas artérias femorais. 
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Retiraram um torniquete e atiraram-no para o caixote do lixo. 
Uma enfermeira inseriu-te um tubo no pénis.

Quando se convenceram de que estavas estabilizado, leva-
ram-nos da sala e seguimos pelo corredor fora. Puseram-te dentro 
de um aparelho de Tac, que zumbiu à nossa volta. Os médicos 
e os enfermeiros observaram os danos nos monitores. Depois, 
levaram-te de regresso à cirurgia.

Ocuparam-se do coto esquerdo, limpando a terra e os detritos 
que tinham sido projetados para o interior. Curvaram-se sobre 
ti com toda a concentração de que eram capazes e, lentamente, 
afastaram-te do abismo. Para eles, não eras um todo mas ape-
nas um ferimento que precisava de ser fechado, um nível num 
ecrã que era necessário acompanhar ou um saco de sangue que 
devia ser mudado.

Uma cirurgiã recuou um pouco e piscou os olhos à luz, ob-
servando a equipa.

— Pronto, ele está mais estável — declarou. — As hemorragias 
foram travadas nas duas pernas. Vamos deixar a amputação 
traumática da perna esquerda como está, por agora. Mas a artéria 
femoral exposta na coxa direita preocupa-me. Vou tratar disso 
com a Lisa. Peter, está satisfeito com o estado dele?

— Sim, Gill.
— Muito bem. Pode tratar-lhe das lesões nos braços? Também 

quero fazer-lhe uma cirurgia exploratória na ferida do antebraço 
esquerdo. Penso que lhe pode ter provocado danos nos nervos. Se 
estiver à vontade, pode começar por aí. — Olhou para o homem ao 
lado dele. — Tim, penso que vamos ter de lhe cortar aquele dedo. 
E depois cosa-o, por favor. Vai ser o menor dos problemas dele.

— Sim, meu coronel — disse Tim, indo lavar novamente as 
mãos.

— Quando tudo isso estiver feito, quero ver outra vez a virilha 
dele. É provável que tenhamos de lhe fazer uma orquiectomia, e 
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quero que isso fique bem feito. Ele teve uma sorte extraordinária 
nesse departamento.

Algumas horas depois, a preocupação era menor. Falavam 
calmamente enquanto os cirurgiões esticavam as costas. Por 
fim, a mulher escreveu algumas notas numa prancheta e duas 
pessoas deram-te medicamentos.

Eu continuava dentro de ti, a respirar por ti. O teu peito er-
guia-se e baixava-se enquanto a mistura de gases passava por 
mim e entrava no teu corpo. Os teus braços e a parte inferior 
do teu corpo estavam cobertos por ligaduras de plástico e tubos 
protuberantes que retiravam os fluidos das tuas feridas. Manchas 
amarelas de iodo descoloriam-te a pele, e as ligaduras deixavam 
ver a tinta preta onde tinham sido desenhadas linhas. Estavas 
coberto por um lençol azul.

Foste levado para uma sala onde estavam outros homens com 
tubos como eu, que lhes conservavam as bocas abertas como 
idiotas. Nenhum deles estava consciente. Estavam imóveis, só 
os seus peitos subiam e desciam comandados pelas máquinas. 
A sala era escura, com um ar condicionado a zumbir num canto 
e os monitores a brilharem por cima de cada corpo. 

Os corpos estavam desfigurados como o teu e não ocupavam 
as camas como deviam. Os cobertores verdes caíam sobre a cama 
nos locais onde as pernas deviam estar. 

Por entre as camas movimentavam-se os enfermeiros que 
os preparavam para a transferência. Uma das máquinas come-
çou a emitir um sinal sonoro e a piscar uma luz vermelha, e os 
enfermeiros acorreram, e apareceram mais pessoas, e a máqui-
na continuou a emitir o mesmo som contínuo. Foi pedido um 
desfibrilhador. À confusão total, seguiu-se a frustração e, por 
fim, a desolação. 

A cama foi levada da sala e não voltou.
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O teu estado já os satisfazia. Alteraram as dosagens dos me-
dicamentos, mas mantiveram-te sedado e levaram-te para outra 
sala, pronto para a transferência. Os enfermeiros que cuidavam 
de ti escreveram no teu registo e gostavam de ti, apesar de nunca 
te terem conhecido.

Chegou, entretanto, um homem com um uniforme de 
combate, com a boina verde dobrada na mão. Os corpos defor-
mados nas camas, imóveis ao longo da parede e silenciosos, 
chocaram-no. Sentou-se na tua cama e disse algumas palavras 
constrangidas. Deu-te uma pequena palmada na mão, antes 
de se ir embora. 

— Sê forte, companheiro — disse em voz baixa.
Mais tarde, chegou uma equipa de médicos e de enfermeiros 

que parou junto de cada cama, folheando as páginas das pran-
chetas e observando as radiografias. Percorreram a sala toda e 
pararam finalmente junto de ti.

— Já está suficientemente estável para a transferência. Mas 
deve ficar sedado.

— Temos de o levar. As lesões na perna direita precisam de 
cirurgia plástica com urgência.

— Vamos fazer mais análises antes de ele partir. E aumentem 
a sedação para o voo.

— Muito bem, embarquem-no esta noite. Penso que é a Equipa 
Bravo do Apoio Aéreo. Vão ficar com dois inconscientes e três 
que podem andar.

Passaram à cama seguinte. Uma das pessoas ficou para trás 
e retirou a leitura das máquinas por cima de ti. Rodou um botão 
do ventilador mecânico e a mistura de gases que passava por 
mim alterou-se. Premiu um frasco pequeno contra a cânula que 
pendia do teu pulso e encheu-o de sangue. Não era teu, mas uma 
combinação do sangue de oito pessoas diferentes.
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Nessa noite, foste preparado para a transferência. Os enfer-
meiros e os médicos vieram ver-te e falaram das tuas feridas e 
lesões. Disseram à equipa que ia fazer a transferência tudo o que 
puderam, com cada pormenor a realçar a tua fragilidade e o risco 
de ires para casa. Começaram a tratar de ti com uma eficácia 
bem exercitada. A minha outra extremidade foi retirada do ven-
tilador mecânico e ligada a uma unidade portátil. Inclinaram-se 
por cima de ti e os enfermeiros disseram baixinho «Aos três: 
um, dois, passar» enquanto te transferiam, com muito cuidado, 
para uma nova cama.

A nova equipa levou-te por um corredor azul, em direção a 
uma porta dupla. Os seus movimentos eram urgentes e profis-
sionais, e a sua preocupação centrava-se apenas nas dez horas 
seguintes: garantirem que podiam levar-te para um lugar seguro 
e entregar-te à outra equipa, que já poderia fazer mais do que 
apenas manter-te vivo.

Deixámos o edifício com ar condicionado e fomos levados 
para uma ambulância através da poeira do deserto. Viajámos 
durante alguns minuto. O enfermeiro que nos acompanhava 
foi monitorizando as máquinas e verificando os teus níveis. 
Quando parámos, as portas de trás abriram-se e fomos le-
vados para o exterior, sob a abertura retangular iluminada 
de um avião. Os motores começaram a assobiar e as luzes a 
brilhar em cada uma das asas. O ar era fustigado pelos jatos 
quentes que fizeram agitar também os cabelos finos colados 
à tua testa. Empurraram-nos pela rampa para a parte trasei-
ra da fuselagem e prenderam a tua cama a vários pontos de 
fixação no chão.

Chegaram outras macas que foram também fixadas ao chão. 
Entraram no avião homens com muletas, braços ligados e um 
olho tapado por ligaduras, que foram depois ajudados pelo pes-
soal médico a instalarem-se nos bancos da frente. O zumbido 
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dos motores quase deixou de se ouvir quando a porta de trás foi 
içada. A equipa de transferência percorreu as camas, verificando 
a sedação e vendo se as reações eram aceitáveis. O avião fez-se 
à pista e levantou voo.

Viajaste 6437 quilómetros, mas não precisaste de pensar. 
Eu fazia parte de um sistema de tubos, válvulas, medidores 
de pressão e ecrãs, alimentado por microchips e controlado por 
pessoas que te ajudavam a viver.

O avião aterrou e a porta de trás foi baixada.
O asfalto estava molhado e era atravessado por reflexos de 

luz verticais, alguns, azuis e vermelhos, provenientes de uma 
fila de veículos que esperavam. O ar era muito mais frio. Coletes 
fluorescentes cintilaram quando algumas pessoas correram 
para a porta traseira. As rodas da maca deslizaram pelo chão 
quando a equipa nos levou, em passo de corrida, para a parte de 
trás de uma ambulância. O céu de pedra transformava a chuva 
que caía em varetas brancas. Meteram-nos na ambulância e as 
portas fecharam-se.

A janela foi iluminada por clarões azuis quando nos puse-
mos em movimento. Passado pouco tempo, o veículo abrandou 
e começou a contornar esquinas, agora com luzes amarelas a 
entrarem pela janela. A sirene mudou de ritmo e de tom, e nós 
oscilámos para um lado e para o outro e acelerámos outra vez.

A sirene foi desligada e parámos. As portas abriram-se e 
fecharam-se ruidosamente. Ouviu-se um grito, fomos trans-
portados para o exterior, as rodas da maca foram descidas e 
levaram-nos para um novo edifício, onde entrámos através de 
portas automáticas, percorrendo corredores beges com avisos 
de segurança e listas de departamentos. À medida que avançá-
vamos, as listas mudavam, mas o nosso destino foi sempre a 
unidade de cuidados intensivos, esquina após esquina, até um 
homem introduzir um código num pequeno teclado e se abrirem 
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portas de vidro fosco com as letras uci impressas. Parámos ao 
lado de uma cama.

A equipa de receção já nos esperava e voltaram a aplicar-te um 
novo conjunto de tubos e fios. As máquinas começaram a piscar, 
mostrando o teu estado, e eu fui ligado a um novo ventilador.

A equipa de apoio aéreo afastou-se. Pareciam cansados. Um 
deles pôs o braço por cima dos ombros do outro e sorriu. Saíram 
e as portas de correr fecharam-se.

Decidiram operar-te. Fomos transportados para uma sala de 
operações com paredes de azulejos brancos. Abriram as ligaduras 
e poeira e pequenas pedras cairam das tuas feridas para a mesa. 
A tua carne foi desbridada, sendo-lhe retiradas as partes mortas 
e quase mortas que já não conseguíamos manter. Limparam as 
zonas infetadas e tiraram sangue para análises. Os cirurgiões 
plásticos avaliaram-te e começaram a trabalhar.

Quatro horas depois, levaram-nos de regresso à UCI. Os 
enfermeiros voltaram a limpar-te. A tua pele estava amarelada, 
e a cabeça repousava num ângulo que não era natural.

Depois de os enfermeiros se darem por satisfeitos, as por-
tas de vidro abriram-se e um médico entrou com um homem 
e uma mulher que não vestiam roupas médicas. Atravessa-
ram a sala acompanhados até pararem junto à nossa cama. 
O homem olhou para nós com uma expressão determinada. 
A mulher segurava uma mala vermelha com as duas mãos e 
parecia esgotada e em estado de choque. O braço do homem 
segurava-a com firmeza junto de si e, neste momento, puxou-a 
mais para ele. O médico começou a falar de ti e apresentou-os 
à equipa que te tratava.

Ficaram durante muito tempo, quase sem falar, até o médico 
regressar e lhes dizer que deviam ir dormir um pouco. Ficámos 
sozinhos.
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O homem e a mulher regressaram muitas vezes e sentavam-se 
a teu lado, à espera. A mulher tocava-te na mão furtivamente, 
quando ninguém via, preocupada por poder estar a fazer uma 
coisa que não devia ou que te pudesse fazer mal. Ficavam mui-
tas vezes a ver-nos a sermos levados para a sala de operações. 
Sentiam-se impotentes. Quando voltávamos, encontrávamo-los 
sempre lá.

*

Sete dias e 6437 quilómetros depois de eu ter sido inserido 
em ti, mudaste. Não o esperavam, mas os teus olhos piscaram 
e a tua língua começou a resistir-me enquanto te engasgavas 
com o meu tubo. Tentaste expulsar-me e pensaste, assustado, 
que estavas a sufocar. Os enfermeiros acorreram quando o teu 
coração acelerou, em pânico, e as máquinas por cima de ti fize-
ram soar os seus alarmes.

Os médicos foram chamados para te examinarem. O meu 
balão foi esvaziado e retiraram-me suavemente de dentro de ti. 
Balbuciaste palavras confusas quando passei por entre os teus 
dentes. Fui deixado numa mesa, e o homem e a mulher regres-
saram, para estarem contigo. Ela pegou na tua mão.

Reconheceste-a e à tua relação com ambos.
Um enfermeiro pegou em mim, premiu com o pé o pedal de 

um caixote do lixo e atirou-me para dentro de um saco amarelo 
de resíduos cirúrgicos.

Deixei de fazer parte de ti.
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