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N o t a  D E  t r a D u ç ã o

No confronto constante, ao longo de uma tradução, entre o original  
e a versão em português, entre o que o autor quer dizer e o que o leitor  
quer ler, há soluções que vão surgindo e que, com a prática, são quase de 
imediato aceitáveis ou de rejeitar. As regras vão desde o conhecimento 
das culturas em questão até ao simples bom senso.

Em Desmobilizados nenhuma solução foi fácil. Um artigo do New 
York Times sobre o livro intitula ‑se «A Loucura da Guerra Contada  
na Primeira Pessoa», o que dá uma ideia bastante exata do conteúdo 
do livro, do ar que nele se respira, do que pretende narrar — que,  
como a certa altura um marine diz, «é impossível de descrever a quem 
não tenha lá estado».

Seria impensável encher um livro como este de notas de rodapé.  
Há casos em que a simples tradução de um acrónimo faria que ele perdesse  
a carga semântica que tem. Por exemplo, no conto «OIF», proposita‑ 
damente escrito com uma série infindável de siglas, o objetivo é conse‑ 
guir perceber tudo o que aconteceu sem saber o que nenhuma dessas 
siglas significa. Assim sendo, em Desmobilizados, a intensidade do 
texto sobrepôs ‑se definitivamente a decisões de tradução.



Para a minha mãe e o meu pai,
que viram três filhos partir para a guerra
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M
atámos cães. Não por acidente. Foi de propósito, e chamá‑ 
mos a isso a Operação Scooby. Como eu gosto de cães,  
fartei ‑me de pensar naquilo.

A primeira vez foi por instinto. Ouço o O’Leary dizer: «Meu 
Deus», e vejo um cão esquelético a lamber sangue tal qual como 
nós tínhamos estado a lamber água de uma tigela. Não era sangue 
americano mas, mesmo assim, estava um cão a lambê ‑lo. E acho 
que aquilo foi a gota de água. A seguir, abrimos a caça aos cães.

Na altura, uma pessoa não pensa nisso. Pensas é em quem estará 
dentro daquela casa, que armas terá, como é que vai matar ‑te, a ti 
ou aos teus camaradas. Vais a andar, rua a rua, empunhando uma 
arma com um alcance de quinhentos e cinquenta metros, e matas 
gente que está a cinco metros de ti em caixas de cimento armado.

Só mais tarde é que pensas, quando te dão tempo para isso.  
Não é de um salto que passas da guerra para um centro comercial em 
Jacksonville. Quando a nossa companhia foi mobilizada, mandaram‑
‑nos para TQ, a base logística de al‑Taqaddum no deserto, para 
descomprimirmos. Não sei bem o que queriam dizer com aquilo. 
Descomprimir. E então achámos que queria dizer bater imensas 
punhetas no duche, fumar e jogar às cartas. E depois levaram ‑nos 
para o Kuwait e enfiaram ‑nos num avião comercial para voltar ‑ 
mos para casa.

E lá estamos nós. Estiveste num teatro de guerra daqueles 
a doer e, a seguir, estás sentado numa cadeira fofa, a olhar para 
aquela espécie de focinho donde sai o ar condicionado e a pensar: 
Foda ‑se! Tens uma arma entre os joelhos, tal como toda a gente à 
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tua volta. Alguns marines receberam pistolas M9, mas tiraram‑
‑nos as baionetas porque não se pode ter facas dentro dos aviões. 
Mesmo tendo tomado banho, estamos todos sujos, de cara chupada 
e olhar vazio. Os camuflados estão uma merda. Vamos ali sentados, 
fechamos os olhos e pensamos.

O problema é que os pensamentos não aparecem com nenhuma 
ordem lógica. Não pensas: Ah, fiz A, depois B, depois C, depois D.  
Tentas pensar na tua casa e vês ‑te na câmara de tortura. Vês bocados 
de corpos num armário e o tipo que é atrasado mental numa espécie de  
jaula. Parecia uma galinha a guinchar. A cabeça era do tamanho 
de um coco. Só passado um bocado é que te lembras de o médico 
ter dito que lhe tinham injetado mercúrio no crânio, mas, mesmo 
assim, continua a não fazer sentido.

Vês as coisas que viste nos momentos em que quase foste 
morto. A televisão partida e o cadáver do háji. O Eicholtz coberto 
de sangue. O tenente a falar pelo rádio.

Vês a miúda, as fotografias que o Curtis encontrou numa gaveta. 
A primeira era uma miúda iraquiana lindíssima, com uns sete ou  
oito anos, descalça e com um vestido branco como se fosse da 
primeira comunhão. Na seguinte, está com um vestido encarnado, 
sapatos de salto alto, muito maquilhada. A seguir, com o mesmo 
vestido encarnado, mas tem a cara toda suja e aponta uma pistola 
à cabeça.

Tentei pensar noutras coisas. Por exemplo, na minha mulher,  
a Cheryl. Tem a pele muito clara e uns pelos escuros, muito 
finos, nos braços. Tem vergonha de os ter, mas são muito suaves. 
Delicados.

Mas pensar na Cheryl fez ‑me sentir culpado e preferi pensar 
no sargento Hernandez, no cabo Smith e no Eicholtz. Éramos como 
irmãos, eu e o Eicholtz. Uma vez, nós os dois salvámos a vida a um 
marine. Algumas semanas depois, o Eicholtz vai a trepar um muro, 
e um rebelde aparece de repente numa janela e dá ‑lhe um tiro nas 
costas, quando ele já vai a meio.
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E, portanto, é nisso que vou a pensar. Estou a ver o atrasado 
mental e a rapariga, e o muro onde o Eicholtz morreu. Mas o 
problema é que estou a pensar muito, muito mesmo, na merda 
dos cães.

E estou a pensar no meu cão, o Vicar. No canil onde fomos 
buscá ‑lo, quando a Cheryl disse que tínhamos de trazer um cão 
mais velho, porque ninguém quer os cães mais velhos. Nunca 
conseguimos ensinar ‑lhe nada. Quando ele vomitou aquela merda 
que nem sequer devia ter comido. Como ele se escapulia com um  
ar de culpado, de cauda para baixo, cabeça caída e a arrastar as patas 
traseiras. E no pelo dele, que começou a ficar grisalho dois anos 
depois de o termos levado para a nossa casa, e com tantos pelos 
brancos no focinho que parecia que tinha um bigode.

E pronto. Lá estava. O Vicar e a Operação Scooby durante toda 
a viagem de regresso a casa.

Não sei, mas talvez uma pessoa esteja preparada para matar 
outras pessoas. Treinamos com alvos em forma de gente para 
ficarmos preparados. Claro que também há alvos a que eles 
chamam alvos cães. Alvos em forma de delta. Mas não são nada 
parecidos com cães.

E também não é fácil matar pessoas. Quando acabam a recruta, 
os marines combatem como se estivessem a fazer de Rambo, mas a 
sério, com muito profissionalismo. Quase sempre. Vimos um rebelde já 
com o estertor da morte, a espumar e a tremer, todo lixado. Tinha sido 
atingido com uma 7,62 no tórax e na cintura pélvica; não ia demorar 
um segundo a morrer, mas o capitão da companhia aproxima ‑se dele, 
pega na KA ‑BAR e corta ‑lhe a garganta. Diz: «Sabe bem matar um 
gajo com uma faca.» Os marines olham uns para os outros como que 
a dizer: «Mas que merda é esta?» Não esperavam uma coisa daquelas 
do capitão. Os maçaricos é que costumam fazer merdas daquelas.

Também pensei nisso durante o voo.
Tem piada. Vamos aqui sentados de arma na mão, mas sem 

munições à vista. E depois aterramos na Irlanda para reabastecer 



P h i l  K l a y

16 

o avião. O nevoeiro é tão forte que não vemos um palmo à frente 
do nariz, mas é a Irlanda e, por isso, de certeza que há cerveja.  
E o comandante do avião, um caralho dum civil, lê uma mensagem 
qualquer a dizer que as ordens se mantêm em vigor até chegarmos 
aos Estados Unidos, pelo que continuamos de serviço. Por isso, 
nada de álcool.

Bem, o nosso capitão deu um salto e disse: «Faz um sentido do 
caralho! Muito bem, marines, têm três horas. Ouvi dizer que aqui 
servem Guinness.» Porreiro, foda ‑se.

O cabo Weissert mandou vir cinco cervejas de uma vez e pô ‑las 
em fila à sua frente. Ficou uma data de tempo ali sentado a olhar para 
elas sem beber, todo contente. O O’Leary disse ‑lhe: «Estás ‑te para aí 
a rir que nem um paneleiro a olhar para uma árvore de caralhos», 
uma expressão da companhia que o Curtis adora.

O Curtis dá uma gargalhada e diz: «Que puta de árvore de 
merda», e desatamos todos a rir, felizes só por sabermos que nos 
podíamos embebedar e baixar a guarda.

Começamos a ficar alegres num instante. Perdemos quase 
todos uns dez quilos, e há sete meses que não tocávamos numa 
gota de álcool. O MacManigan, um primeiro ‑sargento graduado, 
andava a rebolar pelo bar com os tomates de fora do camuflado,  
a dizer aos marines: «Para de olhar para os meus tomates, paneleiro.» 
O primeiro ‑cabo Slaughter só aguentou meia‑hora até ir para a casa 
de banho vomitar, ajudado pelo cabo Craig, o mórmon sóbrio, e o 
primeiro ‑cabo Greeley, o mórmon bêbedo, a vomitar na sanita ao 
lado. Até os atiradores da companhia se embebedaram.

Foi bom. Voltámos para o avião e caímos todos para o lado. 
Acordámos na América.

Mas quando chegámos a Cherry Point, não havia lá ninguém. 
Estava escuro como breu e um frio de morrer, e muitos de nós 
estavam a curar a primeira ressaca em meses, o que naquele momento 
nos fazia sentir ao mesmo tempo uma merda e bem como o caralho. 
Saímos do avião e damos com uma pista de aterragem gigantesca  
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mas vazia, talvez com uma dezena de veículos de reparação verme‑ 
lhos e uns quantos camiões de sete toneladas todos alinhados.  
Mas famílias, nada.

Os atiradores da companhia disseram que as famílias estavam 
à nossa espera em Lejeune. Quanto mais depressa carregarmos  
o equipamento nos camiões, mais depressa os vemos.

Correto e afirmativo. Formámos grupos de trabalho e metemos 
as mochilas e os sacos nos camiões. Foi um trabalho pesado que 
nos pôs o sangue a correr com aquele. E também nos fez suar um 
pouco do álcool.

Depois apareceram uns autocarros e entrámos todos, todos ao 
monte, eram só M16 por todo o lado, e todos nós nos estávamos  
a cagar se elas estavam descarregadas ou não.

De Cherry Point a Lejeune é uma hora. Primeiro por uma 
estrada cheia de árvores. Não se vê quase nada no escuro. E também  
não se vê grande coisa quando entramos na 24. Lojas que ainda não 
abriram. Luzes de néon apagadas nas estações de serviço e nos bares. 
Se olhasse lá para fora, sabia mais ou menos onde é que estava,  
mas não me sentia em casa. Achei que só ia sentir isso quando 
beijasse a minha mulher e fizesse uma festa ao meu cão.

Entrámos pelo portão lateral de Lejeune, que fica mais ou menos 
a dez minutos da zona do nosso batalhão. «Um quarto de hora»,  
disse para mim próprio, «à velocidade a que este cabrão vai».  
Quando chegámos a McHugh, a malta começou toda a ficar um 
bocado excitada. E depois o motorista voltou para a rua A. O nosso 
batalhão ficava na zona A e, quando vi as casernas, pensei: Cá está. 
Mas ele parou uns quatrocentos metros antes. Mesmo à frente do 
depósito de armas. Eu podia dar uma corrida até ao sítio onde esta ‑ 
vam as famílias. Vi que havia uma zona atrás de uma das casernas 
onde tinham posto umas luzes. E havia carros estacionados por 
toda a parte. O barulho da multidão ouvia ‑se no sítio onde eu estava.  
As famílias estavam ali. Mas pusemo ‑nos todos em fila, sempre a 
pensar neles. Eu a pensar na Cheryl e no Vicar. E esperámos.
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Mas, quando cheguei ao postigo e entreguei a minha arma, 
senti falta de qualquer coisa. Era a primeira vez em muitos meses 
que me separava dela. Fiquei sem saber onde pôr as mãos. Primeiro, 
meti ‑as nos bolsos, depois tirei ‑as e cruzei os braços e, por fim, 
deixei ‑as caídas, inúteis, junto ao corpo.

Depois de todas as armas terem sido entregues, o primeiro‑
‑sargento obrigou ‑nos a formar, mas a formar a sério. Tínhamos 
uma merda dum estandarte a acenar lá à frente, e fomos a marchar 
pela rua A. Quando chegámos ao fim das primeiras casernas, as pes‑ 
soas começaram a dar vivas. Não vi ninguém até dobrarmos a 
esquina e, nessa altura, dei com aquele mar de gente a fazer sinais, 
debaixo de uma imensidão de luzes, luzes fortes e apontadas para nós,  
o que tornava difícil olhar para as pessoas e ver quem elas eram.  
De um dos lados, havia mesas de piquenique e um marine no meio 
das árvores a fazer cachorros ‑quentes. E também lá estava um castelo 
insuflável. Um caralho dum insuflável.

Continuámos a marchar. Entre as árvores havia mais alguns 
marines a impedir que as pessoas passassem, e fomos a marchar até 
ficarmos mesmo ao lado da multidão e, nessa altura, o primeiro‑
‑sargento mandou ‑nos parar.

Vi algumas câmaras de televisão. Havia montes de bandeiras 
dos Estados Unidos. O clã MacManigan estava todo ali, mesmo  
à frente e a meio, com uma faixa que dizia «viva o primeiro
cabo bradley macmanigan. estamos muito orgulhosos».

Percorri a multidão com os olhos, para um lado e para o outro. 
Tinha falado ao telefone com a Cheryl, ainda no Kuwait, uma 
conversa curta, só para dizer «olá, estou bem» e «sim, daqui a 
quarenta e oito horas. Liga para o Gabinete de Apoio às Famílias. 
Eles dizem ‑te a que horas é que tens de ir para lá». E ela disse que 
iria lá estar, mas foi estranho, assim pelo telefone. Já não ouvia  
a voz dela há uns tempos.

Depois vi o pai do Eicholtz. Também tinha uma faixa. Dizia 
«bem vindos, heróis da companhia bravo». Olhei para ele  



19 

D e s m o b i l i z a D o s

e lembrei ‑me dele no dia em que tínhamos partido, e pensei: É o pai  
do Eicholtz. E foi nessa altura que nos deram ordem de marcha  
e também que deixaram as pessoas passar.

Eu estava parado, e os marines que estavam à minha volta,  
o Curtis, o O’Leary, o MacManigan, o Craig e o Weissert, desata‑ 
ram a correr em direção à multidão. E a multidão avançava. E o pai 
do Eicholtz avançava.

Apertava a mão a todos os marines por que passava. Acho que 
muitos dos tipos não o reconheceram, e sabia que tinha de dizer 
qualquer coisa, mas não disse. Afastei ‑me. Procurei em volta pela 
minha mulher. Até que vi o meu nome num letreiro: sgt price.  
Mas o resto estava tapado pela multidão, e não consegui ver quem 
é que estava a segurá ‑lo. E então comecei a andar na direção do 
letreiro e a afastar ‑me do pai do Eicholtz, que estava a dar um abraço 
ao Curtis, e foi então que vi o resto do letreiro: «sgt price, agora 
que voltaste podes fazer algumas coisas. aqui está a lista 
dos teus afazeres. 1) eu. 2) repetir o número 1».

E, a segurar o letreiro, estava a Cheryl.
Estava com umas calças de camuflado e um top, apesar do 

frio. Devia ter ‑se vestido assim de propósito para mim. Estava 
mais magra do que eu me lembrava. E também mais maquilhada.  
Eu estava nervoso e cansado e achei ‑a um bocado diferente. Mas era ela.

A toda a volta havia famílias, sorrisos rasgados e marines 
exaustos. Continuei em direção a ela e, quando me viu, o rosto dela 
iluminou ‑se. Há muito tempo que nenhuma mulher sorria assim 
para mim. Avancei e beijei ‑a. Achei que era isso que ela esperava 
que eu fizesse. Mas tinha passado muito tempo, e estávamos os 
dois muito nervosos, e foi uma coisa do tipo só encostar os lábios.  
Não sei. Ela afastou ‑se, olhou para mim, pôs ‑me as mãos nos ombros 
e começou a chorar. Depois esfregou os olhos e abraçou ‑me e puxou‑
‑me para ela.

O corpo dela era suave e encaixava ‑se perfeitamente no meu. 
Durante toda a missão, tinha dormido no chão ou em catres de tela. 
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Tinha andado com fatos à prova de bala e com uma arma a tiracolo. 
Há sete meses que o meu corpo não sentia nada como o corpo dela. 
Já quase me tinha esquecido dessa sensação ou, se calhar, nunca 
a tinha conhecido, e ali estava agora essa sensação nova, que fazia 
que tudo o resto perdesse a cor e ficasse apenas um imenso preto 
e branco esbatidos. Depois soltou ‑me, e eu dei ‑lhe a mão, fomos 
buscar as minhas coisas e saímos dali para fora.

Perguntou ‑me se eu queria ir a guiar, e podes crer que queria, 
e sentei ‑me ao volante. Era outra coisa que também não fazia há 
muito tempo. Meti a marcha ‑atrás, saí do estacionamento e comecei 
a guiar em direção a casa. Ia a pensar que me apetecia parar num 
sítio às escuras e enrolar ‑me com ela no banco de trás, como fazíamos 
quando andávamos no liceu. Mas tirei o carro do parque e meti 
pela McHugh. E ir a guiar pela McHugh era diferente do autocarro.  
Do tipo, isto é Lejeune. Era por este caminho que costumava ir para 
o trabalho. E estava tudo tão escuro. E tudo em silêncio.

A Cheryl perguntou: «Como é que estás?», o que significava: 
«Como é que foi? Ficaste maluco?»

Respondi ‑lhe: «Bem. Está tudo bem.»
Depois tornámos a ficar em silêncio e virámos para Holcomb. 

Sabia ‑me bem ir a guiar. Obrigava ‑me a estar concentrado. Vai por 
esta rua, roda o volante, volta para outra. Um passo de cada vez. 
Consegue ‑se aguentar tudo, um passo de cada vez.

— Estou tão feliz por teres voltado — disse ela.
— Amo ‑te tanto — disse ela depois.
— Estou tão orgulhosa de ti — disse ela depois.
— Também te amo — disse eu.
Quando chegámos a casa, ela abriu ‑me a porta. Eu nem sequer 

sabia onde é que tinha as chaves de casa. O Vicar não veio receber‑
‑me à porta. Entrei, dei uma vista de olhos rápida, e lá estava ele 
em cima do sofá. Quando me viu, levantou ‑se devagar.

Tinha o pelo mais grisalho e uns papos estranhos de gordura nas 
patas, aqueles pequenos tumores que os labradores costumam ter,  
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mas que, no caso do Vicar, eram mais do que muitos. Abanou a 
cauda. Desceu do sofá com todo o cuidado, como se estivesse com 
dores. E a Cheryl disse: «Ainda se lembra de ti.»

Perguntei ‑lhe porque é que ele estava tão magro e inclinei ‑me 
para o coçar atrás das orelhas.

— O veterinário disse que tínhamos de controlar o peso dele. 
E ultimamente não lhe tem ficado nada no estômago.

A Cheryl estava a puxar ‑me pelo braço. A afastar ‑me do Vicar. 
E eu deixei.

«Não te sabe bem estares em casa?», perguntou ‑me.
Tinha a voz a tremer, como se estivesse com dúvidas em 

relação à resposta. E eu respondi ‑lhe: «Sabe bem, pois.» E então ela 
beijou ‑me com muito ardor. Abracei ‑a e peguei ‑lhe ao colo e levei ‑a 
para o quarto. Pus um sorriso enorme na cara, mas não ajudou.  
Nessa altura, achei que ela estava com medo de mim. Provavelmente, 
todas as mulheres estavam um bocado assustadas.

E foi assim o meu regresso a casa. Acho que correu bem.  
A sensação de voltar a casa é como a de conseguir respirar pela 
primeira vez depois de estarmos quase a morrer afogados. Mesmo 
que custe um bocado, sabe bem.

Não posso queixar ‑me. A Cheryl esteve à altura. Vi a mulher 
do segundo‑cabo Curtis em Jacksonville. Gastou a subvenção de 
serviço do marido antes de ele voltar e estava grávida de cinco 
meses, o que, para um marine que regressa de uma missão de  
sete meses, não é gravidez que chegue.

A mulher do cabo Weissert nem sequer lá estava quando 
chegámos. Ele riu ‑se e disse que, provavelmente, ela se tinha 
enganado na hora, e o O’Leary deu ‑lhe boleia para casa. Quando 
lá chegaram, a casa estava vazia. Não havia lá ninguém, nem 
nada: nem mobílias, quadros nas paredes, nada. O Weissert olha 
para aquela merda, abana a cabeça e desata a rir. Saíram, foram 
comprar uísque e beberam até caírem para o lado, ali dentro da  
casa vazia.
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O Weissert adormeceu com a bebedeira e, quando acordou,  
viu o MacManigan ao pé dele, sentado no chão. E logo o  
MacManigan. Foi ele que o pôs apresentável e que o levou para 
a base a tempo das aulas que nos obrigam a ter, do género: não 
te mates, não batas na tua mulher. E o Weissert dizia: «Eu cá 
não posso bater na minha mulher. Não sei onde caralhos é que  
ela está.»

Nesse fim de semana deram ‑nos uma licença especial, e na 
sexta ‑feira fiquei de serviço pelo Weissert, que estava a meio de uma 
bebedeira de três dias. Estar com ele foi uma loucura carnavalesca, 
carregada de uísque e danças no varão. Só cheguei a casa às quatro 
da manhã, depois de o ter deixado no quarto do Slaughter no quartel, 
e a Cheryl acordou quando eu ia a entrar. Não disse nem uma 
palavra. Achei que ela devia estar chateada, e a cara dela era isso 
que dizia, mas, quando me deitei, virou ‑se para mim e abraçou ‑me, 
apesar de eu tresandar a álcool.

O Slaughter passou o Weissert ao Addis, o Addis passou ‑o ao 
Greely, e assim por diante. Esteve sempre alguém com ele durante 
todo o fim de semana até termos a certeza de que ele estava bem.

Quando não estava com o Weissert e o resto do pelotão, estava 
sentado no sofá com o Vicar, a ver os jogos de basebol que a Cheryl 
tinha gravado para mim. Às vezes, eu e ela falávamos de como  
ela tinha passado os sete meses, das mulheres que cá deixávamos, 
da família dela e do emprego e do chefe dela. Às vezes ela fazia umas 
perguntas sem importância. E eu respondia às vezes. E, mesmo 
estando muito feliz por estar de volta aos Estados Unidos, e apesar 
de ter odiado os últimos sete meses, durante os quais só os marines 
do meu pelotão e a ideia de regressar a casa eram as únicas coisas 
que me davam vontade de viver, comecei a ter a sensação de que 
me apetecia voltar para lá. Porque que se foda isto tudo.

Na semana seguinte, tive sempre uma parte do dia ocupada 
com merdices. Idas ao médico por causa dos ferimentos que a malta 
escondia ou menosprezava. Idas ao dentista. Burocracias. E todas  
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as noites eu e o Vicar no sofá a ver televisão e à espera de que a 
Cheryl voltasse do seu turno na Texas Roadhouse.

O Vicar costumava dormir com a cabeça no meu colo e acordava 
sempre que eu estendia a mão para lhe dar bocadinhos de morta‑ 
dela. O veterinário tinha dito à Cheryl que lhe fazia mal, mas ele 
merecia uma coisa boa. Quando lhe fazia festas, tocava ‑lhe quase 
sempre num dos tumores, e aquilo tinha forçosamente de doer. 
Parecia que tudo lhe fazia doer, abanar a cauda, comer. Andar. 
Sentar ‑se. E quando vomitava, praticamente dia sim, dia não, tossia 
como se estivesse a ficar asfixiado, e só para aí ao fim de uns vinte 
segundos é que conseguia respirar e deitar qualquer coisa fora. 
O que me incomodava mais era o barulho. Não me importava de 
limpar a alcatifa.

E, quando a Cheryl chegava a casa, olhava para nós, abanava  
a cabeça a sorrir e dizia: «Vocês metem pena.»

Eu queria que o Vicar estivesse ao pé de mim, mas não aguentava 
olhar para ele. Acho que foi por causa disso que deixei a Cheryl 
arrastar ‑me para fora de casa naquele fim de semana. Pegámos 
na minha subvenção de combate e fizemos uma data de compras.  
É assim que a América contra ‑ataca os terroristas.

Aquilo é que é uma experiência. A tua mulher levar ‑te às compras 
em Wilmington. Da última vez que andaste na rua de uma cidade,  
o marine que ia na dianteira seguia pela beira da rua, a ver o que se 
passava à sua frente e a vigiar os telhados de um lado e do outro.  
O marine que ia atrás dele ia a vigiar as janelas dos andares 
superiores dos prédios, o marine a seguir a ele a vigiar as janelas 
um pouco mais abaixo, e assim por diante até termos a rua toda sob 
controlo, e o marine que ia atrás de todos ficava com a retaguarda. 
Numa cidade, há milhões de sítios donde podem matar ‑te.  
A princípio, ficas todo borrado. Mas fazes o que te ensinaram na 
recruta, e resulta.

Em Wilmington, não tens um pelotão, não tens companheiros 
de guerra, nem sequer tens uma arma. Assustas ‑te dez vezes 
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quando vais à procura dela, e não está lá. Estás em segurança e, 
por isso, não precisas de estar alerta, mas estás.

Em vez disso, vês ‑te enfiado numa loja da American Eagle 
Outfitters. A tua mulher dá ‑te umas roupas para experimentares,  
e tu enfias ‑te no gabinete de prova, que é minúsculo. Fechas a  
porta e não te apetece tornar a abri ‑la.

Lá fora, as pessoas passam ao pé das montras, como se isso não 
tivesse importância nenhuma. Pessoas que não fazem a menor 
ideia de onde fica Faluja, onde morreram três elementos do teu pelo‑ 
tão. Pessoas que viveram toda a vida no verde.

Nunca irão sequer aproximar ‑se do amarelo. E tu também 
não, até à primeira vez que és apanhado no meio de um tiroteio,  
ou que um explosivo improvisado que não detetaste rebenta,  
e então apercebes ‑te de que a vida de todos, todos mesmo, depende 
de não fazeres merda. E que a tua vida depende deles.

Há gajos que vão logo para o vermelho. Ficam assim uns tempos 
e depois passam ‑se, descem ainda abaixo do verde, passam para lá 
do «estou ‑me cagando se morro ou não». A malta anda toda quase 
sempre no amarelo.

O amarelo é assim: não vês nem ouves como era costume.  
A química do teu cérebro muda toda. Apercebes ‑te de tudo o que se 
passa à tua volta, tudinho. Eu cá era capaz de ver uma moeda caída 
na rua quase a vinte metros de distância. Parecia que tinha umas 
antenas que chegavam ao fim da rua, por mais comprida que ela 
fosse. Até me custa lembrar ‑me exatamente de como era a sensação. 
Acho que um tipo absorve e guarda tanta informação que acaba por 
se esquecer para arranjar espaço nos miolos para conseguir absorver 
tudo o que o ajude a sobreviver no momento seguinte. E depois  
também esquece esse momento e concentra ‑se no seguinte. E no 
seguinte. E no seguinte. E é assim durante sete meses.

O amarelo é assim. E depois vais às compras em Wilmington, 
desarmado, e pensas que voltas ao verde? É uma merda. Vai demorar 
uma eternidade até conseguires voltar ao verde.
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No fim, eu estava completamente elétrico. A Cheryl não me 
deixou vir a guiar para casa. Era capaz de vir a mais de cento e 
sessenta à hora. E, quando chegámos, vimos que o Vicar tinha 
vomitado outra vez, mesmo ao pé da porta. Fui à procura dele,  
e ele estava no sofá, a tentar aguentar ‑se em cima das patas,  
que tremiam como varas verdes. E então disse: «Porra, Cheryl.  
Está na hora, caralho.»

— E tu achas que eu não sei? — disse ela.
Olhei para o Vicar.
— Amanhã levo ‑o ao veterinário — disse ela.
— Não.
Ela abanou a cabeça e insistiu: «Eu trato do assunto.»
— Quer dizer que vais dar cem dólares a um sacana qualquer 

para matar o meu cão — perguntei ‑lhe eu.
Ela não disse nada.
— Não, não vai ser assim. Eu trato disto — disse eu.
Ela estava a olhar para mim com aquele ar que eu não aguento. 

Doce. Olhei pela janela, sem ver nada.
— Queres que eu vá contigo? — disse ela.
— Não, não — respondi.
— Está bem — disse ela. — Mas era melhor.
Foi até junto do Vicar, baixou ‑se e abraçou ‑o. O cabelo caiu ‑lhe 

por cima da cara, e não consegui ver se estava a chorar. Depois 
levantou ‑se, foi para o quarto e fechou a porta devagar.

Sentei ‑me no sofá a coçar a cabeça do Vicar atrás das orelhas e 
planeei tudo. Não era um plano lá muito bom, mas era um plano. 
Às vezes, é o suficiente.

Há uma estrada de terra batida perto do sítio onde moro,  
e um regato afastado da estrada, onde a luz do sol costuma bater 
ao pôr do sol. É bonito. Às vezes ia para lá correr. Achei que ia  
ser um sítio bom para aquilo.

Não é longe. Chegámos lá mesmo ao pôr do sol. Parei na berma 
da estrada, saí, tirei a espingarda da mala do carro, pu ‑la a tiracolo 
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e fui até à porta do passageiro. Abri, peguei no Vicar e levei ‑o até 
ao pé do regato. Ele era pesado e estava quente e ia ‑me lambendo 
a cara à medida que o ia levando, com as lambidelas demoradas e 
preguiçosas próprias de um cão que foi feliz toda a vida. Quando o 
pousei no chão e me afastei, ele olhou para mim. Abanou a cauda. 
E eu fiquei paralisado.

Só houve outra vez em que hesitei assim. Quando íamos a meio 
de Faluja, apareceu um rebelde no nosso perímetro, a correr para 
se esconder. Quando demos o alarme, ele desapareceu. Ficámos 
aterrorizados, a olhar para todo o lado, até que o Curtis espreitou 
para uma cisterna que tinha servido de fossa, basicamente um 
recipiente grande e redondo, cheia de merda líquida até um quarto 
da altura.

O rebelde estava a flutuar naquilo, escondido debaixo do 
líquido, e só vinha acima para respirar. Parecia um peixe a saltar 
para apanhar o isco. A boca dele aparecia à superfície, abria ‑ 
‑se para respirar e depois fechava ‑se com força, e ele desaparecia.  
Não dava para imaginar uma coisa daquelas. Só o cheiro já era mau  
de mais. Uns quatro ou cinco marines fizeram pontaria lá para  
baixo e dispararam para a merda. Eu não.

Olhar para o Vicar foi a mesma coisa. Aquela sensação de que 
algo iria partir ‑se dentro de mim, se o fizesse. Mas depois pensei 
na Cheryl a levar o Vicar ao veterinário e num gajo qualquer a pôr 
as mãos em cima do meu cão e pensei: Tem de ser.

Eu não tinha uma espingarda; tinha uma carabina, uma AR ‑15, 
praticamente o mesmo que a M16, com que tinha treinado, e tinha 
aprendido a fazer tudo bem feito. Apontar a mira, controlar o gatilho, 
controlar a respiração. Focar a mira de ferro e não o alvo. O alvo 
deve estar desfocado.

Foquei o Vicar e depois a mira. O Vicar desapareceu numa 
mancha cinzenta. Soltei a segurança. Tinham de ser três tiros. 
Não é só puxar o gatilho e já está. É preciso fazer as coisas bem 
feitas. Dois tiros no corpo e um último tiro bem apontado à cabeça.
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É importante disparar os dois primeiros depressa. A maior 
parte do nosso corpo é água e, por isso, uma bala atravessa ‑o como 
uma pedra deitada para um lago. Faz ondas. Quando deitamos uma 
pedra logo a seguir à primeira, a água parece que fica entrecortada 
no espaço que fica entre os sítios onde as pedras acertam. É o que 
acontece ao nosso corpo, sobretudo quando é atingido por cartu‑ 
chos 5,56 que vão a uma velocidade supersónica. Aquilo consegue 
rasgar os órgãos.

Se te dão um tiro de cada lado do coração, um tiro… e depois 
outro, ficas com os dois pulmões perfurados, duas merdas de duas 
feridas no peito. Não sofres, mas estás fodido. Mas aguentas ‑te vivo 
tempo suficiente para sentires os pulmões encherem ‑se de sangue.

Se apontar e os tiros foram rápidos, tudo bem. As balas rasgam ‑ 
‑te o coração e os pulmões, e não fazes o estertor da morte. Morres 
e pronto. Sentes o choque, mas não sentes dores.

Puxei o gatilho, senti o coice e apontei à mira e não ao Vicar, 
três vezes. Duas balas furaram ‑lhe o peito e uma o crânio, mas 
saíram depressa, demasiado depressa para sentir o que quer que 
fosse. É assim que deve ser feito, um tiro logo a seguir ao outro 
para nem sequer dar tempo para tentar recuperar, porque é nessa 
altura que dói.

Fiquei um bocado a ver as vistas. O Vicar era uma mancha 
cinzenta e preta. A luz estava a diminuir. Não consegui lembrar ‑me 
do que ia fazer com o corpo.
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O 
tenente diz:

— Arrasem a puta da casa.
Afirmativo. Vamos arrasar a puta da casa.

Reúno os meus homens e faço um desenho na areia. Cuspo 
uma beata enquanto estou a fazer o briefing, e o cuspo evapora ‑se 
mal toca no chão.

O agente HUMINT diz que aquilo é uma fábrica de explosivos 
cheia de uns filhos da puta de uns hájis da pior espécie, incluindo 
um que é dos primeiros na lista dos mais procurados. Segundo  
o relatório, há lá um depósito gigantesco de armas, incluindo AK, 
RPK, RPG e talvez uma Dragunov.

Faço avançar a Segunda Companhia de Intervenção Rápida. 
É a companhia do cabo ‑adjunto Sweet, e o Sweet tem a mania 
que é um caralho de uma estrela de rock. Um praça medalhado.  
O responsável pela metralhadora automática do Sweet é o primeiro‑
‑cabo Dyer, que está todo excitado porque vai ter finalmente uma 
oportunidade de ficar sem os três e matar alguém. Tem dezanove 
anos, é um dos nossos atiradores maçaricos, e até agora a única 
coisa que matou foi papel.

Ponho a Primeira Companhia de Intervenção Rápida no apoio.  
É a companhia do cabo Moore. O Moore é uma espécie de moto‑
queiro, acha que a companhia dele deve ser sempre a mais impor‑
tante, como se isso fosse um caralho dum prémio. Podia ser menos 
marado, mas é bom tipo.

Ponho a Terceira Companhia de reserva, como é habitual.  
É a companhia do Malrosio, que é mais burro do que o Fabio com 
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dois frascos de NyQuil no bucho. Até agora, a Terceira tem tido uma 
missão fácil, porque nunca lhes dou nada de muito complicado.  
Às vezes, ajuda ser dirigido por um idiota.

Quando chegamos à casa, os outros esquadrões formam um 
cordão, e nós avançamos rua abaixo e rebentamos com a porta das 
traseiras. Uma M870 com balas para rebentar fechaduras. Pum! 
E entramos.

A porta das traseiras dá para a cozinha. Direita, limpo. Esquerda, 
limpo. Por cima, limpo. Retaguarda, limpo. Cozinha, limpo. Conti‑ 
nuamos, em fila, continuamos. Devagar e sem fazer barulho. Sem 
fazer barulho e depressa. A companhia do cabo Sweet inspeciona 
casas com a mesma calma da água a correr num regato.

Na divisão do lado, há fogo de AK assim que passamos a porta, 
mas os nossos tiros são mais certeiros. No final, são dois hájis, feri‑ 
mentos letais, sem baixas do nosso lado, mais um dia no paraíso. 
Só que o cabo Sweet faz avançar a Segunda Companhia até ao 
quarto, e um háji desata a atirar às cegas contra ele. Duas balas 
são detidas pelos coletes de proteção, mas uma passa e entra ‑lhe 
na coxa. O primeiro ‑cabo Dyer vai atrás do Sweet, é o segundo a 
passar a porta e despeja uma carga de 5,56 na cara do háji. Limpamos 
o quarto, gritamos pelo oficial médico, e o Dyer atira ‑se ao chão 
para estancar o ferimento do Sweet. O sangue é vermelho‑vivo, 
provavelmente atingiu a femoral.

Continuamos a andar. A Primeira Companhia avança e o  
Dr. P está a tratar do cabo Sweet e, caraças, o háji ainda está a res‑ 
pirar, e então o Dr. diz ao Dyer para ir tratar da cara do háji e cum‑ 
prir os quatro passos do salvamento de vidas, restabelecer a  
respiração, parar a hemorragia, proteger a ferida, tratar em caso 
de choque. Peço ao tenente pelo IISR que mande vir a equipa de 
evacuação.

Continuamos a avançar. Quarto, limpo. Dianteira, limpo. Des‑ 
pensa, limpo. Esta puta desta divisão, seja lá o que for, limpo.  
Rés do chão, limpo.
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O tenente diz que têm um CH ‑46 a caminho para salvar o Sweet. 
Pergunta como é que ele está, e olho para o Dr. P, tipo: «Ferido em 
Combate» ou «Morto em Combate»? O médico diz: 

— Urgente, não estou a gozar — e eu informo o tenente, quando 
vamos a sair, para irmos para a cave.

Lançamos uma granada luminosa e, quando ela deflagra,  
corremos escada abaixo. Estão três lá em baixo. Um é da Alcaida, 
mas ficou aturdido com a granada e não está armado. Pelo ar dele, 
deve ter uns dezassete anos e está borrado de medo. Quando lhe 
pomos as algemas e começamos o procedimento de prisão de 
um inimigo, ele mija ‑se pelas pernas abaixo. Acontece às vezes.

Os outros dois que estão na cave não constituem ameaça. É um 
polícia e um soldado da Primeira Divisão do Exército Iraquiano. 
Estão atados a uma cadeira à frente de uma câmara de vídeo mon‑
tada num tripé. Foram mais do que espancados, e há uma grande 
poça de sangue no chão.

O cabo ‑adjunto Moore vê a câmara e os dois tipos que foram 
torturados. Diz muito baixo:

— Whiskey Tango Foxtrot — ou seja: «Mas que caralho?»1 
Mas todos sabemos o que é que aconteceu ali.

O primeiro ‑cabo McKeown olha para a câmara e diz:
— A Alcaida faz os piores filmes pornográficos de sempre.
O cabo ‑adjunto Moore olha para o prisioneiro, que está deitado 

no chão de barriga para baixo, algemado e de olhos vendados, e diz: 
— Meu g’anda filho da puta do caralho — e dá um passo em 

frente, mas eu seguro ‑o.
A Primeira Companhia desamarra os dois tipos e começa a 

prestar ‑lhes os primeiros socorros. Os gajos da Alcaida prenderam‑
‑nos com arames à cadeira, e os arames enterraram ‑se na pele, e por 
isso é difícil soltá ‑los sem arrancar ainda mais carne. E também 
têm qualquer coisa nos pés. Mando os homens levarem ‑nos para 

1 No original, as iniciais correspondem a «what the fuck». [N. do R.]
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o pequeno hospital de campanha que o médico montou no rés do 
chão. Agora a casa está limpa. Ao todo, demorámos menos de dois 
minutos, por isso até foi bom, tirando o Sweet, que é uma puta 
de uma merda. Qualquer ferimento nas virilhas é um pesadelo.

Na cave há um esconderijo de armas, a merda do costume.  
AK, RPK, explosivos artesanais, RPG, uns cartuchos de 122 mm 
todos enferrujados. Deixo isso por conta do Moore e vou ver como 
está o Sweet.

Lá em cima, o médico já abriu o QuikClot e pô ‑lo sobre a ferida. 
É mau sinal, e ainda por cima aquela merda do QuikClot arde como 
tudo, mas o Sweet faz um sorriso forçado. Faz ‑me um sinal de que 
está tudo bem, olha para baixo para ver o médico a tratar ‑lhe da 
coxa e diz:

— Então, doutor, já que está aí vai‑me fazer um broche? — O médico 
não levanta os olhos.

O primeiro ‑cabo Dyer está a tratar do háji que atingiu na cara. 
Vejo que ele abriu o seu estojo de primeiros socorros, para tirar gaze 
para o háji. Não deve fazer isso. O estojo de primeiros socorros não 
é para partilhar.

O háji está mal. Parece que metade da mandíbula se foi.  
Há bocados de barba ainda agarrada à pele do outro lado do quarto. 
O Dyer carrega com força na gaze, para estancar a hemorragia,  
e percebo que ele está com um olhar estranho. Portanto, agarro o 
primeiro ‑cabo Weber e mando ‑o substituir o Dyer, para ele des‑
cansar um bocado.

O CH ‑46 pousa em menos de dez minutos. É tempo suficiente 
para o Sweet parar com as piadas e começar a dizer as merdas que 
a malta diz quando é atingida com gravidade. Digo ‑lhe que não 
vamos deixá ‑lo morrer. Não sei se estou a mentir ou não.

Levamos o Sweet, o háji, o polícia iraquiano e o soldado para 
irem para TQ. Digo aos homens que o Sweet tem boas hipóteses 
de se safar. Quem chega ao bloco operatório com pulsação tem 
grandes possibilidades de sair de lá também com o coração a bater.
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Depois de os feridos serem levados, quase só resta esperar.  
Faço o relatório da situação ao tenente. Ele passa ‑o para o Esquadrão 
Operacional, que o informa que o comandante disse: «Bravo Zulu», 
seja lá o que for que essa merda queira dizer.

Confirmo que está tudo em segurança e que ninguém está na 
fossa pós ‑combate. Eu não estou de certeza. Normalmente, depois  
de um raide, a adrenalina vai ‑se e só me apetece aninhar ‑me e dor‑
mir uma sesta. Mas com o Sweet a ser levado de helicóptero, não.

Está toda a gente nas devidas posições. É a companhia do 
Malrosio, Deus nos valha, que está a fazer a vigilância. A compa‑
nhia do Sweet não está nada bem.

O Dyer está à janela na sala principal, mas não está propria‑
mente à janela. Não está numa posição tática. Em primeiro lugar, 
está demasiado exposto. Em segundo lugar, nem sequer está a vigiar 
nada. Um rebelde podia muito bem aparecer lá de surpresa e agarrar‑
‑lhe os tomates, e ele nem notava. E o Dyer está todo sujo de sangue, 
provavelmente do Sweet e do háji. Estancar uma ferida não é pera 
doce. Tem as mangas do fato ‑macaco completamente ensopadas.

Digo ‑lhe: 
— Vem cá. — E, como na sala principal estão duas vítimas,  

digo ao Moore para o substituir e levo o Dyer para a cozinha e digo ‑ 
‑lhe: — Despe ‑te.

Ele olha para mim.
— Não podes estar com isso vestido.
Ele despe ‑se, e eu também. Vejo o enorme S de Super ‑homem 

que ele mandou tatuar no peito antes de ser mobilizado. Toda a 
gente goza com ele por causa daquilo mas, naquele momento, não 
digo nada. Tiro o meu fato ‑macaco e dou ‑lho. Torno a pôr as pro‑
teções, enrolo a roupa do Dyer debaixo do braço e volto para a sala 
principal só com as botas, o colete à prova de bala, os boxers e o meu 
Kevlar. As minhas pernas e os meus braços não veem o sol há já uns 
tempos e estão mais brancos que caca de pombo. O Moore vê ‑me e 
começa a rir ‑se. O McKeown vê ‑o a rir e desata à gargalhada. E eu tipo:
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— Vai ‑te foder. Tenho um ar sexy.
O tenente está a um canto com o médico. Vê as minhas pernas 

e não sorri; diz apenas:
— Ainda bem que hoje vieram de cuecas.
— Foda ‑se, doutor, então? — pergunto eu e aponto para a porta 

que dá para a cave.
O médico abana a cabeça e diz:
— Levaram uma grande coça. Acho que com mangueiras.  

Têm uma data de lacerações em todo o corpo e sobretudo na planta 
dos pés. E espetaram ‑lhes com um berbequim pelos tornozelos, 
mesmo na articulação, portanto, na prática estão fodidos para o 
resto da vida. Mas não é letal.

— Iam filmá ‑los em vídeo — diz o tenente.
— Puseram ‑nos à frente da câmara — diz o médico —, do tipo: 

«Prepara ‑te para morrer, takfiri2», e depois apercebem ‑se de que 
já não têm cassetes.

— Há mais dois algures por aí — acrescenta o tenente. —  
Os que eles mandaram ir buscar outra cassete. Provavelmente nunca 
mais lhes vamos pôr a vista em cima, mas vale a pena estar alerta. 
Um deles pode armar ‑se em estúpido e tentar fazer qualquer coisa.

— Espero que sim, meu tenente — digo ‑lhe eu.
Vou a sair para ir dizer aos marines, mas o tenente põe a mão 

no meu ombro e diz em voz baixa:
— Alguma vez viu uma coisa assim, nosso sargento?
Às vezes, esqueço ‑me de que é a primeira missão dele. Encolho os 

ombros. A adrenalina já se foi, e estou com aquele cansaço profundo.
— Não exatamente igual a isto — respondo —, mas já não há 

muita coisa que me surpreenda. Pelo menos, não são crianças.
O tenente acena com a cabeça.
— Meu tenente — digo ‑lhe —, tente não pensar nisto até vol‑

tarmos para os Estados Unidos.

2 Algo como herege na fé islâmica. [N. do R.]
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— Está bem.
Olha para a rua e acrescenta:
— A equipa de deteção de explosivos vem inspecionar o escon‑

derijo. Disseram para não fodermos nada daquilo.
— Eu não brinco com bombas, meu tenente — respondo ‑lhe.
E ele diz:
— Assim que eles acabarem, vamos ver como está o Sweet. 

Está em TQ.
— Ele ‘tá bem? — pergunto.
— Vai ficar — diz ele.
Vou ver os meus homens. A equipa de explosivos chega num 

instante, e vejo que é a companhia do segundo ‑furriel Cody. O Cody é 
um simplório do Tennessee. Aponta para as minhas pernas à mostra  
e faz um sorriso rasgado de saloio.

— Quando um gajo acaba de foder a merda dos hájis, deve tor‑ 
nar a vestir as calças — diz ‑me.

Enquanto a equipa dele está a tratar dos explosivos não deto‑
nados, eu encarrego ‑me do fato ‑macaco do Dyer. O Moore arranja‑
‑me um bocado de gasolina, e eu ensopo o fato e deito ‑lhe fogo. 
Supostamente, estes fatos deviam ser resistentes às chamas, é por 
isso que os usamos, mas o fogo alastra logo.

Sem tirar os olhos das chamas, pergunto ao Moore:
— Ias mesmo acabar com o háji que está lá em baixo?
— Era o que ele merecia — responde ‑me.
— Não é isso que está em causa — digo ‑lhe. — Os teus marines 

veem ‑te todo marado e começam a pensar que isto está tudo fodido. 
E nós não temos tempo para lidar isso. Amanhã temos outra missão 
de reconhecimento.

O tenente aparece com outro fato ‑macaco.
— Veste ‑te — diz ‑me. — Vamos diretamente para TQ. O Sweet 

está estabilizado, mas vão transferi ‑lo para a Alemanha. O polícia 
e o soldado também estão estabilizados. O háji não se aguentou.

Pego no fato e digo ao Moore:
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— Diz ao pelotão que o Sweet está bem, mas não fales da morte 
do háji.

Volto para a cozinha, mudo de roupa e, entretanto, a equipa dos 
explosivos acaba o serviço, e por isso vamos todos embora.

No caminho para TQ, o McKeown diz:
— Bem, pelo menos salvámos a vida àqueles gajos.
— Pois foi — digo ‑lhe. — Foi a Segunda Companhia a fazer  

o caralho do salvamento.
Mas os olhos deles estão virados para mim. Acho que eles não 

queriam ser salvos. Depois de a Alcaida filmar um gajo? E de o 
espancar e torturar e furar, um gajo só deve pensar é: Finalmente. 
Cortem ‑me mas é a cabeça de uma vez. Era isso que eu pensava. 
Mas afinal… Ha, ha, filho da puta. Acabou ‑se a cassete. E, então, 
um gajo fica ali sentado, a sofrer, à espera de morrer, sabe ‑se lá 
quanto tempo. Não há propriamente um centro comercial ali ao 
virar da esquina.

Não vi lágrimas de alegria quando entrámos por ali adentro, 
de M4 na mão. Estavam praticamente mortos. Nós drogámo ‑los, 
evacuámo ‑los e obrigámo ‑los a voltar à vida.

Por um segundo, passa ‑me pela cabeça que, se calhar, devíamos 
espairecer todos, o pelotão todo, logo à noite. Embebedávamo ‑ 
‑nos com Listerine e digeríamos esta merda toda. Mas não quero 
recorrer a isso, enquanto não for obrigado, e o Sweet ainda está vivo. 
Hoje é um dia bom. Mais vale guardar essa merda para um dia mau.

Chegamos a TQ, que está transformada quase numa enorme 
base operacional, cheia de tropas americanas e da coligação. 
Quando chegamos ao portão, pomos todos as armas na Condição 4.  
Em princípio, as bases operacionais são seguras. E estão cheias de  
gajos que só cá estão para encherem os bolsos.

As placas que indicam o caminho para o hospital são iguais às 
dos Estados Unidos, um quadrado azul com um H branco no meio. 
E há marines a conduzir carros civis, vestidos com os camuflados  
e sem equipamento à prova de bala, como poderíamos ver em 
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qualquer base nos Estados Unidos. O hospital de TQ fica no meio da 
base, ao pé da Torre Negra, que é o nome que os tipos da Logística 
dão ao posto de comando. A estrada circunda a torre, aproximando‑
‑se cada vez mais. Já estive aqui antes.

Ficamos em silêncio à medida que nos vamos aproximando, 
até que o McKeown diz:

— Meu sargento, aquilo foi mesmo uma coisa marada.
Mas agora não é a altura certa para ter aquela conversa e,  

por isso, respondo ‑lhe:
— Pois foi. Já não via tanto sangue desde que fodi a tua mãe 

quando ela estava com o período.
Os gajos riem ‑se e dizem umas merdas, e desaparece aquele 

ambiente que estava a querer instalar ‑se. Saímos dos humvees  
e dirigimo ‑nos para o hospital de TQ com a cabeça no sítio.

Lá dentro, encontramos o Sweet acordado, mas a tomar aquela 
merda boa por um acesso IV.

— Sinto ‑me bem — diz ele. — Ainda tenho a perna.
Tinha chegado um outro marine enquanto o Sweet estava a ser 

operado, e as coisas não lhe correram tão bem a ele. Mesmo assim, 
para nós foi um dia bom.

Mas, enquanto estávamos na treta com o Sweet, o Dyer vai ter 
com um médico que ia a passar e pergunta ‑lhe como é que está o 
háji que ele atingiu na cara. Tento cruzar o olhar do Dyer num sinal 
para que não diga que o háji morreu, mas afinal não há problema 
nenhum. O médico está tipo, não faço ideia qual deles é que tu 
atingiste. Além disso, os tipos da Alcaida são transportados para 
um hospital de alta segurança depois de estarem estabilizados. 
Neste momento, não está cá nenhum.

E o Dyer fica ali parado, afastado de nós. Ainda está com o meu 
camuflado, que lhe fica a nadar. Ponho ‑lhe uma mão no ombro  
e digo ‑lhe:

— Estiveste bem, primeiro ‑cabo. Mataste o gajo que atingiu 
o Sweet.
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Na enfermaria ao lado da do Sweet, estão o polícia e o soldado 
que salvámos. Vou pelo corredor e espreito lá para dentro e lá 
estão eles, todos fodidos, cheios de drogas e completamente KO. 
Está ‑se bem no hospital, não há sangue e pó por toda a parte, como 
naquela cave, mas, mesmo assim limpos, os corpos daqueles dois 
nem sequer parecem corpos. Quando os vejo, paro por um segundo. 
Não chamo os tipos do pelotão, porque eles não têm necessidade 
nenhuma de ver isto.

Depois disso, já não há grande coisa a fazer a não ser ir até à 
messe. Já que estamos numa base operacional, o melhor é aprovei‑
tarmos a comida boa enquanto há. Os meus homens merecem isso. 
Se calhar, até precisam disso. Além disso, toda a gente diz que TQ 
tem a melhor comida de Anbar, e daqui a pouco teremos de voltar 
para a frente de combate.

A messe fica a um tirinho dali. É num prédio que parece um 
grande celeiro, todo branco, com pelo menos duzentos metros de 
comprimento e cem de largura, rodeado por uma vedação com três 
metros de altura e que acaba com uma fileira de arame farpado. 
Mostramos a nossa identificação aos guardas ugandeses e passa‑
mos o portão. Lá dentro, há uns lavatórios para lavarmos as mãos,  
nada de comer com as mãos sujas, e depois há uma fila enorme 
para a cafetaria onde estão empregados da KBR a servir todas as 
merdas possíveis e imaginárias. Não tenho fome, mas peço uma 
costeleta com molho de rábano.

Sentamo ‑nos a uma mesa grande. A messe está cheia, deve 
haver para aí umas mil pessoas a comer aqui, e nós ficamos entre 
uns ugandeses e uns marines e marinheiros da Base Operacional 
de TQ.

Fico à frente do Dyer, que não está a comer nada, e ao lado de 
um marinheiro da BOS, que está a empanturrar ‑se. Quando vê 
que nós não somos da base de TQ, mete conversa connosco. Não 
lhe digo o que estamos ali a fazer, falo ‑lhe só um pouco da nossa 
frente de combate e de como sabe bem estar a comer qualquer  
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coisa sem ser uma ração de combate ou aquela merda verme‑ 
lha com arroz dos iraquianos. Ele diz:

— Vocês são uns sortudos. Vieram cá num dia bom. É domingo, 
e aos domingos há bolo. Aponta para uma mesa ao fundo da messe 
onde estão a servir bolo com gelado.

Portanto, que se foda, quando acabamos de comer, levantamo‑
‑nos todos para ir buscar bolo, menos o Dyer. Diz que não tem fome,  
mas eu digo ‑lhe:

— Levanta o cu, Eric, e vai buscar a merda do bolo.
E vamos todos.
Há lá bolos de toda a espécie. De cereja, de maçã, de pêssego. 

O marinheiro diz ‑nos que o de cereja é o melhor. Afirmativo. Peço 
o de cereja. O Dyer pede o de cereja. Pedimos todos o caralho do 
bolo de cereja.

Torno a sentar ‑me à frente do Dyer, que está a olhar para o prato 
com o gelado a derreter ‑se para dentro do bolo. Isto não é nada bom. 
Ponho ‑lhe uma colher na mão. Temos de fazer as coisas mais básicas.






