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A custo, a criança continuou a avançar em direcção ao mar. Os pés
tropeçavam na areia molhada e as pernas tremiam, fracas e nervosas,
consequência dos acontecimentos recentes. Não era apenas o aglomerado de gravetos e de outros lixos deixados ao acaso pelo rigor do
Inverno o que lhe dificultava a progressão. O problema era, acima de
tudo, o peso que transportava atrás dela.
Num esforço apressado, deu um puxão mais vigoroso. Incapaz de
manter o equilíbrio, deixou os pés enrolarem-se e, de repente, deu por
ela estendida sobre o areal, a cara enterrada com força contra o tapete
húmido, áspero, repleto de algas e demais detritos ali depositados pela
maré-alta.
Num gemido, a menina apoiou as mãos pequenas contra a areia e
procurou endireitar-se. Meio deitada, meio sentada sobre a praia, deixou a chuva limpar-lhe as lágrimas da face suja, um acto misericordioso
de um ente superior a lavá-la de toda a culpa. Com uma das mãos,
afastou o cabelo molhado e desgrenhado da vista e olhou em frente.
Ao longe, furiosas, as ondas flagelavam a areia e puxavam-na para dentro, como sereias que seduziam marinheiros encantados pela sua beleza.
Com grande alarido, um relâmpago presenteou de luz o céu.
A noite recente e a tempestade haviam-se unido e, juntas, cedo haviam pintado o dia a carvão. Pressentindo o perigo, olhou para trás,
para a estrada que unia a costa à ilhota, receando movimento. Impressão sua. Não deveria tardar muito para que a mãe regressasse a casa,
pelo que era urgente que ela própria não se demorasse.
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Com as forças recuperadas, levantou-se finalmente. Por entre os
clarões da trovoada cada vez mais próxima, recomeçou a marcha até à
água. Deixada sem alternativas, uniu as duas mãos em torno do saco
improvisado e puxou-o com toda a força que tinha. Usara um lençol
velho que descobrira à pressa no armário. Já muito gasto, duvidava
que a mãe alguma vez fosse à sua procura.
Imersa em receios e pensamentos, chegou, por fim, ao mar. Descalça e desprotegida, recuou por impulso assim que uma onda mais
agressiva lhe molhou os pés e as pernas com aparato, quase até aos
joelhos. Assustada, tropeçou no saco e caiu novamente, desta feita
sobre a rebentação. Impiedoso, o oceano não perdeu a oportunidade.
Abraçou-a de morte, puxando-a para ele com urgência, ávido de vida
e juventude. A criança lutou por respirar e não perder o controlo, mas
as ondas sucediam-se numa cadência rápida e ágil, enrolando-a sobre
a areia, condicionando-lhe os movimentos. A água gelada impedia-a
de reagir e o frio começou a tomar-lhe conta dos pulmões, a ameaçar
roubar-lhe a vida.
Com o cabelo a esvoaçar ao sabor da violência das correntes, a menina deu por si já submersa, imersa numa amálgama de lixo, água e
escuridão. O susto inicial de quem se viu a ser puxada por uma força
maior do que a sua abandonou-a progressivamente. Um momento de
extrema acalmia invadiu-a. Mais valia ser assim, desaparecer no mar e
acabar com tudo. Sem remorsos, receios, culpas, justificações, ou mais
pesadelos.
Mesmo por cima dela, um estrondo colossal ecoou à superfície.
Em simultâneo, um clarão repentino, a luz mais brilhante que a sua
tenra idade até então lhe permitira ver, iluminou o céu, o mar e todo o
mundo em seu redor. A poucos palmos de distância, meio submerso,
meio fora de água, viu o saco improvisado que com tanto custo havia
carregado até à praia. Ali estava ele, tal como ela, também a ser arrastado pela ira das ondas, quase a desaparecer na vastidão do oceano.
Vendo a sua missão prestes a ser concluída, a criança ganhou novo
ânimo. Num fôlego intempestivo, começou a dar aos braços e às pernas, a lutar pela vida. Era uma disputa injusta, quase condenada ao
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fracasso, tamanha a disparidade das forças em confronto. Mas a visão
simultânea da areia tão perto e do saco já tão distante ganhou, e a
menina libertou-se do mar.
A chuva cessou. Num instante de rara serenidade, também a trovoada se afastou para paragens mais longínquas. A criança colocou-se
de pé. A tremer de frio, de lábios roxos e vestido encharcado, olhou
em frente, através dos fios de cabelo que lhe ocultavam parcialmente
o rosto. Ao longe, iluminado pelos clarões distantes e cada vez mais
perdido na rebentação, o saco desaparecia mar adentro e, com ele, o
corpo do homem que trouxera embrulhado até à praia.
Ciente de que ela própria acabara de se resgatar à morte, a menina
continuou a olhar, determinada, até perder de vista o volume. A maré
estava a vazar e este jamais seria devolvido.
Receando o iminente regresso da mãe, a criança decidiu voltar a
casa. Deu meia-volta e, retomando a marcha através do areal molhado, esboçou um meio sorriso de triunfo. Acabara de matar pela
primeira vez.
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Quando há confiança, não é necessária qualquer prova.
Quando a não há, nenhuma é possível.
Provérbio popular chinês

Está a correr. Não tem a certeza de quantos são. Olha para trás.
Os seguranças dobram a esquina do corredor. São apenas dois. Não,
três. O certo é que mais venham a caminho. De arma em punho,
gritam em inglês. Um deles atira, mas falha. Uma luz de presença
estala, deixando o corredor um pouco mais escuro. Vindo de cima,
o besouro do alarme ressoa-lhe nos ouvidos. O corredor parece não
ter fim. Sente as solas duras a embaterem furiosamente contra o chão.
Os sapatos estão a tornar-se num incómodo. A ameaçarem escorregar.
A ameaçarem deitar tudo a perder.
Sem voltar a olhar para trás, ouve os homens gritar de novo atrás de
si. «Stop! Stop right now!», ordenam eles, como se parar fosse mesmo
uma opção. Tem de continuar a correr! Sente a respiração ofegante e o
coração a roçar o descontrolo. Mas não pode desistir agora. Ao fundo,
avista uma nova dobra do corredor. Se estudou bem a planta, as escadas de serviço são logo a seguir.
Novos disparos cortam as palavras de ordem dos guardas. Encolhe-se toda ao sentir silvar muito perto. Com os reflexos azuis a esvoaçarem por entre o cabelo negro, China Girl sabe que só tem uma
hipótese. Continuar a correr. Cada vez mais depressa.
A poucos metros de distância, os três seguranças destacados para
aquele piso vêem a mulher dobrar o corredor. Leva uma mala traçada
a tiracolo, usa roupas escuras com uma gabardine cor de camelo vestida por cima, é alta, ágil como uma gazela, e tem feições orientais.
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Parece impossível que consiga correr tão depressa em cima de uns
saltos tão altos.
Assim que dobram o corredor, deparam-se com uma porta. Abrem-na e logo que chegam às escadas, conseguem ver a mulher dois lances
abaixo. Através da abertura, o líder da equipa de segurança ensaia
um tiro, mas falha novamente. Ela está a mover-se demasiado rápido.
Calcula que esteja uns dez segundos à frente deles, não mais. O que,
supondo que se dirige para os elevadores do piso de baixo, poderá
ser um avanço mais do que suficiente para lhes escapar. O sistema
de ascensores do edifício é dos mais rápidos do mundo e essa é a sua
vantagem.
Com o barulho dos saltos altos a ecoar sobre o chão das escadas,
vêem-na chegar ao fim e fechar a porta atrás dela. Sem piedade e determinados em continuar a sua perseguição, os homens correm escadas abaixo o mais depressa que lhes é possível. Mas assim que abrem a
porta e entram no novo corredor, o inevitável sucede. Poucos metros
à frente, no átrio dos elevadores, uma campainha eleva-se acima do
alarme e as portas abrem-se. Mais rápida e leve do que o ar, a mulher
salta lá para dentro. Os guardas não hesitam e, quase em simultâneo,
disparam sobre a porta ainda entreaberta.
Estirada sobre o chão, a asiática escapa por pouco, enquanto vê as
balas furarem os caríssimos painéis de madeira mesmo acima dela.
Sem hesitar, atira uma sapatada ao painel de controlo e, impotentes,
os seguranças assistem ao fecho imediato das portas. Um deles ainda
dispara de novo. Porém, o efeito é nulo. O líder dos três faz um gesto
apaziguador aos restantes colegas. Bem à sua frente, sobre as portas do
elevador, o visor indica que está a subir.
Com um sorriso irónico, o homem saca do rádio e informa a central de segurança. A mulher bem lhe pode ter fugido, mas não há-de
sair dali tão depressa.
No interior do elevador, China Girl levanta-se e procura raciocinar.
Não tem tempo a perder. Está fechada num dos ascensores mais modernos e rápidos da actualidade, com uma das melhores seguranças
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privadas do mundo no seu encalço. Deixar-se ir até ao fim, indefesa e
expectante, é uma opção de que não dispõe.
Olha para o tecto desesperada por regularizar a respiração. Ao
mesmo tempo, sente-se a abrandar. Instintivamente, observa o painel
de comandos do elevador. Vai num dos pisos intermédios, quase a
chegar ao cento e oito.
Tal como antecipara, tem segundos, nem tanto, para sair dali.
No último dos pisos residenciais, um novo e exausto grupo de seguranças fura por entre os presentes. Uma multitude de raças e culturas assustada, curiosa e simultaneamente indignada, comenta entre
si a agitação que tem sentido nos últimos instantes. Alarme a tocar.
Homens a correr. Enfim, nada do que tão caro estão a pagar.
Indiferentes e concentrados no seu trabalho, os homens desviam-se
dos presentes e afastam-nos como medida de precaução. De arma em
punho, olham para o mostrador electrónico sobre o elevador e vêem
que este acabou de chegar. Apontam para a porta, convencidos de que
a fugitiva não tem por onde escapar, mas assim que esta se abre, percebem que estão enganados. No espaço vazio, sobre o chão, um par
de stilettos jaz abandonado.
No poço do elevador, China Girl sente a entrada dos seguranças
por baixo dela e tira a mala que traz a tiracolo. Liberta-a da pega, rasga
as costas falsas, puxa pelas alças e transforma-a numa mochila.
Sem mais tempo a perder, despe a gabardine e enrola-a sobre o
cinto de aço contrário ao ascensor. Apenas com o fato de operação
vestido, mete a sacola às costas, salta para o poço lateral e sai do tecto
do elevador. O painel que lhe serviu de acesso desloca-se e a luz ambiente invade o espaço. Simultaneamente, uma campainha corta o
silêncio. Surpreendidos, os homens não reagem e, de repente, vêem-se
trancados no elevador enquanto as portas se fecham automaticamente.
Um dos guardas observa o painel de comandos e percebe que a mulher foi mais inteligente do que eles. Deixou um piso inferior seleccionado. Subitamente, o elevador começa a deslocar-se.
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Irremediavelmente fechado ali dentro com os colegas, o segurança
pega no rádio, actualiza a situação e ordena a um novo grupo que suba
enquanto olha sobre o buraco aberto no tecto. À medida que se sente
a descer, em sentido inverso e cada vez mais distante, uma mulher
ascende vertiginosamente.
A campainha toca e as portas abrem-se. De arma em riste, um
grupo de seguranças sai para o último piso. Assim que o fazem, vêem-na de imediato. Alguns metros mais à frente, como quem corre pela
vida, a mulher escapa-se pela porta de serviço em direcção ao terraço.
Lançados na sua perseguição, os homens sorriem com ironia.
Sabem que ela não pode escapar. Acabaram-se os elevadores, cabos
e outras ilusões semelhantes. A mulher não tem qualquer forma de
sair dali. Passam a porta e correm no seu encalço. A meio da varanda,
vêem-na chegar ao parapeito. Por instantes, parece hesitar. Até que,
receosa, descalça e com uma mochila às costas, sobe para cima do
muro. Os guardas estacam e firmam posição. Estáveis o suficiente,
fazem pontaria e ordenam-lhe que pare. Está no topo do edifício mais
alto do mundo, a mais de seiscentos metros de altura, acossada entre
eles e o abismo. Naquele lugar, ou se rende, ou se mata.
Com o cabelo azul e negro a esvoaçar na noite, China Girl olha
sobre o ombro e respira fundo. Um dos homens dispara e ela toma
uma decisão. Escapando à bala por uma fracção de segundos, salta
para o vazio e lança-se para a morte.
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