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Aborto Rastejante 
Por: Pedro Coppola 

 

 
Quase quatro meses desde que tudo aconteceu, e a dor 

constante não se foi, tampouco parece que um dia irá embora. E é tudo 

tão cruel. Nove meses inteiros de pura certeza e aquela ligação única 

entre mãe e filho, até o momento em que o mundo todo se vira do 

avesso. Tudo muito, muito cruel. Queria tanto colocar um fim em tudo, 

mas nem para isso tenho forças. Não é que eu queira morrer, mas 

também não aguento mais tanta dor. E as memórias... elas estão sempre 

presentes, lembrando que naqueles meses de felicidade eu nunca me 

sentia sozinha e agora podia estar cercada pelo mundo que a solidão é 

constante, gritante. Sufocante. E as memórias estão lá, zombeteiras, 

lembrando o quanto fui inadequada para aquilo que deveria ser natural. 

Mas meu natural foi a podridão.  

 

As memórias dançam pelo quarto. Trazem à mente a felicidade 

de escolher uma roupinha graciosa, ou encontrar aquele berço que 

ornava com o armário, de quando montávamos o quarto perfeito em 

meio a risadas e felicidade. E não são somente as memórias. Meu 

marido tenta se mostrar presente, tenta esconder o quanto se ressente, 

de mim e dele mesmo. Toda vez que preciso de sua ajuda, tenho que 

evitar aquele olhar. Os olhos que não escondem o quanto ele não queria 

estar mais ali, que houvesse outra pessoa para cuidar da genitora 

imprópria enquanto ele vai se afundar em bebidas, cigarros ou o que 

for. 

 

E então começaram os pesadelos. Pequenas criaturas 

encharcadas de sangue com aquela pele necrosada e quebradiça. Coisas 

horríveis e asquerosas se rastejando do meio de minhas pernas, 

explodindo de minha barriga em nuvens vermelhas viscerais, ainda 

vivas e pedindo meu amor. Mas não há como se forçar a amar algo que 

revira o estômago de forma tão desorientadora.   

 

Mas os piores são os sonhos do que poderia ser. Lindos, 

alegres e ainda mais melancólicos que os pesadelos, mostrando tudo 
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aquilo que eu perdi, aquilo que não vai mais acontecer. Sonhos que 

zombam de sua infelicidade com o que poderia ter sido se ele não 

estivesse morto. Morto, e nada pode mudar isso. 

 

 E então veio aquele sonho, cheio de esperanças. Eu 

caminho pelas ruas contra um vento gélido e apenas de camisola. E é 

no beco escuro mais improvável onde vejo aquele bebê. Um bebê tão 

bonito que eu simplesmente decido levar ele direto para casa. E é 

aquele lindo bebê que muda minha vida de volta para todos aqueles 

sonhos e esperanças que me preenchiam quando estava grávida.  

 

H 
 

A noite passada foi a mais estranha de todas. Eu não me sentia 

pronta para enfrentar o mundo lá fora durante o dia, como foram todos 

os últimos dias. Mas à noite eu senti essa vontade imensa de sair, 

somente eu e mais ninguém. E senti esse impulso de procurar aquele 

beco escuro dos meus sonhos, como se esse bebê feito de esperanças e 

sonhos pudesse consertar tudo, toda minha vida. 

 

O caminho do sonho se repetiu com facilidade. Era tudo tão 

perto de casa, mas eu não conhecia aquelas ruas para baixo do meu 

bairro. Muito menos sabia que havia aquele beco ali. Mas meus sonhos 

sabiam, e me conduziam até que eu cheguei ao beco escuro.  

 

O beco era um corredor estreito, escuro e úmido. Sentia um 

calor enorme enquanto entrava, assim como uma mistura de cheiros 

horríveis de dejetos humanos no ar que revoltavam meu estômago. Em 

uma pilha de lixo, o cheiro de podridão me lembrava de meu filho. 

Aquele cheiro de carne morta há muito tempo. Não sonhava mais e 

caminhava no mundo real, mas ainda me sentia como se estivesse em 

um sonho, pois jamais tocaria naquela pilha de lixo. E, como em um 

sonho, não pestanejei e movi alguns jornais, para revelar um corpo 

caído, inerte e morto havia dias. Era a fonte daquele cheiro revoltante. 

E com toda ironia, era outra mulher, a barriga de grávida quase 

estourando suas roupas. 
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Algo se mexia por baixo dela. É nesse momento que eu 

deveria ter saído correndo mas, ainda em meu transe, fui verificar que 

aquilo que se mexia não estava por baixo e sim por dentro do cadáver, 

em sua barriga grávida. Pensei em um milagre, na gravidez daquela 

mulher esquecida em um beco escuro, mas nenhum bebê poderia 

sobreviver dentro de um cadáver daqueles. Pensei que devia ser um rato 

ou outro animal, meu Deus, que entrou na mulher e a comia por dentro, 

comia seu feto. Aquele pensamento me enjoou tanto que minhas pernas 

bambeavam, quase me jogando para o chão. É quando eu vi, por entre 

as pernas do cadáver, que seja lá o que estivesse dentro dela tentava 

sair. Eu gritava em minha cabeça para fugir de lá, correr o máximo que 

pudesse, voltar para casa, para minha cama quente. Mas não, alguma 

esperança daquele meu sonho ainda me controlava, pois quando 

percebi, eu estava abrindo as pernas do cadáver, como se tentasse 

ajudar o que quer que estivesse lá dentro a sair. 

 

Conforme os lábios do cadáver se abriam, revelando uma coisa 

encharcada de sangue, eu sentia o vômito subindo e parando em minha 

garganta, meu corpo doía demais de tanto que meus músculos se 

contraíam. Mas então fui tomada de uma alegria inesperada. 

 

O que saía por entre aqueles lábios, o que aquele corpo dava à 

luz era aquele lindo e milagroso bebê de meus sonhos. Eu não consigo 

nem mesmo descrever toda a felicidade que tomou meu corpo naquele 

momento, descartando todo aquele enjoo e dor que eu sentia. Era 

inacreditável o quanto ele não só parecia o bebê de meus sonhos, mas 

era igual a como eu imaginava que meu bebê seria, aquela criança que 

eu perdi. Podia ver os meus olhos nele, assim como os lábios e nariz do 

pai. 

 

E como no sonho, eu cheirava aquela cabeça de bebê 

perfumada, e simplesmente levei ele para minha casa e para aquele 

quarto perfeito que eu e meu marido não encontráramos força para 

desmontar. 

 

Na manhã seguinte, eu levei meu marido para o quarto e contei 

o que havia acontecido. Aquele milagre que ninguém nunca imagina 

que pode acontecer, mas quando acontece com você é algo mágico, 

como em um conto de fadas. Mas ele não enxergava esse conto de 
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fadas, estava incrédulo em tudo aquilo que eu contava. Até mesmo 

explodiu comigo, dizendo que eu estava assustando ele, que tinha 

perdido o juízo e que havia um bebê morto no berço. Ele dizia que era 

um aborto nojento e podre, como nosso filho foi. Eu não entendia como 

ele podia dizer tudo aquilo com aquele milagre ali no meio de nós, mas 

quando eu resolvi olhar para dentro do berço, para meu horror, o que eu 

vi era exatamente o que ele disse. Eu tentei pegar o bebê, para mostrar 

ao meu marido de perto, para ele ver que não estava morto. Mas quando 

o ergui, eu sentia que aquele corpinho frio e áspero estava imóvel. Um 

cheiro horrível de coisa morta exalava pelo quarto, revirando meu 

estômago de um tanto que tive que me conter para não vomitar. 

 

Meu marido se tornou cruel, berrando insulto atrás de insulto, 

cada vez mais alto. Uma veia de sua testa vermelha parecia que ia 

explodir. Chamava-me de louca, que eu o havia abandonado quando ele 

mais precisava. Mas foi quando ele disse que nosso casamento devia ter 

sido enterrado com nosso filho, que eu não aguentei. Eu peguei um 

vaso de metal, com flores de mentira que até mesmo imitavam o cheiro 

das verdadeiras, e acertei sua cabeça enquanto ele gritava. E eu acertei 

com uma força muito maior do que já acertei qualquer coisa. Ele foi 

direto para o chão. 

 

E eu continuei batendo e batendo. Lembrando de cada insulto. 

Lembrando do quanto ele se afastou quando eu mais precisava. A gente 

devia estar lá um para o outro, mas ao invés disso ficamos um de cada 

lado, cuidando de si mesmos. Quando eu voltei a mim e via aquele 

sangue escorrendo, via como a cabeça dele havia se deformado, foi 

quando percebi que agora sim havia perdido tudo aquilo que me 

restava. E então eu fugi do quarto do bebê. 

 

Acho que passei a tarde inteira caída no banheiro, abraçando 

minhas pernas e chorando. Eu via a luz do Sol do lado de fora se tornar 

de um vermelho sangue até que finalmente a noite chegou. Foi então 

que senti aquele impulso de me levantar, e voltar para o quarto do bebê. 

Eu não queria, não estava pronta para sair daquele banheiro e na 

verdade tudo que eu queria era sumir. Mas mesmo assim minhas pernas 

me levaram de volta para aquele quarto de cheiro de podridão e sangue 

esparramado.  
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O corpo de meu marido ainda estava estirado no chão, morto. 

Mas meu bebê, meu lindo bebê dos sonhos, ele estava ali no berço. Ele 

se mexia, fazia aquele adorável som que os bebês fazem, e me olhava 

com aqueles olhos profundos azuis e sua pele macia cheirando a talco. 

 

Foi então que resolvi que iria tomar conta dele para sempre, 

uma mãe solteira. Eu não contei para ninguém sobre ele, porque eu 

sabia que tinha algo estranho com meu filho. Eu sentia vontade de dar 

de mamar para ele todas as noites, mas não produzia leite. E mesmo 

assim, ele mordia meu mamilo e sugava. Sugava por horas, até eu 

começar a ficar com tontura e precisar dormir mais um pouco. Durante 

a manhã eu não aguentava aquele cheiro de podre que ele ficava, e 

preferia evitar meu bebê inerte e moribundo até que a noite vinha, 

quando a alegria dele era contagiante. 

 

Minha cunhada veio me visitar um dia, procurando seu irmão. 

Ela sabia que meu marido sempre foi de se afastar de todo mundo 

quando precisava de um tempo para si, mas mesmo assim ela estranhou 

que ele não dava mais o menor sinal de vida. Durante sua visita, porém, 

minha cunhada acabou conhecendo meu bebê milagroso, meu bebê dos 

sonhos. E um sorriso dele foi o que bastou para ela parar de fazer 

perguntas, e aceitou que seu irmão devia ter fugido por um tempo.  

 

Em uma semana ou talvez duas — Eu já havia perdido toda a 

noção de tempo — outro milagre aconteceu: Eu estava grávida de novo. 

Minha cunhada me levou para o mesmo médico que ela já precisou 

uma vez, mas ele era um homem ruim e esmagou qualquer esperança: 

era uma gravidez psicológica. Talvez resultado de todo trauma recente 

que aconteceu comigo, do meu filho, meu marido. Mas decidi que não 

me importava mais. Eu ainda tinha o bebê dos meus sonhos em casa, 

todo para mim.  

 

 Em pouco tempo eu já possuía a barriga de uma 

grávida de nove meses de novo. Até que chegou um dia, no quarto do 

bebê, que voltei a agir por impulso novamente. Meu bebê sorria feliz 

enquanto eu o pegava e deitei com ele à minha frente. Foi a primeira 

vez que eu o vi engatinhar, com toda a dificuldade. Mas ao invés de 

comemorar com meu filhinho lindo, eu fiquei ali deitada de barriga 

para cima. E abri minhas pernas para o bebê. E não era mais meu filho 
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dos sonhos, e sim aquela coisa morta de pele quebradiça, o cheiro de 

podridão no ar. Seus olhos sem vida olhavam em minha direção 

enquanto ele engatinhava. Na verdade ele parecia se rastejar, como uma 

coisa morta e profana. Eu senti suas mãozinhas geladas tocando minhas 

coxas. E então ele forçou sua cabecinha para dentro de mim. Era uma 

dor enorme, intensa. Havia muito sangue e não era como um 

nascimento de verdade, meu corpo não estava preparado para aquilo. E 

mesmo assim eu sentia um certo prazer, pois sabia que a partir daquele 

momento ele estaria comigo para sempre. 

 

Estou grávida de novo, e acho que vou estar grávida pelo resto 

da minha vida. Cortei contato com todo mundo, pois todo mundo quer 

ajudar o que acham ser uma gravidez psicológica, mas ninguém vê 

como eu estou feliz de verdade agora. Sinto-me mais jovem, mais forte. 

Tenho tudo que poderia querer nesse mundo, e tudo que eu quero é 

tomar conta de meu lindo bebê, para todo o sempre e sempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


