
Mente criativa. Por Juliana Fernandes Gontijo. 
 
- Oi, mãe! Cheguei! 
- Filho, deixa a mochila no quarto, tome o banho e venha almoçar! 
- Mãe, vem cá! 
- O que é? 
- Anda, mãe! 
- A batata vai queimar, não posso! 
- Pelo amor de Deus, mãe! 
- Já falei que não posso, Thiago.  
- A coisa tá séria, mãe, você não tá entendendo.  
- Eu já falei com você que a batata vai queimar.  
- Então tá, mãe, vou tomar banho, mas você tem que vir aqui depois.   
- Anda logo menino, ou vamos nos atrasar para a consulta de hoje.  
Alguns minutos depois...  
Alice colocou a comida no prato para o garoto, fez o dela e esperou o filho para comerem 
juntos. O menino sentou à mesa.  
- Então, filho, porque você estava me chamando?  
- Mãe tem um bebê dormindo lá no quarto. 
- Não, filho! Não tem não.  
- Tem um bebê deitado na minha cama.  
- Não tem ninguém aqui em casa, a Catarina já saiu. 
- Tem um bebê na minha cama sim.  
- Filho, almoça aí, ou vamos perder a consulta com o oculista.  
- É um menino lourinho!  
- Filho, não tem criança no seu quarto.  
- Tem!  
- É criação da sua cabeça!  
- Eu tenho certeza que tem um bebê no meu quarto.  
- Chega, sem discussão! Almoça logo! Depois, vamos arrumar logo a cozinha e aí, vou lá 
no seu quarto, tá bom?  
Tiago estava atônito. Enquanto lavava a louça, tremia de medo.  
- O que foi, filho?  
- O bebê, mãe. Você não acredita em mim, só porque eu tenho 8 anos?  
- Eu acredito em você, filho, mas lá não nenhum bebê.  
O telefone toca:  
- Oi, Catarina. Você deixou algum bebê aqui?  
A ligação cai.  
- Mãe, liga pra ela de novo! Ela deixou um bebê aqui. Ele até deu um chorinho. Você não 
ouviu?  
- Não! Na caixa postal, filho! Não posso fazer nada.   
O menino arrastou a mãe para o quarto.  
- Então é esse bebê, filho?  
- Sim, mãe! A gente pode ser preso! Esse bebê não é nosso!  
- Deixa eu expli... 



- Explicar o quê, mãe! Você tá maluca. Essa Catarina deixou o bebê dela aqui e agora o 
telefone dela não atende! Você conhece essa mulher de onde?  
- Filho, ela... 
- Olha, mãe! Ele está mexendo e se ele fizer cocô? Eu não vou ajudar a limpar não.  
- Thiago...   
- A gente vai preso. Eu só tenho 8 anos, mãe.  
A campainha toca. Thiago olha ressabiado pela janela e vê uma viatura da polícia.  
- Mãe, a polícia! A gente vai preso! - Thiago quase fez xixi nas calças.  
A mulher abre a porta:  
- Senhora Alice?  
- Sim, sou eu. Algum problema senhor... Qual é o seu nome?  
- Antunes. Cabo Antunes. A Catarina pediu para eu vir até aqui. É sobre o bebê.  
Thiago aparece na porta gritando:  
- A gente é inocente. Não roubamos bebê nenhum.  
- Calma, filho... 
- Algum problema, senhora?  
- É mãe, explica mesmo! Como aquele bebê foi parar na minha cama?  
O policial deu uma gargalhada e o menino se assustou:  
- Por que está rindo, seu polícia? Quando eu cheguei da escola aquele bebê estava na 
minha cama!   
- Filho, mais educação com o policial. Onde já se viu?  
- Tudo bem, senhora... Então, a Catarina ligou, dizendo que eu iria pegar a minha 
encomenda?  
- A ligação caiu e não consegui retornar.  
- Encomenda, mãe?  
- Vai lá pra dentro, menino. Não me crie mais confusão.  
O celular do policial toca: 
- Só um momento, senhora Alice, é Catarina.  
- Oi, prima! Já estou na casa da dona Alice... Vou pegar a encomenda, valeu!   
Cabo Antunes entrou em casa e Thiago estava desesperado num canto do quarto.  
- Mas é lindo, minha filha vai adorar. Ficou muito parecido com o Dudu quando ele 
nasceu! 
- O que é isso, mãe?  
- Ô meu filho, deixa eu te explicar: Isso é um bebê reborn...  
- Bebê o quê? – Interrompeu o garoto.  
Alice e Cabo Antunes caíram na gargalhada.  
- Sim, filho, “bebê reborn”. Um boneco artesanal que é muito parecido com uma criança 
de verdade. Eles são muito caros. São feitos por encomenda e levam muitos meses para 
ficarem prontos. Sabia que o cabelo deles é de gente?...  
E o menino, sério, mandou:  
- Deixa eu ver! Não pode ser mãe! Isso não é um bebê de mentira! Ele é tão de verdade 
que, eu ouvi ele chorar, deu uma piscadinha pra mim e ainda soltou um pum!  
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