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O pequeno ainda não tinha doze anos no dia em que pai lhe disse: 

– Vês este cachimbo, Baratinha? Encontrei-o na mochila dum croata que procurara espetar-me a 

baioneta, como se encamba uma rã. É um lindo cachimbo, de loiça, como os que usam na Croácia. 

Experimenta lá como sabe bem o meu moreno, Baratinha. 

Baratinha estendeu os lábios, engoliu um fio daquele fumo amargo, chorou com gana e, desde 

esse momento veio muitas vezes aquecer as mãos àquele fogão. Sentava-se nos joelhos do sargento 

Barata, que parecia uma maçã cozida ao sol e... puf, puf... o pai fumava com a boca e o garoto com 

o nariz. 

Passaram anos. Baratinha assentou praça, e, no dia em que teve de partir para a Crimeia, o pai 

pôs-lhe o moreno na mochila, dizendo: 

– Deu-me sempre sorte. É melhor que um café ou um confessor. Vai, filho, e trata de mo trazeres 

inteirinho. porque tenho umas palavras para lhe dizer antes de morrer.

Baratinha partiu para a Crimeia. Viu os russos na batalha da Cernaja e voltou com a cabeça 

rachada, mas o cachimbo trazia-o inteiro. 

Encontrou o pai que já não se levantava da cama e que, ao vê-lo entrar, depois de tantos meses 

de angústia, perguntou logo: 

– E o cachimbo? 

O velho estendeu a mão, tirou o moreno das mãos do filho, que estava sentado ao pé da cama, 

com um lindo turbante de ligaduras em volta da cabeça, e, quando o cachimbo acabou de dar fumo, 

também o sargento deixou de respirar. 

Baratinha tomou-se Barata e foi promovido a sargento. Passou o rio Ticino com Vítor Manuel (o 

rei,  naquela  altura,  era  somente cabo),  viu os austríacos em Palestro,  conquistou uma bandeira 

inimiga, e um belo dia entrou em Milão, com a cabeça rachada do outro lado; mas o cachimbo 

estava são como um coral. No dia em que ao moreno acontecesse mal, pobre do Barata; não se deve 

acreditar em superstições. mas também não devemos desprezá-las. 

Decorrido  pouco  tempo,  o  Rei  Vítor  tomou  a  fazer  rufar  os  tambores.  O  tenente  Barata 

(entretanto tinha subido ao posto de tenente) esteve em Custoza. voltou com um braço partido por 

um belo estilhaço de bomba; mas um braço sempre tem conserto, ao passo que um cachimbo, se 

tem uma fenda, adeus! é como partir as quatro pernas de um poldro. 

Ao anoitecer, enquanto os soldados acabavam de armar as tendas, o tenente Barata ia sentar-se 

em qualquer elevação de terreno, de olhos postos no traço rubro do crepúsculo. O nevoeiro subia 



dos  baixos  canaviais;  os  choupos  pareciam crescer  sobre  o  fundo  sangrento  do  horizonte.  Da 

sombra  vinham  gemidos,  suspiros;  ao  longe,  muito  ao  longe,  viam-se  luzes  e  cintilavam  as 

primeiras estrelas. Barata batia com o canivete na louça do cachimbo, e, ao verificar que ainda 

produzia um som nítido: pif, puf ... – mais uma fumaça. 

O fumo subia  e espalhava-se no ar límpido;  o acre  perfume do  moreno,  por aquela  grande 

virtude de memória que reside no nariz, lembrava ao Barata muitos casos da sua vida a partir dos 

doze anos.  Era um fumo muito diferente  do da pólvora,  e,  entre  os dois,  ele  não saberia  qual 

escolher.  Um e  outro  falavam de batalhas,  de  acampamentos  e  de quartéis,  de  golpes  dados  e 

recebidos; mas o do  moreno,  que se espalhava subindo calmo no ar, nas horas mais tranquilas, 

trazia-lhe as lembranças mais doces e queridas, familiares, como a da cadeira do velho fora da 

porta, ao sol, dos porquinhos na praça da aldeia, dos carros de feno que desciam a colina, a da 

grande cama onde o velho sargento adormecera para sempre; por vezes, até, seguindo o invisível de 

um pensamento diáfano como o fumo, evocava aquele croata, o dono do cachimbo, que morrera em 

Pastrengo, e a sua terra, lá longe, as casas cobertas de colmo –  pif, puf. Coitado, também a sua 

respiração passara pela garganta do moreno. Embora o moreno tivesse perdido bastante do seu viço 

primitivo,  embora  as  cores  dos  ornatos  e  das  flores  tivessem desaparecido  sob  a  fuligem,  que 

valiam, comparados a ele, aqueles quatro ossos de croata, sepultados num montão de saibro? E do 

sargento Barata, que restava? Ao  menos dele ainda ficara o Baratinha; mas do Baratinha? ... Dele 

não ficaria, dentro de poucos anos, mais que o rasto do fumo dum cachimbo. A vida é fumo, a que 

não falta o travo amargo no fundo, nem o ardor nos olhos. 

Destas  reflexões,  o  tenente  acordava sempre com um ar  melancólico  e  o  cachimbo frio;  e, 

quando as coisas da Itália se normalizaram, teve uma licença de três ou quatro anos para cura de 

repouso numa cidade da província. Que vida! Para um homem de temperamento irrequieto, não há 

pior penitência do que passar doze horas por dia no pequeno café da praça, dormir outras doze, ler 

três  vezes  o  mesmo  jornal,  resolver  charadas  ...  De  mais  a  mais  o  Barata  nem  sequer  as 

compreendia,  porque  o  pai  nunca  se  lembrou  de  lhe  fazer  estudar  mitologia,  e,  a  não  ser  o 

costumado relatório, antes queria cortar a cabeça do que escrever uma carta! Não sabendo como 

preencher aquelas malditas horas do dia e, mais ainda, as da noite, refugiou-se com toda a alma na 

companhia do  moreno e de outro irmão deste. de raiz de cerejeira, que comprou para poupar o 

velho. Acabou por guardar o  moreno só para as grandes ocasiões: os aniversários da Cernaja, de 

Palestra, da morte do velho sargento, e –  pif, puf – poucas fornalhas dão mais fumo. Adormecia, de 

noite, com o cachimbo entre os dentes, e, se não fosse o espírito do velho sargento, que velava, 

quem sabe quantas vezes Baratinha teria ficado assado no seu colchão! A ordenança, de manhã, 

quando via o fumo sair do quarto, trazia as botas. Aquele «pif, puf» acabou por tomar-se a sua 

respiração, como contam de certos dragões que expelem chamas pelas narinas. Ele devia ter uma 



locomotiva nos pulmões, como dizia a senhora Francisquinha, do Café do Comércio. 

Barata  não  era  velho,  porque  aos  quarenta  anos  as  pernas  ainda  funcionam,  quando  o 

proprietário tem um estômago bom; mas, embora a saúde fosse sólida, não havia forma de sair 

daquela hipocondria, daquela indolência, daquele desejo de morder as pedras, de enforcar-se pelos 

pés, de se meter no cachimbo partido em bocadinhos e dizer à ordenança: «Toma! Fumam o teu 

tenente!» Não era velho,  mas começava a aperceber-se de que estava como o elo duma cadeia 

pendente dum muro carcomido, destinada a enferrujar-se, se não tomasse qualquer grave decisão. 

Ofereciam-lhe  uma  promoção,  se  quisesse  passar  para  os  escritórios  da  administração  do 

regimento,  em Roma: o  Barata,  que  de ciência  militar  conhecia  tanto  com o seu cachimbo de 

teologia,  não podia ambicionar melhor:  o lugar era cómodo, a cidade grande e alegre.  Que lhe 

impediria de tomar... uma grave decisão? 

Um dia entrou no café e disse à formosa proprietária: 

– Dê-me um charuto, senhora D. Hermínia. 

– Quer que lho escolha eu? 

– Sim, com essas lindas mãozinhas. 

Exageros à parte, eram realmente duas bonitas mãos. Diante dele pendia um espelho e o Barata 

observou que, assim bem barbeado, não se podia dizer que fosse um monstro, apesar de ter a pele 

crestada  pelo  sol.  Mas,  como  há  bolos  que  mais  agradam quando  sabem a  queimado,  tomou 

coragem e disse: 

– Tive um sonho, esta noite. Parecia-me que a senhora casava comigo. 

– Podia ser. Você não é nenhum demónio. 

– Brevemente serei capitão. 

– É uma situação boa.

– Mas tenho o vício do cachimbo. 

– O cachimbo não é um vício. 

– Contudo, não tenciono abandoná-lo. Incomoda-a, o cachimbo? 

– Não faltava mais nada, num café! 

– Falo a sério, sabe? 

– Como? 

– A senhora D. Hermínia. era capaz, de casar comigo? . 

– Eu ... – e a rapariga fitou-o com uns olhos... 

– Bom, dê-me um fósforo. 

Já se sabe como estas coisas costumam terminar. Três meses depois o capitão Barata passeava 

pelo Pincio, em Roma, de braço dado com a senhora D. Hermínia. A tal cadeia voltava a tilintar e 

com anéis de oiro e de prata. Quanto ao cachimbo, tinham feito um pacto bem claro e a D. Hermínia 



não se mostrava arrependida. Nos primeiros meses, as idas e vindas, a desordem da casa, nunca lhe 

deixaram tempo de se arrepender; mas quando finalmente viu a habitação arrumadinha, com as 

paredes forradas de novo, as cortinas brancas,  como as mulheres gostam e aquele eterno fumo 

começou a envenenar o ar, a pegar-se às paredes, a amarelecer as musselinas, a tingir os tectos, não 

foi sem desânimo que a senhora D. Hermínia viu até as suas roupas de vestir tomarem urna cor de 

queimado, e o fumo entrar nos armários. As mesas e as estantes estavam cobertas de cachimbos, de 

restos de tabaco, de pauzinhos, boquilhas, enfim de todo aquele arsenal que costuma existir nos 

bolsos dum bom fumador. Mas o capitão fazia de conta que não dava por nada. Não é aos quarenta 

anos que o lobo perde o vício. Ele prevenira-a, e o pacto estava bem claro. Resmungava contra os 

quartos modernos, que são uns buracos, contra as rendas que crescem dia a dia, contra o costume 

dos homens morarem no mesmo lugar, em camadas. como sardinhas em latas de conserva, contra 

tudo, mas não contra o seu moreno, o primeiro e o último amor da sua vida. 

Não que a senhora D. Hermínia se queixasse ou se mostrasse amuada; se o pobre do marido, 

para viver, precisava de fazer passar a sua respiração através do cachimbo, como poderia ela deixá-

lo morrer? Ainda bem que dos hábitos militares só lhe ficara este, que, afinal, tinha remédio abrindo 

uma  janela.  Limitava-se,  portanto,  a  tossir,  quando  não  podia  mais,  de  forma  que  o  Barata 

convenceu-se  de  que  ela  ostentava  uma  indiferença  superior  à  sua  resignação.  Ele,  que  não 

suportaria lamúrias femininas, não ficou muito satisfeito com esta cega dedicação, com este ar de 

vítima inocente e submissa. Uma bela manhã em que a ouviu tossir debaixo dos cobertores, disse-

lhe com desusada carranca: 

– É inútil sufocares sob os cobertores; era melhor dizeres francamente que não queres que eu 

fume no quarto. 

– Mas, que estás a dizer? Eu não tossi por causa do fumo. 

– Ora, não é o fumo! – resmungou Barata, encolhendo os ombros. 

– Tu é que o dizes. 

– És tu, sou eu, tudo isso é palavreado. É dizê-lo abertamente: não quero que fumes no quarto de 

cama,  e  eu  não  fumarei.  Que  diabo!  Não  nasci  em  nenhuma  maçaroca  de  milho,  para  não 

compreender as coisas! 

– Mas desculpa ... 

– Qual desculpa!... – e foi-se embora, resmungando. 

Mas não tornou a fumar no quarto de cama, e, sempre que de lá saía, parava para se certificar de 

que a porta ficava bem fechada. Porém, o fumo, concentrado nos outros três quartinhos, envenenou 

ainda mais o ar: pairavam nuvens tão espessas que se poderiam cortar à faca, e, de noite, em volta 

do globo da lâmpada, parecia estar-se no paraíso. Hermínia a custo suportava esta provação, mas 

não dizia nada; de vez em quando ia beber um copo de água ou saía com um pretexto qualquer, para 



fazer provisão de ar respirável no seu quarto fresco, bem arejado, todo branco e bonito, deixando 

por um momento o capitão concentrado nos seus pensamentos. Ele compreendia bem o motivo por 

que a mulher saía, mas seria espantoso, com todos os cachimbos! seria realmente espantoso que, aos 

quarenta anos, um velho soldado tivesse de tirar o cachimbo da boca e resignar-se a olhar para os 

desenhos do tecto, tamborilando com os dedos na mesa. 

E vinha-lhe a tentação de fumar dois cachimbos duma vez, não para contrariar a mulher, mas 

para sancionar de maneira sensível um acto que podia ser censurável, mas nem por isso deixava de 

ser imutável. É natural que a senhora D. Hermínia se deixasse comover, pois pelo Natal deu de 

presente  ao  marido  um  lindíssimo  troféu  de  bronze,  reproduzindo  canhões  e  espingardas 

amontoadas, para suporte de cachimbos, e, suspensa a um dos gatilhos, uma linda saquinha bordada 

pelas suas próprias mãos, com a inscrição: “Ao meu moreno”. 

Estavam para se sentar à mesa, e, o capitão quási que nem dera pelo presente, mas, ao levantar 

os olhos, viu o troféu, os cachimbos bem arrumados lá dentro, a saquinha e a legenda, e ficou 

durante um momento confuso e como cego por um nevoeiro. 

– Este é o primeiro presente – disse a D. Hermínia; – a seguir veremos. Pode ser até que para o 

ano haja outro muito melhor. Hoje vou ao médico... e tu sabes que os médicos conseguem ver muito 

longe. 

O capitão Barata não era nenhum urso; não que ele fosse muito sensível; pelo contrário, era duro 

como uma corda que a educação e os hábitos tinham emaranhado em tantos nós que, quanto mais se 

puxam, mais se apertam. Mas já dissemos que a senhora D. Hermínia tinha mãos delicadas e, uma 

vez desatados os nós, faz-se da corda o que se quer. 

– Com que então, eu sou o teu moreno? – disse o capitão – e queres que eu não fume mais; e 

continuas a tossir... 

– Jurei que nunca mais tornaria a tossir. 

– O que me dizias do médico? 

– Barata e Baratinha... – disse a senhora D. Hermínia corando. 

– Ah! – Barata cambaleou na cadeira e disse: – Dá-me o queijo. 

Serviu-se dum grande copo de vinho, e fitou-o um instante à luz da lâmpada. Parecia sangue, 

parecia um rubi. Esvaziou-o. Bateu com o copo na mesa: 

– Com que então, eu sou o teu moreno? 

– Não tens também um? 

O jantar foi muito silencioso. Barata parecia irritado. 

Estava mortinho por acabar, para poder sair, mas, antes de o fazer, deixou cair a mão na mão 

dela e virou a cara para que o fumo do cachimbo lhe não fosse para os olhos. Assim, o fumo foi 

todo para os olhos dele, até que lhe chegou à garganta forçando-o a tossir. A partir desse dia, todas 



as vezes que queria fumar,  Barata ia sentar-se diante do fogão,  na cozinha,  e  assim também a 

salinha voltou a ser resplandecente e limpa. Não fumava menos que dantes, nem se sujeitava a estes 

sacrifícios  pela  mulher.  Qual!  Ninguém lhe  impediria  de  trazer  para  casa  uma  companhia  de 

soldados,  fumando todos  cachimbos de seis  braças  de comprimento.  Se agora ia  fumar para a 

cozinha,  era porque assim lhe agradava,  e,  se amanhã lhe apetecesse ir  fumar para a cave,  era 

homem para isso. 

Uma  noite,  muitos  meses  depois  do  que  relatámos,  embora  já  passasse  da  uma  hora  da 

madrugada, Barata ainda estava na cozinha, diante da lareira quási extinta, com uma vela que dava 

os últimos lampejos, com os cotovelos nos joelhos, as mãos apertadas sobre o  moreno, a cabeça 

quási dentro da chaminé, para onde procurava encaminhar o fumo e o cheiro a tabaco. 

No  quarto  ao  lado,  havia  já  algumas  horas  que  se  azafamavam mulheres  e  pressentiam-se 

grandes acontecimentos; gemidos, como os que se ouvem de noite nos campos de batalha, rompiam 

o silêncio daquela hora. E realmente é uma batalha o nascer, como o morrer; Barata sofria como se 

tivesse uma baioneta no ventre, Será sempre um grande mistério por que se mexem as entranhas do 

pai, quando a mãe dá um filho à luz. Barata procurava, naquela noite, descobrir as razões disto nas 

cinzas  da  chaminé,  mas  a  sua  cabeça  tornara-se  pesada  como  um  saco  de  farelo.  Fitava 

insistentemente as brasas, que pareciam olhos incendiados e, para se distrair, evocava as lembranças 

mais desastrosas da sua vida: os montões de mortos, por cima dos quais passa a cavalaria, a galope, 

o rebentar duma bomba no meio duma companhia de recrutas, sebes de cadáveres, as mãos dos 

decapitados  que continuam a  mexer-se na  sombra...;  mas,  por  muito  que  a  fantasia  procurasse 

distraí-lo, o coração ia para outro lado e o cachimbo emurchecia a pouco e pouco. 

Experimentou fazer contas. O regimento comprara seis mil pares de botas... 

– Ai! Ai! – ouvia-se no campo de batalha. O capitão fechava os olhos. 

Suponhamos que fumava seis soldi de tabaco por dia; não era nada, mas perfazia mais de cem 

liras por ano; ao fim de trinta anos, tinha respirado três mil liras, para mais, que não para menos; e, 

em mais trinta anos, respiraria outro tanto; ao todo, seis mil liras para inchar uma nuvem. Levando 

em conta alguns dias de chuva, em que o Barata costumava fumar mais uma lira de charutos pelo 

menos,  e contando as caixas de f6sforos e  os amigos habituados a servir-se sem cerimónia do 

tabaco,  a  ordenança  acostumada  a  roubar,  e  as  boquilhas  de  marfim,  os  cachimbos  curiosos, 

comprados  ou  dados  de  presente,  os  saquinhos,  as  caixas  para  tabaco,  era,  por  pouco  que  se 

pensasse, o dobro da quantia: doze mil liras... doze mil liras em fumo! Um pequeno dote para uma 

pobre rapariga! 

– Senhor capitão – disse a ordenança, – senhor capitão, já está! 

 



– Quem? 

– Baratinha ... uma menina.

O capitão levantou-se, enviou um último olhar ao  moreno, baloiçou-o um momento na mão; 

arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas e sentiu o chão tremer sob os seus pés. Ergueu a mão, fitou a 

pedra do fogão, e... 

Não o tinham quebrado nem os russos nem os croatas; mas desta vez a bomba rebentou de 

dentro. O inimigo entrou, sobre uma linda almofada de renda. 
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