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Epígrafe

“Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E
essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia
tempos, por um estilhaço de granada; de sorte que os ossos maxilares
se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já
cicatrizada... A face direita sorria. E era apavorante aquele riso
incompleto e dolorisíssimo aformoseando uma face e extinguindo-se
repentinamente na outra, no vácuo de um gilvaz.”
(Os Sertões, Euclides da Cunha, 1914).
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