Noventa e três

Victor Hugo

Noventa e três
Edição comentada e ilustrada

Tradução de Salvador de Mendonça,
membro fundador da Academia Brasileira de Letras

Título original: Quatre-vingt treize
Copyright desta edição © 2022:
Editora 93

Design de capa e diagramação: Philipi Schneider
Ilustrações de capa e contracapa:
Mort du général Beaupuy, Alexandre Bloch (1857-1919), 1888.
L’embuscade, épisode de la Chouannerie, Charles-Alexandre Coëssin de la Fosse
(1829–1910), 1883.

Editora 93
www.editora93.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
S359 Hugo, Victor, 1802-1885
Noventa e três / Victor Hugo; tradução de Salvador de Mendonça;
Biguaçu: Editora 93, 2022. 194p.
ISBN: 978-65-00-38323-2
1. Ficção Francesa. I. Salvador de Mendonça. II. Título.
CDD - 843
CDU - 82111.133.1-3

Nota a esta edição

É com orgulho que trazemos ao leitor o último romance de Victor Hugo, Noventa
e três, novamente em uma edição impressa após décadas fora de catálogo. Foi publicado originalmente em 1874, três anos após a violência que percorreu a capital
francesa durante a Comuna de Paris.
A tradução apresentada é a feita por Salvador de Mendonça (1841 – 1913), publicada originalmente pelas Edições Garnier no mesmo ano. Salvador de Meneses
Drummond Furtado de Mendonça foi advogado, jornalista, diplomata, romancista
e tradutor, além de fundador da Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro
ocupante da cadeira número 20.
O texto foi revisado e atualizado para o Acordo Ortográfico de 1990. Correções
pontuais foram feitas na tradução, com vistas a aproximar o texto do original em
francês e eliminar expressões arcaicas que poderiam causar estranheza ao leitor moderno. Com relação aos nomes próprios, foram mantidas as grafias no original em
francês, com exceção de nomes pátrios e nomes de personalidades históricas cuja
grafia aportuguesada já estejam consolidados.
Tentamos ainda manter as particularidades do texto. No caso de algum vocábulo
em francês cuja tradução para o português não tivesse um significado preciso ou
ainda, se se perdesse alguma particularidade histórica, linguística ou literária, optamos por manter o termo original e inserir uma explicação complementar em nota
de rodapé.
As notas de rodapé foram pensadas para fornecer informações contextuais reNota a esta edição
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levantes para o leitor, mas ao mesmo tempo preocupando-se em não atrapalhar o
ritmo de leitura. Todas as notas são do editor, exceto quando disposto o contrário.
O livro contém em torno de 120 ilustrações originais, retiradas da edição ilustrada francesa de 1876. Incluem-se entre elas três desenhos de autoria do próprio
Victor Hugo. O título e a autoria de todas as ilustrações constam em um índice no
final do livro.

6

Noventa e três

Frontispício da edição ilustrada de 1876.
Ilustração de Emile Bayard,
gravura de Clément Edouard Bellenger.

Primeira Parte

No Mar

Livro Primeiro

O bosque de La Saudraie

Nos últimos dias de maio de 1793 um dos batalhões parisienses levados à Bretanha
por Santerre explorava o formidável bosque de la Saudraie em Astillé. Não eram
mais de trezentos, pois o batalhão estava “dizimado por essa rude guerra”. Era o
tempo em que, depois de Argonne, Jummapes e Valmy, do primeiro batalhão de
Paris, que se compunha de seiscentos voluntários, restavam vinte sete homens, do
segundo trinta e três, e do terceiro cinquenta e sete. Tempo de lutas épicas.
Os batalhões mandados de Paris à Vendeia contavam novecentos e doze homens.
Cada batalhão tinha três canhões. Haviam-se aprontado rapidamente. A 25 de
Abril, sendo Gohier ministro da justiça e Bouchotte ministro da guerra, a seção do
Bom Conselho propusera que se mandassem batalhões de voluntários à Vendeia;
o membro da comuna Lubin lavrara parecer; a 1º de Maio Santerre estava pronto
para fazer com que seguissem doze mil soldados, trinta peças de campanha e um
batalhão de artilharia. Esses batalhões, organizados tão rapidamente, foram tão
bem-organizados que servem hoje de modelo; é de conformidade com o modo porque se compunham que se formam as companhias de linha; modificaram a antiga
proporção entre o número dos soldados e o número dos oficiais inferiores.
A 28 de Abril a comuna de Paris dera aos voluntários de Santerre esta senha: Nem
perdão, nem quartel. No fim de maio, dos doze mil que haviam saído de Paris oito
mil estavam mortos.
O batalhão empenhado nos bosques de la Saudraie estava de sobreaviso. Não tinham pressa. Olhavam a um tempo à direita e à esquerda, para diante e para trás de
O bosque de La Saudraie
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si; Kléber1 disse: o soldado tem olhos nas costas. Havia muito tempo que marchavam.
Que horas seriam? Em que ponto do dia estariam? Difícil fora dizê-lo, pois há uma
noite contínua em tão alpestres brenhas, e nunca há claridade nesse bosque.
O bosque de la Saudraie era trágico. Fora nessa mata que, desde o mês de novembro de 1792, à guerra civil iniciara os seus crimes; Mousqueton2, o coxo feroz, saíra
dessas espessuras funestas; a cópia dos homicídios ali perpetrados punha os cabelos
em pé. Não havia lugar mais medonho. Os soldados intrometiam-se por ele com
precaução. Estava tudo coberto de flores; tinham ao redor tremula parede de ramos
de onde caía o encantado frescor da folhagem; raios de sol furavam aqui e ali essas
trevas verdes; no clião, O gladíolo, O lívio do brejo, o narciso do campo, a florinha
que anuncia o bom tempo, o açafrão vernal, bordavam e entreteciam profundo
tapete de vegetação em que formigavam todas as formas do musgo, desde o que
se assemelha à lagarta até ao que se assemelha à estrela. Os soldados adiantavam-se
passo a passo, afastando devagarinho as moitas e enrediças. Os pássaros gorjeavam
por cima das baionetas.
La Saudraie era uma das brenhas em outrora, nos tempos pacíficos, fizera se
a Houiche-ba, que vem a ser a caça aos pássaros durante a noite; agora caçavam
homens.
A mata era toda de bétulas, faias e carvalhos; o solo plano; o musgo e a erva
espessa amorteciam o ruído dos passos dos homens; nenhuma trilha, ou trilhas que
para logo perdiam-se; azevinhos, abrunheiros silvestres, fetos, sebes de rilha-boi,
sarças crescidas: impossibilidade de ver um homem a dez passos.
Por momentos passava na ramagem uma garça ou uma gaivota indicando a proximidade de algum pântano.

1

Jean-Baptiste Kléber (1753-1800), general francês que serviu no Exército Revolucionário

Francês durante as Guerras Revolucionárias Francesas.
2

Apelido de Charles Harnois (1779-1799), um chouan, nome dado aos insurgentes monar-

quistas que combateram nas regiões oeste da França, nas antigas províncias da Bretanha, do Maine e
da Normandia.
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Adiantavam-se. Caminhavam ao acaso, com inquietação e receando encontrar o
que procuravam.
De tempos a tempos encontravam vestígios de acampamentos, sítios queimados,
ervas machucadas, paus em cruz, ramos ensanguentados. Aqui haviam cozinhado,
ali tinham dito missa, além tinham pensado feridos. Mas os que haviam passado
haviam desaparecido. Onde estariam” bem longe talvez. Talvez ali bem perto, ocultos, com o bacamarte em punho. O bosque parecia deserto. O batalhão dobrava
de prudência. Solidão, consequentemente desconfiança. Não se via pessoa alguma;
razão de mais para recear alguém. Tratava-se de uma floresta de má reputação.
Era provável uma emboscada.
Trinta granadeiros, destacados como exploradores e comandados por um sargento, marchavam na vanguarda a grande distância do grosso da gente. Acompanhava-os a vivandeira do batalhão. As vivandeiras reúnem-se de boamente às vanguardas.
Corre-se perigo, mas vai-se ver alguma coisa. À curiosidade é uma das formas do
valor feminino.
De súbito os soldados deste pequenino terço de vanguarda sentiram o estremecimento que os caçadores conhecem e que indica que estão perto da toca. Tinham
ouvido como uma respiração no meio de um cerrado, e parecia que acabavam de ver
um movimento nas folhas. Os soldados fizeram uns aos outros sinal.
Nessa como busca e espreita confiada aos exploradores, os oficiais não têm necessidade de imiscuir-se; o que se deve fazer, faz-se por si mesmo.
Em menos de um minuto o ponto em que haviam remexido estava cercado; um
círculo de espingardas apontadas encerrou-o; o centro escuro da brenha serviu a um
tempo de alvo para todos os lados, e os soldados, com o dedo no gatilho, o olhar no
sítio suspeito, apenas esperavam, para metralhá-lo, a voz do sargento.
No entanto a vivandeira arriscara-se a olhar por entre as moitas, e no momento
em que o sargento ia gritar: Fogo! a mulher gritou: Alto!
E voltando-se para os soldados: —Não atirem, camaradas!
E precipitou-se para o meio do cerrado. Seguiram-na.
Havia ali com efeito alguém.
Na parte mais densa do matagal, junto de uma desses pequenas clareiras redondas
que abrem no mato a covas de carvão ao queimarem as raízes das árvores, num tipo
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de buraco de ramos, espécie de câmara de folhagem, entreaberta como uma alcova,
uma mulher estava sentada no musgo, tendo ao seio uma criança que mamava e no
colo as duas cabeças louras de duas crianças adormecidas.
Essa era a emboscada.
— O que está fazendo aqui? — exclamou a vivandeira.
A mulher ergueu à cabeça.
A vivandeira acrescentou furiosa:
— Que loucura é esta de estar aqui?
E continuou:
— Por pouco que não a exterminam!
E, dirigindo-se aos soldados, a vivandeira ajuntou:
— É uma mulher.
— Até aí nós vemos! — disse um granadeiro.
A vivandeira prosseguiu:
— Vir para o mato para fazer-se matar! Já se viu asneira semelhante!
A mulher estupefata, desvairada, petrificada, via em torno de si, como através de
um sonho, essas espingardas, esses sabres, essas baionetas, esses semblantes ferozes.
Os dois pequenos despertaram e gritaram.
— Estou com fome — disse um.
— Estou com medo — disse o outro.
O pequenino continuava a mamar.
A vivandeira dirigiu-lhe à palavra.
— Tu é que fazes bem — disse-lhe.
à mãe estava muda de terror.
O sargento bradou-lhe:
— Não tenha medo, somos do batalhão do Barrete Vermelho.
A mulher tremeu da cabeça aos pés. Olhou para o sargento, rude semblante do
qual viam-se apenas as sobrancelhas. os bigodes e as duas brasas que lhe eram os
olhos.
— O batalhão da outrora Cruz Vermelha — acrescentou a vivandeira.
E o sargento continuou:
— Quem és, mulher?
O bosque de La Saudraie
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A mulher contemplava-o aterrada. Era magra, moça, pálida, andrajosa, estava
com o grosso capuz das camponesas bretãs e a coberta de lã presa ao pescoço com
um cordão. Deixava o seio descoberto com indiferença primitiva. Os pés, sem meias
e sem sapatos, lhe sangravam.
— É alguma coitada — disse o sargento.
E a vivandeira continuou coma sua voz marcial e feminina, mas afinal meiga:
— Como se chama?
A mulher murmurou com balbuciar quase indistinto:
— Michelle Fléchard.
No entanto a vivandeira acariciava com a grosseira mão a cabecinha do pequeno.
— Que idade tem este marreco? — perguntou.
À mãe não entendeu. A vivandeira insistiu.
— Estou lhe perguntando a idade distozinho.
— Ah! Disse a mãe, dezoito meses.
— Está velho, disse a vivandeira. Já não deve mamar. Desmame-o. Dar-lhe-emos sopas.
A mãe começava a tranquilizar-se. Os dois pequenos que haviam acordado, estavam mais curiosos que assustados. Admiravam os penachos.
— Ah! — disse a mãe — Estão com bastante fome.
E acrescentou:
— Já não tenho leite.
— Dar-lhe-emos de comer — exclamou o sargento — e a ti também. Mas
vamos a outra coisa. Quais são as tuas opiniões políticas?
A mulher olhou para o sargento e não respondeu.
— Compreendes a minha pergunta?
Ela balbuciou:
— Meteram-me no convento muito moça, mas casei-me, não sou freira. As
irmãs ensinavam-me a falar francês. Deitaram fogo à aldeia. Fugimos tão às pressas
que não tive tempo de calçar sapatos.
— Pergunto-te quais são as tuas opiniões políticas.
— Não sei disso.
O sargento prosseguiu:
O bosque de La Saudraie
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— É que há espiões femininos. Esses fuzilam-se. Vamos. Fala. Não és cigana?
Qual é tua pátria?
Continuou à olhar como se não compreendesse. O sargento repetiu:
— Qual é tua pátria?
— Não sei — disse.
— Como, não sabes onde nasceste?
— Ah! onde nasci? Sei.
— Então onde foi?
A mulher respondeu:
— No casal de Siscoignard, na paróquia de Azé.
Desta vez foi o sargento que ficou estupefato. Conservou-se um momento pensativo, depois continuou:
— Onde?
— Em Siscoignard.
— Isso não é pátria.
E a mulher, depois de um momento de reflexão, ajuntou:
— Entendo, senhor. O senhor é de França, eu sou da Bretanha.
— E então?
— Não é a mesma terra.
— Não é a mesma pátria! bradou o sargento.
A mulher limitou-se a responder:
— Eu sou de Siscoignard.
— Vá lá — retrucou o sargento — A tua família é de lá?
— É.
— Onde está?
— Morreu toda. Não tenho mais ninguém.
O sargento, que não era mau grulha, continuou o interrogatório.
— Mas que diabos! a gente sempre tem parentes, ou teve. Quem és? Fala.
A mulher ouviu pasma esse teve que mais parecia bramido de fera que palavra
humana.
A vivandeira conheceu que devia intervir. Pôs-se de novo a acariciar a criancinha
que mamava, e bateu na face das outras duas.
20
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— Como se chama estazinha? — perguntou; é menina, não?
A mãe respondeu: — Georgette.
— E o mais velho? É menino, não?
— René-Jean.
— E o mais moço? É menino também, não? o bochechudo!
— Gros-Alain — disse a mãe.
— Estes pequenos são lindos — disse a vivandeira —; já parecem gente.
Entretanto o sargento insistia.
— Fala, mulher. Tens casa?
— Tinha.
— Onde?
— Em Azé.
— Por que não estás nela?
— Porque queimaram-na.
— Quem?
— Não sei. Uma batalha.
— De onde vens?
— De lá.
— Para onde vais?
— Não sei.
— Vamos ao caso. Quem és?
— Não sei.
— Pois não sabes quem és?
— Somos gente que foge.
— De que partido és?
— Não sei.
— És dos azuis! És dos brancos? Com quem estás?
— Estou com meus filhos.
— Houve uma pausa. A vivandeira disse:
— Eu cá nunca tive filhos. Não tive tempo.
O sargento recomeçou.
— Mas não tens parentes? Vamos, mulher, põe-nos ao corrente do teu parentesO bosque de La Saudraie
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co. Eu chamo-me Radoub; sou sargento, sou da rua de Cherche-Midi, meu pai e
minha mãe de lá eram, posso falar dos meus parentes. Fala-nos dos teus. Dize-nos
quem eram os teus parentes.
— Eram os Fléchards. Isto é tudo.
— Sim, os Fléchards, são os Fléchards, como os Radoubs são os Radoubs. Mas a
gente tem sempre uma posição. Que posição era a dos teus parentes? O que faziam?
O que fazem? O que fléchardavam teus Fléchards?
— Eram lavradores. Meu pai era doente e não podia trabalhar porque levara
umas pauladas que o senhor, o seu senhor, o nosso senhor lhe mandara dar, o que
ainda foi uma felicidade, porque o meu pai tinha apanhado um coelho, pelo que
haviam-no condenado à morte; mas o senhor perdoara e dissera: Deem-lhe só cem
pauladas; e meu pai ficou estropiado.
— E depois?
— Meu avô era huguenote. O senhor cura fez com que o mandassem para as
galés. Eu era pequenina.
— E depois?
— O pai de meu marido era contrabandista. O rei mandou-o enforcar.
— E teu marido que faz?
— Há poucos dias combatia.
— Por quem?
— Pelo rei.
— E depois?
— Ora! Pelo seu senhor!
— E depois?
— Ora! Pelo senhor cura!
— Por mil diabos! — exclamou um granadeiro.
A mulher estremeceu de terror.
— Está vendo, senhora, que somos parisienses — disse graciosamente a
vivandeira.
A mulher juntou as mãos e chorou:
— Meu senhor Jesus Cristo!
— Nada de superstições! — continuou o sargento.
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A vivandeira sentou-se ao lado da mulher e puxou para o colo o mais velho dos
filhos, que não opôs resistência. As crianças confiam da mesma arte que se assustam,
sem que se saiba por quê. Tem não se sabe que pressentimentos interiores.
— Minha coitadinha desta terra, a senhora tem uns miudinhos lindos, é sempre
assim. Adivinha-se lhes a idade. O maior tem quatro anos, o irmão tem três. Olhe,
a pequerrucha que mama é uma grande gulosa. Ah! pestinha! Não devores assim tua
mãe! Vamos, senhora. E nada receie. A senhora devia entrar para o batalhão. Fará
como eu. Chamo-me Hussarda; é alcunha. Mas prefiro chamar-me Hussarda a chamar-me senhorita Bicorneau, como minha mãe. Sou a vivandeira do cantil, como
quem diz a mulher que reparte a bebida enquanto metralham-se e assassinam-se. O
diabo e tudo mais. Temos mais ou menos o mesmo pé, hei de dar-lhe sapatos meus.
Eu estava em Paris a 10 de agosto. Dei a beber a Westermann. Isso foi às mil maravilhas. Vi guilhotinar Luís XVI, Luís Capeto3, como o chamam. Ele não queria.
Céus, escute. Ainda a 13 de janeiro mandava assar castanhas e ria-se com a família!
Quando o obrigaram-no a deitar-se no balanço, como o chamam, já não tinha
nem casaca nem sapatos; estava apenas com a camisa, com um colete acolchoado,
umas calças de fazenda escura e meias de seda parda. Essa festa eu vi. O fiacre em
que o conduziram era pintado de verde. Está vendo, venha conosco, somos bons
rapazes no batalhão; será a vivandeira número dois; ensinar-lhe-ei a profissão. Oh!
é muito simples! Nós temos um barril e uma campainha, mete-se no barulho, nos
fogos de pelotão, no canhoneio, no alboroto, gritando: Rapazes, quem quer um
trago? É só isto. Eu dou de beber a todos. Juro que sim. Tanto aos brancos como aos
azuis, embora eu seja uma azul. E até uma excelente azul. Mas os feridos têm sede.
Morre-se sem distinção de opinião. Todos os que morrem deviam apertar as mãos.
Que tolice é a gente combater! Venha conosco. Se me matarem, herdará meu lugar.
Olhe, tenho esta cara; mas sou boa mulher e um homem bravo. Nada receie.

3

A Casa Real dos Capetos foi uma dinastia real que governou a França durante aproxima-

damente trezentos anos, levando esse nome devido ao seu fundador, Hugo Capeto (941-996), rei
dos Francos. A Casa de Bourbon, à qual pertencia Luís XVI, é uma linhagem secundária da dinastia
capetiana.
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Quando a vivandeira acabou de falar, a mulher murmurou:
— Nossa vizinha chamava-se Marie-Jeanne e nossa criada chamava-se
Marie-Claude.
No entanto o sargento Radoub admoestava o granadeiro.
— Cala-te. Meteste medo à mulher. Não se pragueja diante das damas.
— E que é mesmo massacrante para a cabeça de um homem honesto, replicou
o granadeiro, que estes iroqueses de Lachine4 que tiveram o sogro estropeado pelo
senhor, o avô enviado às galés por conta do cura e o pai enforcado pelo rei, combaterem, com os seiscentos! revoltarem-se, fazerem-se em postas por amor do senhor,
do cura, e do rei!
O sargento bradou:
— Silêncio na fileira!
— A gente já se cala, sargento, continuou o granadeiro; mas isso não quer dizer
que não dê dó ver uma bonita mulher como esta a arriscar-se a que lhe arrebentem
a cara por causa dos belos olhos de um bonitos olhos de um padreco.
— Granadeiro — disse o sargento —, não estamos aqui no clube da seção das
Lanças. Nada de eloquência.
E voltou-se para a mulher.
— E teu marido, mulher? o que faz? O que fizeram dele?
— Nada, porque mataram-no.
— Onde?
— Numa sebe.
— Quando?
— Há três dias.
— Quem?

4

Referência ao Massacre de Lachine, parte de uma série de conflitos entre colonizadores france-

ses e tribos iroquesas. No dia 5 de agosto de 1689, 1500 guerreiros da tribo iroquesa Mohawk atacaram de surpresa um assentamento francês na ilha de Montreal, onde hoje é a província de Quebec, no
Canadá. Os colonos franceses estavam em muito menor número. O assentamento foi completamente
destruído e vários colonos franceses foram mortos.
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— Não sei.
— Como, não sabes quem matou teu marido?
— Não.
— Foi um azul? Foi um branco?
— Foi um tiro.
— E há três dias?
— Sim.
— Para que lados?
— Para os lados de Ernée. Meu marido caiu. E é isso.
— E depois que teu marido morreu, o que fazes?
— Levo meus filhos.
— Para onde?
— Para a frente.
— Onde dormes?
— No chão.
— O que comes?
— Nada.
O sargento fez aquele beicinho militar que põe o nariz em contacto com os
bigodes.
— Nada?
— Quer dizer, abrunho, amoras nos espinhos, quando sobram do ano passado,
bagas de murta, brotos de samambaia.
— Sim. É o mesmo que nada.
O mais velho dos meninos, que parecia compreender, disse:
— Estou com fome.
O sargento tirou do bolso um pedaço de pão de munição e deu-o à mãe. A mãe
partiu o pão em dois pedaços e deu-os aos filhos. Os pequenos devoraram.
— Ficou sem nada para si — resmungou o granadeiro:
— É porque não tem fome — disse um soldado.
— E que é mãe — disse o sargento.
Os meninos pararam de comer.
— Estou com sede — disse um.
O bosque de La Saudraie
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— Estou com sede, repetiu o outro.
— Não haverá um riacho neste bosque do diabo? — perguntou o sargento.
À vivandeira tomou o copo de cobre que lhe pendia da cintura ao lado da campainha, abriu a torneira do barril que trazia à bandoleira, despejou algumas gotas no
copo e chegou o copo aos lábios das crianças.
O primeiro bebeu e fez uma careta.
O segundo bebeu e escarrou.
— Mas isto é bom — disse a vivandeira.
— E o franze-cara? — perguntou o sargento.
— É do melhor. Mas eles são camponeses.
E enxugou o copo.
O sargento continuou:
— E foges assim sem mais nem menos, mulher?
— É necessário.
— Por aí afora como folha ao vento?
— Corro com todas as minhas forças, e depois ando, e depois caio.
— Coitadinha! disse a vivandeira.
— A guerra está acesa — balbuciou a mulher. — Estou rodeada de tiros. Não sei
o que querem esses homens. Mataram-me meu marido. Foi só o que compreendi.
O sargento fez ressoar no chão a coronha do fuzil, e exclamou:
— Estúpida guerra! com os diabos!
A mulher continuou:
— A noite passada deitamo-nos no oco macio de um tronco.
— Todos os quatro?
— Todos os quatro.
— Deitaram-se?
— Deitamo-nos.
— Então — disse o sargento —, deitaram-se de pé.
E voltou-se para os soldados:
— Camaradas, a um grosso tronco de árvore carcomido e seco, onde um homem mal pode enfiar-se como dentro de uma bainha, chamam estes selvagens um
oco macio. O que querem? Não são obrigados a ser de Paris.
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— Dormir no oco de uma árvore! — disse a vivandeira — E com três crianças!
— E, continuou o sargento, quando os pequenos gritavam, para a gente que
passava e que nada via, devia ser engraçado ouvir uma árvore gritar: Papai, mamãe!
— Felizmente estamos no verão — suspirou a mulher, olhava para o chão,
resignada, tendo nos olhos o assombro das catástrofes.
Os soldados silenciosos formavam círculo em torno dessa desventurada.
Uma viúva, três órfãos, a fuga, o abandono, a solidão, a guerra troando em todos
os extremos do horizonte, a fome, a sede, nenhum outro alimento além dos frutos
silvestres, nenhum outro teto além do céu.
O sargento aproximou-se da mulher e fitou os olhos na criança que mamava. À
pequenina deixou o seio, voltou meigamente a cabeça, olhou com as suas formosas
pupilas azuis para o medonho semblante hirsuto, eriçado e fulvo que se inclinava
para ela, e pôs-se a sorrir.
O sargento endireitou-se e viram uma grande lágrima a lhe rolar pela face e parar
na ponta do bigode como uma perola.
Ergueu a voz.
— Camaradas, de tudo isto eu concluo que o batalhão vai ser pai. Está dito?
Adotamos estas três crianças.
— Viva a República! — bradaram os granadeiros.
— Está dito — afirmou o sargento.
E estendeu ambas as mãos por sobre a cabeça da mãe e dos filhos.
— Eis — disse ele — os filhos do batalhão do Barrete Vermelho.
A vivandeira saltou de contente.
— Três cabeças em um barrete, exclamou.
Depois rompeu em soluços, abraçou como doida a mísera viúva e disse-lhe:
— Como a pequenina já é faceira!
— Viva a República! — repetiram os soldados.
E o sargento disse à mãe:
— Venha, cidadã.

O bosque de La Saudraie
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