
 

 

SINOPSE 
 

Perante a inevitabilidade da conversa, o padre, limpando a boca ao 

guardanapo, quis saber o que os levara ali, naquela noite de má 

memória - o que os inquietaria? 

Antunes, com ponderação, respondeu que fora a lágrima que ele 

derramara naquela tarde; justificando-se com o facto de ser raro um 

padre chorar no funeral de paroquianos. 

Fora um cisco que lhe entrara nos olhos, disse o padre. 

Os dois homens trocaram olhares. E o padre António engoliu em seco. 

Ele chorara. Chorara de arrependimento, porque lhe custava ter 

enterrado aquela rapariga, ter presidido ao funeral de uma moça 

ingénua que morrera de forma tão inglória e desnecessária. Fora 

apenas uma lágrima de arrependimento por não ter tido a atitude 

certa… 

Azeredo sublinhou a preocupação que o transtornara, a ele e a 

Antunes Alva. E a inquietação deles fora tal que anunciaram ter 

pensado ir falar com o bispo. 

O padre António interrompeu-os e recorreu à sua ironia, perguntando-

lhes se iriam inquietar o Bispo por causa de um cisco lhe ter entrado na 

vista. 

Azeredo acatou a resposta e, em jeito de conclusão,  encaminhou-se 

para a saída. No entanto, o padre António fez-se ainda ouvir para lhes 

dizer que era um homem de palavra, mesmo que isso lhe manchasse a 

alma. Dito isto, levantou-se para proclamar que Deus seria o seu Juiz 

quando chegasse a sua hora - e que Ele conhecia-o bem. 

Azeredo Albuquerque, admirado, admitiu que iria mais descansado 

depois de ouvir aquilo. 

Já o padre não se fez rogado e desafiou-os, lançando para o ar a 

questão: seriam eles capazes de ter aquela paz de alma? 

Os dois homens saíram cabisbaixos e o padre António voltou a 

sentar-se à mesa, pensativo e triste: Marta morrera, e com ela levara a 

sua paz e a paz daquelas duas famílias; paz de alma seria coisa que 

nunca mais ninguém teria. Que Deus valesse a todos. 

 


