
O PAPAGAIO E A LIBERDADE… 

 

Em Odivelas, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, para os lados onde havia um ferrador morava em tempos 

idos um homem, já de idade avançada, que há muitos anos emigrara para o Brasil, de onde tinha regressado 

com algum dinheiro e um papagaio. 

A ave vivia, desde sempre, numa ampla gaiola e era a única companhia do ancião. 

Certo dia, o nosso homem convidou um amigo, para ir a sua casa tomar um cálice de Ginja caseira, enquanto 

conversavam. O anfitrião e o seu convidado passaram à sala onde, perto da janela estava a gaiola do papagaio. 

Os dois homens estavam a beber o seu licor, quando o papagaio começou a gritar insistentemente: 

_ Liberdade, liberdade, liberdade! 

O animal não cessava de repetir aquela palavra e, durante todo o tempo que durou a visita, a ave continuou a 

repetir, incansavelmente, a palavra “liberdade”. Aquela súplica era tão insistente que o convidado começou a 

sentir-se, primeiro, perturbado, depois, desgostoso e, por fim, com o coração despedaçado. De tal forma que, 

mal conseguiu terminar o segundo cálice de Ginja. Já se tinha despedido do amigo e, ao longe, continuava a 

ouvir o animal a gritar: “Liberdade, liberdade, liberdade!”. 

Os dias foram passando, mas o convidado não conseguia deixar de pensar naquela cena do papagaio a gritar por 

liberdade. 

Era preciso fazer qualquer coisa. Então, elaborou um plano: quando o amigo saísse, entraria furtivamente na 

sua casa e libertaria o bicho. No dia seguinte foi esconder-se perto da casa do amigo e, assim que o viu sair abriu 

a porta com uma gazua, entrou e dirigiu-se à sala. Quando o papagaio deu pela sua presença começou a gritar: 

“Liberdade, liberdade, liberdade!”. 

O intruso, sentindo de novo o coração constrangido, aproximou-se rapidamente da jaula da ave e escancarou-

lhe a porta.  

Então, o papagaio aterrorizado, em vez de aproveitar a oportunidade para fugir, retirou-se para a parte mais 

afastada da gaiola e ferrou as garras às grades, enquanto continuava a gritar: “Liberdade, liberdade, liberdade!”. 

 

Esta história, que à primeira vista pode parecer estranha, ensina-nos que uma coisa é o conceito abstracto de 

liberdade e outra, bem diferente, são os meios certos de a conquistar dentro de nós mesmos. Com efeito, a 

liberdade interior (a única válida e preservável) não é uma ideia ou uma bandeira, mas uma experiência que se 

vai ganhando gradualmente. 

Na verdade, só é possível alcançar a liberdade interior através de nós mesmos. A tarefa insubstituível é nossa e 

o esforço da vitória é também nosso. 

E também não conseguiremos a liberdade plena, enquanto nos agarrarmos desesperadamente às diversas 

“grades” que nos prendem e nos impedem de a atingir. 
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