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Esta historia comeza nun barrio. Nun barrio que máis que de ser de mala morte, era de mala vida. As casas estaban 
todas vellas e ruinosas, os tellados filtraban toda a auga e o olor a alcantarilla estaba metido xa en todas as casas. A 
xente que o habitaba non era xente feliz, nin moito menos. Entre eles, atopábase un escritor pouco afortunado.  O 
sería mellor dicir que era un vago de moito coidado? 

Aquel home carecía de calquera tipo de inspiración. Era dos que pensaban que xa todo estaba escrito, que todas as 
ideas estaban xa esgotadas e no mundo xa non queda nada por inventar.  Aínda así, fíxose escritor porque é un traba-
llo non que non tes que moverte demasiado, e podes levar un vida sedentaria tranquilamente. Pero como da súa cabe-
za non saían títulos mellores ca “É primavera, que bonito!” ou “Miña nai me mima”, vivía na miseria, e pensaba 
“Como queren unha idea orixinal, se todo inventado xa está”. Un día, nun destes pensamentos, rezoulle a Deus para 
conseguir unha idea, que logo usaría para escribir algún libro. Ao non obter resposta, dixo “Deus, se me escoitas, 
mándame unha sinal” 

Deus, que nese momento atopábase falador (unha cousa que sucede unha vez cada 2000 anos), decidiu enviarlle unha 
sinal sutil. Tan sutil que o bo do escritor non se deu ni conta de que o seu lapis acababa de escribir na mesa el soliño 
“SÍ” .  

Ao ver que non funcionaba, Deus pensou que quizais mandándolle unha sinal menos sutil funcionaría, co que fixo 
que o Xesús do crucifixo da parede comezase a berrar:  Siiii! 

Pero o escritor, tan absorto nos seus rezos, non o oíu, e seguía repetindo a mesma pregunta . Deus, xa farto de tanta 
paiolada, apareceu diante das narices do escritor, e díxolle: 

-Ti estás parvo? Que sí! 

-Ah, vale. 

-Dime, ¿cal é o motivo dos teus rezos? 

- Dáme unha idea pra o meu libro. 

Deus ficou un bo anaco mirando cara ao escritor, e logo díxolle moi lentamente: 

-Estasme dicindo que me chamaches porque non se che ocorría ningunha idea pra o teu libro, mentres outras moitas 
persoas rézanme diariamente por xente gravemente enferma. Como te atreves! 

- Oe, bonito. Eu teño que gañar o pan, non che parece. 

Pero Deus xa sabía que a cousa non era tan dramática como a pintaba ese vago, que pasaba o día durmindo e pola 
noite queixábase nos seus rezos por no haber encontrado ningunha idea nova. E decidiu castigalo a vagar polo mun-
do, en forma de paxaro, observando todo o que lle ocorría a xente, nunha perpetua busca dunha idea pra o seu libro. 

Así comezaron as andanzas do noso amigo na súa vida de paxaro. Ao principio, aburríase moito e continuou coa súa 
actitude de descanso perpetuo.  Pero cando migrou a África, presenciou esta historia: 

Cando pasou cerca dun poboado africano, decidiu pararse a descansar e así recopilar máis ideas pra o seu libro, que 
nunca chegaría a escribir. Polo día observou os costumes africanos: bailar con estrañas mascaras,  comer comidas 
raras e pouco apetitosas... Pero pola noite foi testigo de como un home mataba a súa muller e escondía o seu cadáver, 
axudado por outros homes do poboado. Ao día seguinte, comunicouse aos demais indíxenas que a muller había morto 
dunha enfermidade repentina, e o seu home ía casarse con outra. 

O paxariño, completamente indignado, decidiu contar a verdade, e comezou a falar coa xente do poboado a escondi-
das, contando a verdade, e a verdade difundiuse polo poboado como a pólvora.  

O asasino deuse de conta, e antes de ir a cárcere do poboado, preguntoulle a xente: “Quen me delatou”. E a multitude 
contestou: “Díxomo un paxariño” 

Dende aquel día, e grazas as andanzas do paxariño, estendeuse o uso desa expresión incluso para a xente que non o 
coñecía. Pero agora o noso amigo paxaro esta ameazado por outro paxaro chamado Twitter, que é igual de chivato 

 

Diego Ardura Fernández 

 

Díxomo un paxariño 
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