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MARILUZ: UNHA FÁBULA

Carlos Rafael Ramos

Sabemos (os membros desta conspiración) que o instituto non é, de boa mañán, un
lugar especialmente hospitalário. É cando a rutina instala os seus insectos oficiais
mentres o sono protesta colgado das pálpebras e o silencio, unha vez encerrados
nas aulas discípulos e docentes, asume a eficacia e a regularidade dun zumbido
fluorescente.

Non chega este límbo a definir-se, a segurar-se do brazo do día, pois de contado
aparece baixa, as falsas bóvedas das últimas luces da noite Mariluz, formiga
traballadora pero sen cigarra - para qué, se a formiga sabe cantar - sen lección nen
moralexa pero con pasos curtos e rápidos que esborrachan paisaxes demasiado
señas e unha meia sorrisa que, agora sí, inaugura o día, restablece o volume diurno
das sombras, abre a porta. Será un efecto de luz - e un pobre xogo onomástico -
pero a oficina se ensancha, Mariluz, cando saúdas, sentas,  traballas...comezas o
día.

Analicemos polo miudo o sorriso da formíga: non esquiva o traballo, desanima a
estupidez, non perde a calma, nunca desaparece de todo e se parece face-lo é
porque se traslada por un momento aos ollos (unha cuestión de educación : aso-
mar-se ao mundo sen mostrar os dentes). Ese sorriso estoico tamén rega as plan-
tas, ordena arquivos, facturas, cartas, notas, actas, expedientes, e de cando en vez
partilla o território coa sorrisa de gato sabio, un chisco desenganada, de Nicolás,
compañeiro nas trincheiras de folios e carimbos. Tamén de cando en vez aparece
pola oficina o conserxe, un oso hirsuto e desesperado con pinturas de guerra nos
ollos, clamando inxustizas, rosmando avarias, despotricando... Nada apaga esa
furia até que enfrenta á formiga, Mariluz, Mariluz, e ela responde co seu sorriso
polisémico, que desta volta significa para qué tanto, don’t worry pero sen be happy,
a caravana pasa e os cans ladran, e as mans do conserxe perden o grito e a ameaza,
amolece o corpo, as barbas olímpicas esquecen o ourizo e o lóstrego, o oso procu-
ra unha desculpa, unha correspondencia, sorrí tamén. E o día e a vida seguen por
este río.

A formiga, Mariluz, un día faltará por sorpresa, inxustamente, e o oso e outros
habitantes do bosque pensarán que son eles as cigarras abandonadas no máis cru
do inverno da sua ausencia. E o oso, para despedir-se, para reencontra-la, quen
sabe, escreberá esta cantiga. É un samba, música festiva, alquimia tropical da dor
e a alegría, pois nen osos nen formigas - e qué dicir das cigarras - foron nunca
pastores de tristezas. E pensa o oso que tantas despedidas nos aguardan, e por qué
non compartir este vento, esta música, con todos os que coñeceron e non coñeceron
a Mariluz, aquí, nesta terrra asombrada.


