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PALAVRA COLÔNIA

Liana Ferraz1
.................................................[escrita em um fluxo de pensamento que
revela caoticamente o sentido de insignificância de uma pesquisadora
brasileira]...............................................................................................................

o que eu digo que peso tem
que tem que ser em francês
talvez para dizer o que
dizer que é assim que nem

(leia verso acima cantado Carmem cantado Miranda estilo exportação made in brazil)

ai ai ai

Para lá que.
Se serve se.
Para onde te.

Uí uí uí conferência. You You You referência.
1 Atriz e escritora. Professora de Expressão Vocal na Escola Superior de Artes Célia Helena.
Coordenadora do Mestrado Profissional em Artes da Cena na mesma instituição. Autora dos livros
“Elas estão quietinhas (2016) e “Analógica” (2019). Doutora em Artes da cena pela UNICAMP (2013).
E-mail: lianaferraz@gmail.com
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Palavra suave passeia no meu corpo brasil letra portuguesa colônia ocupa-se de ser
apequenada todo santo herege dia. Amém! Ajoelho e engulo sagrada cruz inclinada
hóstia de deus ensinado. Todo dia todo dia tenho que engolir samambaia para you.
Sofro. Soco para dentro. Arar a terra dentro socada. Arar a terra dentro. Floresta
derrotada pela machine express.

ai ai ai.

Palavra brasil mata.
Mata.
Mata então a palavra brasil!

Na sala com ar condicionado, entra o conferencista dizer coisas que já sei desde
que minha vó contou na calçada. Take note.

Uí uí uí.
Quando vovó dizia dizia puxando errado a língua pra lugar errado que não tem.
Anulo vovó.
sir yes monsieur pode entrar acomode-se nos meus tapetes de barbante e
aproveita para cuspir neles em língua saliva de saber tudo.
Mato pensamentos
Devem ser atrasados
500 anos luz(itanos)
Que ano brasil não se atrasa por que nunca chega não.
Ano luz não chega aqui. Que o que ilumina a telha não ilumina a tela da importância
de ser alguém. Ano brasil. De palavra que faz ai ai ei ai mas não faz uí.
Palavra brasil de artista falando brasileiro que não
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uí uí uí
não coube no you
chega não
uí uí
ai ai
chega não
só parte
nunca chega
cai no meio
do chão
sem chegar
mas caiu
iu iu
fecunda
terra fecunda de ai ai
ninguém leva a sério porque não uí
palavra brasil fica caída na terra e a gente não pode pegar palavra brasil na estante
raiz
raiz
raiz
raiz
			
raiz 			
raiz

Na estante palavra brasil não vende vezes três vezes quatro europeus mais impostos
(ou palavra brasil vendida vendada disfarçada bem direito embalada bem direito de uí uí
you palavra brasil a vácuo esparrama em zzzz brazil)
Mas tudo bem que palavra brasil cai no chão e
nóis pega ela...
nóis lava ela...
nóis se alimenta dela...
tem suco que ai
nem you põe a gente de pé
como
como
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como
como a palavra brasil
nóis cata as palavrinha brasil caída
sem flutuar sem mercado sem bolsa sem ações sem valor
nóis cata nóis planta nóis germina junto
nóis deixa palavra brasil crescer
nóis cresce junto
nóis morre crescido sem escrevê
uí uí
you you
eu
ai ai
nóis morre crescido sem escrevê
nóis morre crescido sem sem sabê que

ai ai
planta terra
que nem
ai ai ai
eu também
raiz raiz raiz
água
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