
MATÉRIAS BAIXÁS 
PERFORMANCE EM TRÊS PARTES E UM EPÍLOGO 

 
PERSONAGENS: 
FEBRE 
OSWALD 
CORO 
MÁGICO 

 
O mágico está acabando seu show. Logo sai de cena e deixa para trás os despojos de seus 
truques, as ditas “Matérias Baixás”. Oswald e Febre, dois jovens adultos mestiços que assistiram a 
tudo, se aproximam agora da estrutura branca baixa e circular enquanto o resto do público se 
espalha sem ordem. Oswald vai por um lado, Febre por outro, até que cada um pára num ponto: 
Oswald em A, Febre em B. Começa aí a picardia verbal de costume.   
 

I. SWALDO E FUBRÚ 
Oswald descobre que Febre é Coisa Baixá. Febre chama Oswald de Swaldo e Oswald chama Febre 
de Fubrú. 
 
FEBRE, chamando Oswald como se estivesse mais longe do que realmente está. - Oswaldo!… 
OSWALD, respondendo com o volume acertado face à distância que os separa. - Oswald 
FEBRE, sempre alto demais. – chamei Oswald… 
OSWALD. – Chamou Oswaldo com “O”. Meu nome é Oswald sem “O”. 
FEBRE. - Swaldo?…(Curta pausa.) Sabe uma coisa Swaldo, você nunca me chamou pelo nome. Nem uma única 
vez. Mesmo errando nas vogais, nas consoantes, nos acentos, sotaque, fonética, grafomática, patagrafia, … 
OSWALD, interrompendo. – Não chamei porque nome você não tem. Tem “petit nom” mas nome não tem. (Curta 
pausa.) Quer que te chame de Fabra?… Não! de Fubru?…(Pensativo.) Fabra ou Fubru? (Descobrindo 
subitamente.) Fubrú! É! Fubrú, servidor da Rainha Baixá, encantador de iguanas brancas.  
OSWALD, cantando – Moço reto com buço / Não entende de bossa /…  
CORO. – Coisa Baixá! 
OSWALD. – Sua seta com bossa / Cospe fogo de pronto /… 
CORO. – Coisa Baixá! 
OSWALD. – Sacrifício costal / De costa a costa e tal /… 
CORO. – Coisa Baixá!  
OSWALD. – Fubrú se cubra / Se benza / Se amarre, se ferva /… 
CORO. – Coisa Baixá!  
OSWALD. – Ouro preto garante / Ouro preto põe tira /… 
CORO. – Seu palhaço!  
OSWALD. – Faz de conta que dá / Faz de conta que há /… 
CORO. – Seu mendigo!  
OSWALD, voltando a si. – Para bem de todos Fubrú… (Parando de repente e prosseguindo falando baixo, 
parecendo ouvir uma voz meio interior meio exterior.) … essa voz… 
CORO. – Coisa Baixá!  
CORO. – Me retire esse peso / Me ensine a xaxar /… 
FEBRE. – Milagroso!  
CORO. – Cinzas rúbias / Côr de côr / Pisca olho pecador /… 
FEBRE. – Satisfaça! 
CORO. – Rua acima canto mudo / No terreiro iguana branca /… 
FEBRE. – Desfaleço! 
CORO. – Break a leg / se quebrou / pé descalço / venenou /… 
FEBRE. – Ressuscita!  
 

II. TOSSE TRISTE 
Ao ouvir Oswald tossir, Febre se lembra de uma menina-bicho.  

 
Assim que o Coro acaba de cantar, todos ficam imóveis em silêncio. Febre e Oswald se olham seriamente, 
começando assim o jogo do “não pode rir”: os dois ficam olhando um para o outro, o primeiro a rir perde.  
 
FEBRE. – Você riu Swaldo. Eu vi. 
OSWALD. – Viu nada! 
FEBRE. – Vi seus dentes todos e quase sua laringe, sua glote, palavras presas por um fio fino macio como pura lã. 
Palavras curtas, feias esguias e enganosas. Como você.   
OSWALD. – Quem sorriu primeiro não fui eu, foi você, mas não quis dizer. Pensei que era bom você ganhar desta 
vez e não ficar reclamando que nunca ganha apesar de pedir, chorar. Desta vez não pediu, não chorou e ganhou. 
Não pediu, ganhou!… Pede tanto Fubrú! Não se cansa de pedir seja o que for, por isso é que nunca consegue o 
que quer. Aliás, você não sabe fazer outra coisa a não ser pedir, pedir pedir ! Esperar? Não sabe!… Pedir? sabe.  
FEBRE. – Esperar o quê? Para quê? 
OSWALD. – Esperar que o azar lance os dados, faça as coisas por você. Por amor Baixá, deixe ele parasitar seu 
ancião, seu mago, seu bolbo. 
FEBRE. – Que coisas o azar faz que eu não sei fazer? 
OSWALD. – Coisas que pouco importa que coisas são. Coisas por nós e para nós, é o que basta. Outro dia, o azar 
me trouxe um regador, não estava precisando mas é sempre bom ter dois. 
FEBRE. – Dois regadores? 
OSWALD. – Um regador é botânica. Dois regadores é (Tossindo.)… poesia.   
FEBRE. – Tosse triste a sua. Sua tosse é triste Swaldo. Conheci uma menina com tosse igual. Chamavam ela de 
“menina-bicho”. Só comia raízes e tubérculos. Noção de cultivo não tinha, o que colhia comia. (Pensando nela.) 
Uma simples expressão de alegria. Uma concha resgatada da praia, entendendo a beleza da imobilidade e do 
silêncio. Sua ingenuidade parecia surgir de uma quietude tão eterna quanto anormal para uma garota da idade 
dela. Que idade tinha? Não sei. Seu nome? também não… Quis partilhar minha inocência. Era novo e crente, 

deixei de sê-lo quando achei que ela não me poderia amar. (Puxando com a palma das mãos a pele do rosto para 
baixo.). Olho Baixá!... (Retirando as mãos do rosto.). Isolamento total. Esperança vã. Refém desse amor até que 
virei coisa dela também. Rainha e ela. Os outros? Iguanas que nem tu Swaldo.       
OSWALD. – Há o céu e há o Homem. Amostras de cabelos. (Esfregando os dedos como se estivesse desfazendo 
algo em pó.). Pó. Sua vez virá. Sua tez virará. Minha vez servirá para o que der e vier. Virá o que vier. Sem mim 
que estarei dobrando outro cabo, calcando com tenares, abdutores curtos, flexores oponentes a irregularidade 
resiliente de outros répteis e seus descendentes. 
FEBRE. – Poesia? 
OSWALD. – …de regador. (Ambos se riem.) 

 

III. GODIM 
Para escapar às garras de Cão Baixá, Febre faz desaparecer Oswald que lhe revela, no final, o nome 
da menina-bicho.  
 
FEBRE. – Brinca! brinca até que a brincadeira te quebre. Você é uma princesa, Cão Baixá está perseguindo você. 
Debaixo da mesa é sua casa. (Raivoso.)…. Cão está querendo comer…. Se você quiser eu posso te fazer 
desaparecer (Levanta os braços lentamente.) … Cão não é humilde, está de boca aberta e sem espaço para mais 
dentes…(Baixa os braços repentinamente fazendo Oswald se transformar em princesa in-vi-sí-vel.). Fala poesia 
agora, a gente ouve mas não vê. Swaldo, você virou princesa in-vi-sí-vel!  
OSWALD. – In-vi-sí-vel ou o in-for-me?  
FEBRE. – Tanto faz. 
OSWALD. – Se cuspir o cuspo se vê? Ou informe ele é desclassificado, refém, como o resto do corpo, do mais puro 
vazio? Cuspo in-do-cu-men-tá-vel. 
FEBRE. – Não invento nada.  
OSWALD. – Vê como não quer ver! 
FEBRE. – Vejo o que há para ver, não me desconcentre. 
OSWALD. – Cabeça que olha é cabeça que prepara o olho ao olhar. A cabeça é o fruto, o olho o caroço. Não coma o 
fruto se nao aguenta o caroço! 
FEBRE. – Tenho provas 
OSWALD. – De quê? 
FEBRE. – Você sabe 
OSWALD. – E depois? vai dizer a mesma coisa de cada vez que está… 
FEBRE. – … que está?…. 
Curta pausa. 
OSWALD, sorrindo de desdém. – … Ela se chama Godim. 
FEBRE, surpreendido. – … Quem? 
OSWALD. – A moça de quem você estava falando, a menina-bicho. 
FEBRE. – GO-DIM?  
OSWALD. – Isso.  
FEBRE. – Tem certeza? 
OSWALD. – Não interessa…. mas sim posso dizer que tenho. 
FEBRE, perplexo, dizendo o nome dela meio-maravilhado, meio-atormentado. – Godim…. 
OSWALD. – Não se esqueça que sou in-vi-sí-vel. Você me fez desaparecer. Sou uma princesa escapada das garras 
de Cão Baixá e moro debaixo daquela mesa (aponta para uma mesa invisível.).  
FEBRE, ainda perturbado. – … Godim! 
CORO. – Encalhada nos juncos / Azarada dos troncos / Perdida no esconderijo buraco / Godim virou bicho para se 
proteger dos Homens / Virará coisa para se proteger dos bichos / E sopro para se aclimatar à fome / Sede? Não 
tem. 
OSWALD. – Godim! 
CORO. – Caciques lhe cobram / O que não puderam viver / Os outros lhe batem / O que não puderam bater / 
Bateremos todos / E viveremos mais de a ver sofrer. 
FEBRE/OSWALD. – Godim! 
CORO. – Tão tranquila e tão perto da morte / Tão bela que tudo mais nos conforta / Donzela quadrúpede / Nos 
marque de sua marca / Nos livre de qualquer sopro que se aclimata / Sede? Volta a ter / Fome? Nem pó! 
FEBRE. – Godim! 
CORO. – Entrave só para quem parou / Marcas chicoteadas / Bem vincadas no peito / Nas pernas e nas mãos 
fechadas / Em bola, Godim! / Enrola em bola e sai rolando / Até ao cais / Embarca / Sem pedir / Some / Sem ganir / 
Emborca / Sem chorar / Morre / Sem odiar. 
 

EPÍLOGO 
A memória de Godim atrapalha Febre.  
 
Curta pausa. 
OSWALD. – Me faz voltar agora! 
FEBRE, sentando-se no chão. – Agora quê? 
OSWALD. – Agora que sabe o nome dela. 
FEBRE, deitado no chão com as mãos segurando a cabeça e olhando para cima. – Prefiro a ignorância. Godim me 
atrapalha. Não sei o que fazer. 
OSWALD. – Chama ela de Bianca! …  
FEBRE. – Poesia tem seus limites Swaldo. Botânica?… não sei… Sei semear. Semeei o que havia a semear. Colhi 
e chorei de tudo. As árvores me dão a paz que a terra me tira. Mas ambas me cansam bem. Vou tirando pedra 
após pedra, miúda e grossa, com o afinco e o amor das coisas bem feitas. Faço bem. Depois, quando a noite cai, 
invariavelmente, repito os mesmos gestos. Varro o mesmo chão. Ponho no mesmo sítio e mergulho as galochas 
em água antes de me lavar nela. Na manhã seguinte, não sei de nada. Tudo mudou. Os fios elétricos e aquele 
zumbido alegre. O cachorro. Os pássaros. O casinha do cachorro. Minha casa junto da casinha do cachorro. As 
flores…   
OSWALD, terno. – … Suas flores… 
FEBRE, ainda deitado e olhando para cima. – Não invento nada. Não me desconcentre.   
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BAIXÁS MATTER  
PERFORMANCE IN THREE PARTS AND AN EPILOGUE. 

 
CHARACTERS: 
FEBRE (FEVER in Portuguese) 
OSWALD 
CHORUS 
MAGICIAN 

 
The show has ended. The Magician exits the stage, leaving behind the remains of his tricks, the 
so-called “Baixás Matter.” Oswald and Febre, two young mixed-race adults, who have just seen 
the performance, now approach the low, white, circular structure while the rest of the audience 
scatters in a disorderly manner. Oswald goes in one direction, Febre in another, until both stop at 
a specific place: Oswald on A, Febre on B. Then the two start the usual verbal jousting. 
 

I. SWALDO AND FUBRÚ 
Oswald finds out Febre is in the throes of Baixá. Febre calls Oswald ‘Swaldo’ and Oswald calls Febre 
‘Fubrú’. 
 
FEBRE, calling Oswald as if he was farther than he actually is. – Oswaldo! ... 
OSWALD, responding with a voice level adjusted to the distance between them. — Oswald ... 
FEBRE, still too loud. — I said Oswald ... 
OSWALD. — You called out Oswaldo with an “O”. My name is Oswald without an “O”.  
FEBRE. — Swaldo? ... (Short pause) You know something Swaldo, you have never called me by my name. Not even 
once. You get it all wrong: the vowels, the consonants, the inflection, the accent, the phonetics, even the 
graphomatics, the patagraphy... 
OSWALD, interrupting. — I never do, because you don’t even have a name. You have a “petit nom”, but no real 
name. (Short pause) Want me to call you Fabra? ... No! Fubru? ... (He ponders) Fabra or Fubru? (Suddenly it 
emerges) Fubrú! That’s it! Fubrú, servant of the Baixá Queen, enchanter of the white iguanas. 
OSWALD, singing — Pubescent brat / Knows nothing of Bossa / ... 
CHORUS. — Baixá Matter! 
OSWALD. — Your crookbacked arrow / You spit out fire in one go / ... 
CHORUS. — Baixá Matter! 
OSWALD. — Coastal sacrifice / Coast to coast, yet it doesn’t suffice / ... 
CHORUS. — Baixá Matter! 
OSWALD. — Fubrú, cover yourself up / bless yourself / brace yourself, seethe yourself / ... 
CHORUS. — Baixá Matter! 
OSWALD. — Black gold secures / Black gold gives and takes / ... 
CHORUS. — You clown! 
OSWALD. — You pretend to give / You pretend it’s real / ... 
CHORUS. — You bum! 
OSWALD, coming to his senses. — For everyone’s sake Fubrú ... (Suddenly stops speaking and then resumes softly, 
as if hearing a voice, half an inner voice, half an outer one.) ... That voice... 
CHORUS. — Baixá Matter! 
CHORUS. — Relieve me of this burden / Teach me to weed / ... 
FEBRE. — Miraculous! 
CHORUS. — Ruby ashes / Colour of colour / Eye-blinking sinner / ... 
FEBRE. — Satisfy! 
CHORUS. — As you climb, mute chanting / In the terreiro white iguanas lie / ... 
FEBRE. — I’m fainting! 
CHORUS. — Break a leg / it collapsed / barefoot / poisoned / ... 
FEBRE. — Resurrect! 
 

II. SAD COUGH 
Upon hearing Oswald coughing, Febre remembers a creature-girl. 
 
As the Choir stops singing, they all remain still, without uttering a word. Febre and Oswald look at one another very 
seriously, thus starting the “keep a straight face” game: the rule is to look at each other without laughing, the first 
to break it, loses.   
 
FEBRE. — You laughed Swaldo. I saw you. 
OSWALD. — I didn’t! 
FEBRE. — I saw your teeth and almost your larynx, your glottis, and words held by a thin line of pure soft wool. 
Short, ugly, slender, and sly words, just like you. 
OSWALD. — You smiled first but don’t want to admit it. I thought it would be better if you won this time to make 
sure you don’t complain about never winning in spite of all your begging and whining about it. This time you 
didn’t beg, you didn’t whine, you won.... You’re always so demanding Fubrú! You never tire of begging for 
whatever, that’s why you never get what you want. Actually, you do nothing besides begging, begging, begging! 
What about waiting?  
FEBRE . — Waiting for what? Why wait? 
OSWALD . — Waiting for luck to cast the dice, let it do your thing instead. For the love of Baixá, let it parasite your 
elder, your wizard, your court jester. 
FEBRE . — What does luck do that I can’t do? 
OSWALD . — It doesn’t matter what those things are. They are things for us. The other day, luck brought me a 
watering can, I did not need one but it’s always nice to have a couple. 
FEBRE . — A couple of watering cans? 
OSWALD . — One watering can is botany. Two watering cans is (Coughing) ... poetry. 
FEBRE . — Sad cough. Yours is a sad cough, Swaldo. I met a girl who had the same cough. They called her 
“creature-girl.”  She ate only roots and tubers. She had no knowledge of plowing; what she reaped, she ate. 
(Pauses, thinking of her.) A simple expression of joy. Like a salvaged shell from the beach, she understood the 

beauty of stillness and silence. Her ingenuity seemed to come from a stillness as eternal as abnormal for a girl her 
age. How old was she? I do not know. Her name? Don’t know either ... I wanted to share my innocence. I was 
young and a believer until I understood that she would never love me. (Pulling the skin of his face below his 
eyes.). Baixá Eye. (Taking his hands off his face.). Complete isolation. Forlorn hope. Hostage of that love until I 
became one of them. The Queen and her. The others? Iguanas like you, Swaldo. 
OSWALD. — There’s the sky and there’s humankind. Hair samples. (Rubbing his fingers as if reducing something to 
dust.). Dust. Your time will come. Your complexion will change. My turn will serve for better or worse. Come what 
may. Without me though as I will be changing course, putting pressure on my thenars, short adductors, opponent 
flexors, the resilient irregularity of other reptiles and their descendants. 
FEBRE. — Poetry? 
OSWALD. — ... from the watering can. (Both laugh.) 
 

III. GODIM 
To escape the claws of Baixá Dog, Febre makes Oswald disappear. Finally, the name of the 
creature-girl is revealed. 
 
FEBRE . — Stop messing about, you’re digging your own grave. You’re a princess, Baixá Dog is chasing you. Your 
home is under a table. (Angry) ….The dog is hungry for food ... If I want, I can make you disappear. (He raises his 
arms slowly...) ... The Dog is not humble, its mouth is wide open, no room for more teeth ... (Lowers his arms 
suddenly transforming Oswald into an invisible princess.). Recite poetry now, we hear but do not see. You are in-
vi-si-ble! 
OSWALD. — In-vi-si-ble or shape-less? 
FEBRE. — Either way. 
OSWALD. — If I spit, can you see it? Or is it shapeless, declassified, captive – like the rest of the body – of the purest 
void? Un-do-cu-men-ted spit.  
FEBRE. — I’m not inventing anything. 
OSWALD. — See how you don’t want to see! 
FEBRE. — I see what there is to see, don’t distract me! 
OSWALD. — A head that is looking is a head preparing the eye for the act of looking. The head is the fruit, the eye 
its stone. Do not eat the fruit if you can’t stand its stone! 
FEBRE. — I have proof. 
OSWALD. — Of what? 
FEBRE. — You know. 
OSWALD. — So what? You will say the same thing each time that it is ... 
FEBRE. — ... That it is .... ? 
Short pause. 
OSWALD, smiling contemptuously. — ... That she is called Godim. 
FEBRE, surprised. — ... Who? 
OSWALD. — The girl you were talking about, the creature-girl. 
FEBRE. — GODIM? 
OSWALD. — Yes 
FEBRE. — Are you sure? 
OSWALD. — It doesn’t matter ... but yes, I can say I am. 
FEBRE, perplexed, saying her name half-amazed, half-tormented. — Godim .... 
OSWALD. — Do not forget that I am in-vi-si-ble. You made me disappear. I am a princess that escaped the claws 
of Baixá Dog and I live under that table (Pointing to an invisible table.). 
FEBRE, still disturbed. — ... Godim! 
CHORUS, singing. — Stranded in the reeds / Unlucky from the trunks / Lost in the hiding-hole / Godim turned into 
a creature to protect herself from humankind / She will turn into something to protect herself from beasts / And 
into a breath to cope with hunger / Thirst? She’s not thirsty. 
OSWALD, singing. — Godim! 
CHORUS. — Caciques will make her pay / For what they couldn’t live / Others will beat her / For all those who 
couldn’t be beaten / All shall beat her / And all shall live longer for seeing her suffer. 
FEBRE / OSWALD. — Godim! 
CHORUS. — So peaceful and so close to death / So beautiful that everything else comforts us / Quadruped Maiden 
/ Burn your brand upon us / Free us from any / Coping breath / Thirst, return / Hunger, none! 
FEBRE. — Godim! 
CHORUS. — Hindrance only for those who have stopped / Blows from a whip / Highly visible on the chest / On the 
legs and on clenched fists / Curl up, Godim! / Curl into a ball and roll out / Onto the pier / On board / Without 
asking / Get the hell out of here / Without yelping / Drink up / No whining / Die / Without hate. 
 

EPILOGUE 
The memory of Godim disturbs Febre. 
 
Short pause. 
OSWALD. — Bring me back, now! 
FEBRE, sitting on the floor. — Now what? 
OSWALD. — Now that you know her name. 
FEBRE, lying on the floor with his hands behind his head and looking up. — I prefer ignorance. Godim disturbs me. 
I don’t know what to do. 
OSWALD. — Would you prefer to call her Bianca? ... 
FEBRE. — Poetry has its limits Swaldo. Botany? ... I don’t know ... I know how to sow. I planted what there was to 
sow. I harvested and cried from it all. Trees have given me the peace that the earth took away from me. But both 
wear me out. I remove stone after stone, from the tiniest to the largest, with persistence and a love of things well 
done. I do it well. Then when night falls, I always repeat the same gestures. I sweep, put things in their place and 
submerge my plastic boots in water before washing myself in it. The next morning, I don’t remember a thing. 
Everything has changed. Electric wires and that cheerful humming sound. The puppy. Birds. The puppy’s kennel. 
My house near the puppy’s kennel. Flowers ... 
OSWALD, soft. — ... Your flowers ... 
FEBRE, still lying down and looking up. — I’m not making anything up. Don’t distract me. 
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