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Cinco Cafés e algumas gotas de afeto
 

Personagens

Débora – mulher elegante - 40 anos
 

Rubens – homem sofisticado - 55 anos
 

Fran – jovem descolada - 20 anos
 

Edgard – jovem antenado - 25 anos

Cafeteria. Uma mulher vai ao encontro de um homem que seguiu um roteiro definido  
por ela para encontrá-la. É um tipo de jogo, um desafio, uma fuga da rotina ou o  
encontro de duas pessoas que se descobriram tão diferentes e incompatíveis. Quem  
deve  submeter-se  aos  caprichos  do  outro.  Cafeteria.  Uma  jovem  espera  pelo  
namorado.  Eles  se  encontram.  O  café  é  o  ponto  de  encontro  e  de  discórdia.  
Cafeteria. Um homem fala do seu prazer pelo café e da impossibilidade que tem de  
experimentá-lo. E é através do café que ele identifica os potenciais e os talentos das  
pessoas.  Cafeteria.  Uma  mulher  e  um  homem  se  encontram,  se  reencontram,  
descobrem o que tem em comum e o muito que um nada tem a ver com o outro.  
Cafeteria. São várias, são cinco. E tantas histórias e personagens que aparentam ser  
o que não são e são o que aparentam não ser.
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 Cinco Cafés e algumas gotas de afeto

 

ATO 1
 

Um Café com três pequenas mesas e duas  
cadeiras em cada mesa. Mesas, cadeiras e  
toalhas são diferentes. Numa prateleira, várias  
revistas, livros, catálogos de exposições. No 
restante do espaço, dois displays em tamanho 
natural com desenhos de casais diferentes em 
mesas diferentes de Cafés diferentes. Duas  
outras mesas diferentes são ocupadas por  
manequins sentados – uma mesa com um 
manequim feminino e na outra mesa, um 
manequim masculino, usam roupas comuns de  
mulher e de homem. Sobre as mesas dos  
manequins, xícaras, guardanapos, açucareiros.
  

 

CENA 1
Rubens – Fran - Débora
 

(Rubens está sentado numa cadeira na mesa 
central. Veste um elegante blazer de  
padronagem Príncipe de Galles. Entra a Fran,  
com avental de uma cafeteria. Depois Débora,  
alta, elegante, veste saia e blusa bem elegante,  
sofisticada. Usa jóias finas e delicadas)

(Rubens lê um catálogo de uma exposição.  
Fran lhe entrega um cardápio bem bonito e  
diferente)

Fran  – Temos  cafés  bem  diferentes  e 
saborosos aqui...

(Rubens pega o cardápio e  deixa o catálogo  
sobre a mesa)

Rubens – Obrigado!  Vou  escolher 
assim que minha amiga chegar.

Fran  –  Temos  mais  revistas,  livros  e 
catálogos de arte. Fique à vontade.

(Rubens olha para o crachá que Fran usa)

Rubens – Fran!  Seu  nome  é  Fran? 
Obrigado.  Já  estou  lendo  este  catálogo 
que eu trouxe!

Fran – Ah! Sim... e nossos cafés, além de 
diferentes e saborosos são como obras de 
arte, belíssimos, surpreendentes! Eu diria 
até que são instigantes... Com licença...

(Fran abaixa a cabeça em sinal de humildade  
e se afasta de costas)

Rubens –  Obrigado,  Fran.  Vou  exigir 
sabor  e  apresentação  impecáveis,  logo, 
logo...

(Segura e aponta para o cardápio)

Ah..! Esse seu cardápio já é uma obra de 
arte! E esse lugar é ótimo!

(Fran  toma  o  cardápio  e  afasta-se.  Rubens  
segue a leitura do catálogo)

(Entra Débora. Olha para todas as mesas e os  
desenhos e vai até a mesa de Rubens)

Débora –  Boa  tarde!  Estou  atrasada? 
Não... não estou...

(Rubens  levanta  os  olhos,  sorri.  Deixa  o  
catálogo  sobre  a  mesa.  Levanta-se  e  dá  um 
discreto  beijo  no  rosto  de  Débora quando a  
cumprimenta.  Ele  segura a cadeira para  ela  
sentar-se)
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Rubens – Que  bom  que  você  veio 
mesmo! Eu, como sempre, chego antes do 
horário... Como está?

Débora – Bem,  espero  estar  no 
horário. Também não gosto de atrasos!

Rubens – Ah,  sim...  como  você  está? 
Espero  que  tenha  passado  bem  nas 
últimas  horas...

Débora – Passei bem, sim... foram longas 
horas.  Queria  mesmo  vir  até  aqui  para 
conhecê-lo pessoalmente.

Rubens –  As  minhas  horas  foram  mais 
longas ainda. Parecia que o tempo havia 
dobrado  de  tamanho.  Cada  hora,  duas 
horas, cada segundo, outro segundo. Mas 
estou aqui, ainda bem que diante de você.

Débora  – Sabe...  uma curiosidade nisso 
tudo é que nem eu mesma me recordava 
como havia marcado esse encontro com 
você.

Rubens –  Será  que você se  esqueceu? 
Será? Mas como veio, então?

Débora – Não recordava é um modo de 
dizer... 

Rubens – Rresolvi enfrentar o desafio... 
Confesso que foi um salto no escuro, mas 
agora respiro aliviado com o que poderia 
ser  uma  simples  brincadeira,  talvez  de 
uma adolescente sonhadora. Mas você é 
real. Está aqui!

Débora –  Que  bom  que  foi  com  você! 
Fiquei  preocupada  se  você  fosse  um 
menino ou uma menina. Ou um outro tipo 
de pessoa... Mas era o risco que corria por 

ter sido assim tão... tão... tão maluquinha, 
inconsequente...

Rubens – Então  acho  que  tivemos 
sorte! Bem, eu tive sorte... quanto a você, 
não  posso  dizer  nada.  Afinal,  o  jogo  foi 
proposto por você. Sabia dos riscos e das 
possíveis  saias  justas  ou  confusões  em 
que poderia se meter... Mas...

Débora – Você seguiu bem o script!  Até 
agora, você está muito bem!

Rubens –  Ah,  obrigado.  Também,  com 
uma descrição como a  que você  fez  no 
seu  roteiro,  eu  não  poderia  deixar  de 
observar cada detalhe. Gostou do corte do 
meu blazer? Era esse padrão Príncipe de 
Gales, mesmo?

(Rubens aponta para o paletó, faz uma pausa e  
olha para os lados, preocupado)

Será  que  não  estou  participando  de 
alguma pegadinha?

Débora – Não... claro que não! Embora 
seja um roteiro, um script, ele é real, não é 
brincadeira. E você está muito bem, muito 
bonito mesmo, nesse lindo blazer...!

Rubens – Que  bom,  nem  tanto,  nem 
tanto! Foi difícil encontrar um blazer como 
você  descreveu.  Mas  aqui  temos  muitas 
lojas  de  roupas finas  para  homens.  Deu 
um certo trabalho, mas quando olhei para 
ele  na  vitrine,  sabia  que era aquele  que 
você queria. Acertei!

Débora  –  Não  sei  em  qual  loja  você  o 
comprou, mas é esse mesmo o blazer que 
imaginei!  Está  perfeito.  Perfeito  expressa 
bem tudo!
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Rubens -  Eu me joguei  no  escuro.  Não 
imaginava  como  você  poderia  ser. 
Desconfiei  mesmo  que  fosse  uma 
brincadeira  inconsequente.  Talvez,  uma 
menina, querendo brincar com alguém. Eu 
vim, não me arrependo da loucura que fiz 
antes  de  ter  certeza  de  vê-la  agora  em 
minha frente.

Débora -  Eu também não tinha certeza de 
que o roteiro  seria  seguido em todos os 
detalhes.  Você  é  um  homem  atento. 
Cuidadoso.
Rubens – Vou pedir o cardápio...

(Rubens faz um discreto gesto com a mão em  
direção a Fran que atende prontamente e leva  
dois  cardápios  até  a  mesa.  Espera  e  fica  
observando o casal)

Débora – (perguntando para Fran)  –  Você 
pode  me  indicar  qual  desses  cafés  é  o 
mais exótico?

Fran – (prontamente)  – Todos são exóticos 
e  especiais...  A  senhora  quer  uma 
indicação ou uma sugestão?

Débora –  Sua  sugestão  pode  ser  uma 
indicação...

Fran – Será!

Débora – Por favor, sugira, indicando...

Fran –  Posso  sugerir  para  o  senhor, 
também?

Rubens –  Será  que vou  me arriscar  de 
novo?  Bem,  Fran...  você  não  deve  ser 
uma  menina  má...  Confio  no  seu  bom 
gosto.

Fran –  Não  sou,  tenha  certeza!  Pode 
confiar...

Débora – Então, o que me sugere? E o 
que indicará mesmo, de verdade?

Fran – Para a senhora, creio que um Irish 
Coffee com assinatura.

Débora – Não é forte demais? Hoje não 
está tão frio assim...

Rubens  – Aceite a sugestão...  Bem, é o 
que ela está indicando...

Fran – Sim, para a senhora trarei um Irish 
Coffee  com  a  assinatura  de  um  barista 
campeão. A obra que a senhora vai provar 
é o Haikai Espresso Saquê. Tem a leveza 
de um haikai, os sabores de um espresso 
genuíno e um toque de Saquê com licor 
Drambuie, chantili  e pequenas cascas de 
laranja Kinkan, torcidas.

Débora – (simula indecisão) Tudo isso num 
só  café?  Quanta  sofisticação!  Mas  está 
bem! Traga-me  este  Haikai  Espresso 
Saquê... 

Rubens –  E  para  mim,  já  tem  uma 
sugestão?

Fran – Indico também, não sugiro...

Rubens – Indique algo que tenha a minha 
cara. Você é boa nisso, me parece.

Fran – Sim, sou mesmo... Pode confiar.

Débora – Então você já  sabe o que vai 
indicar só olhando para a pessoa?
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Fran – Sou ótima observadora, não erro 
quase nunca...

Rubens – Que bom, Fran! Que confiança 
você tem, hein?

Fran – Para o senhor vai ser um Espresso 
curto Goldoni. São 30 mililitros de água na 
exata temperatura de 92 graus, 9 gramas 
do nosso melhor café e extraído com uma 
pressão de 9 bar, entre 22 e 28 segundos. 
E o café que escolhi é um dos melhores, lá 
das  montanhas  de  Minas  Gerais,  um 
delicioso café orgânico, tipo exportação da 
Fazenda  Cruz  Caiada...  Uma 
preciosidade.

Débora – Nossa! Você domina bem os 
produtos que seu cardápio oferece, não é 
menina?

Fran – Obrigada pelo menina. Confesso... 
sei muito bem sobre todos os produtos de 
nosso cardápio. Sobre cada detalhe.

Rubens – Então... demora?

Fran –  Vem  dentro  do  tempo  exato  de 
cada preparo.

Débora –  Eu  ia  querer  esperar  um 
pouquinho... Assim...

Fran –  Quando  vocês  quiserem  que  eu 
traga o pedido, digo, a sugestão... bem, as 
indicações que fiz...

(Fran  anota  num  bloco  de  papel  o  pedido,  
abaixa a cabeça, humildemente, e se afasta de  
costas)

(A luz cai e retorna lentamente com um outro  

tom e intensidade, talvez âmbar, cor de café)
Débora –  Não  tenho  por  hábito  levar  a 
vida  na  base  da  brincadeira,  do 
improviso...

Rubens – Eu também, não. Mas você está 
dizendo isso...

Débora – Eu tive uma ideia e a coloquei 
em prática... dentro de um roteiro.

Rubens – Você se arrependeu?

Débora –  Arrependimento?  Não,  não 
mesmo!

Rubens – Frustração?

Débora – Muito menos...

Rubens – A brincadeira que você propôs 
está a seu contento?

Débora – Sim, está, claro que está!

Rubens – Então...

Débora –  Sou  muito  responsável  nas 
coisas que faço.

Rubens – Sempre tentei  ser nas minhas 
coisas também...

Débora –  E  você  continua  tentando  ou 
desistiu de ser responsável?

Rubens – Não desisti, sou responsável. 
Talvez...
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Débora – Talvez?

Rubens – Talvez,... sim, talvez não tenha 
tido muita sorte...

Débora – Responsabilidade tem algo a ver 
com sorte? Pelo que eu saiba...

Rubens –  Não...  me  expressei  mal... 
Sempre  fui  responsável,  continuo  sendo. 
Não  vivemos  só  de  responsabilidade, 
algumas vezes temos que ser  ousados e 
a  ousadia,  você  sabe,  pode  exigir  que 
resvalemos em aspectos de insegurança, 
imprudência...  Passamos  a  correr  certos 
riscos.

Débora –  Mas  se  não  é  seguro  não  é 
responsável? Ou é?

Rubens –  Quando  agimos  com ousadia 
deixamos  um  pouco  de  lado  a 
responsabilidade,  aquela  noção  de  que 
não podemos fazer algo que implique em 
riscos para outras pessoas além de nós...

Débora – Você tem agido ousadamente, 
sempre?

Rubens –  Dentro  de  certas  limitações, 
tenho  tentado  ser  ousadamente 
responsável.

Débora – É um paradoxo, isso... 
Como  ser  ousado  e  responsável  ao 
mesmo tempo?

Rubens –  É  difícil  de  explicar,  mas  se 
formos só responsáveis, não podemos ser 
ousados. E vice versa. Mas tenho tentado 
ser  ousadamente  responsável.  Isso 
significa analisar os riscos em cada lance. 

Mas ousar... arriscar...

Débora – Você está usando uma metáfora 
sobre nosso encontro?

Rubens –  Não,  não  creio  que  seja 
metafórico isso aqui. 
É real, não tem comparação. É único!

Débora – Mas eu dizia que não gosto de 
levar a vida na base da brincadeira...

Rubens – Mas você montou e – confesso 
– bem montado, esse script, esse roteiro 
que, até agora, estamos seguindo... 
Está neste catálogo de uma exposição – 
sua,  por  sinal  – que eu devia agir  como 
determinado...  seguir  as  regras  do  seu 
jogo... Obedecer, apenas.

Débora –Mas  a  brincadeira  não  é  tão 
brincadeira assim.

Rubens – Como? 

Débora  –  Não  é  brincadeira  o  jogo que 
produzi, que inventei...

Rubens – Não?

Débora – Não!

Rubens – Então... Então, o que é?

Débora –  Eu queria mesmo que o homem 
do jogo, o homem do blazer bem cortado, 
Príncipe  de  Gales,  fosse  real,  que 
existisse mesmo.

Rubens – Sim, e por algum motivo eu não 
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sou real, nem existo?

Débora – Não é isso!

(ambos levam as mãos e, imediatamente, Fran  
traz o Irish Coffee e o Expresso para a mesa,  
segurando na bandeja um açucareiro, um pote  
com sachês de adoçante, guardanapos)

(Ao colocar o Irish Coffee sobre a mesa, Fran  
observa Débora que parece não saber o que  
fazer com aquela enorme caneca de vidro com  
muito  chantili  Rubens  começa  a  sorver  seu  
café, delicadamente)

Débora – Não é isso! Bem, não é isso que 
queria  dizer...  Como  é  que  eu  bebo  ou 
como isso? Começo como?

Fran  –  (atenciosa para dar explicação) – A 
senhora  pode  pegar  a  colher,  mergulhar 
até  o  fundo  e  retirá-la  com  café  e  o 
chantili..  O  sabor  é  inigualável, 
surpreendente mesmo!

Débora – Sim, sim... isso eu sei... Não é 
isso!

Fran  –  (virando-se  para  Rubens) –  Seu 
expresso está bom, senhor?

(Fran  ouve  a  resposta,  abaixa  a  cabeça  e  
afasta-se humildemente de costas. Sai de cena)

Rubens – Sim,  está  sim,  Fran! 
Obrigado! Está ótimo...

Débora – Não é isso! Não está bom!

Rubens – O café? Não está bom seu Irish 
Coffee?

Débora – Não é isso!

Rubens –  O que é, então?

Débora – Não é isso, repito!

Rubens – O que é, então?

Débora  –  Queria  que  fosse  real,  não 
apenas um jogo, onde eu defino as regras, 
os  comportamentos,  cada  passo,  cada 
ação que seja comandada e dirigida por 
mim...

Rubens –  Ou  você  aprende  a  jogar  ou 
aprende a viver.
Você  quer  dirigir  e  atuar  ao  mesmo 
tempo? Quer ter todo o controle de  tudo? 
Como? Quer que o jogo seja real ou que a 
realidade seja um mero jogo? Como?

Débora – Eu quero que as coisas tenham 
mais sabor e emoção. Tem que acontecer 
algo imprevisível, para dar graça...
Não é para eu ter o controle sempre... Eu 
quero que aconteça algo imprevisível. Que 
venha outro tipo de café...  não o mesmo 
Irish  Coffee,  essa  obra  de  arte,  sempre! 
Quero ser surpreendida, mesmo seguindo 
um  roteiro  bem  elaborado...  Quero  que 
saia do cardápio das coisas previsíveis...

Rubens – Mas  isso  não  é  brincadeira, 
você mesma sabe disso. Isso tudo é real. 
Seu  café  tem  estilo  e  gosto  irlandeses, 
meu café tem gosto forte de um expresso 
italiano bem extraído...  Com o sabor das 
montanhas  das  Minas  Gerais...  Nossas 
vidas,  agora,  ganharam  sabores 
inusitados...  O  que  de  imprevisível  você 
quer adicionar em sua vida?

Débora – Não é isso! Não é isso!
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Rubens – O que é, então?

Débora – Não sei, ainda estou em dúvida. 

Rubens - Como, em dúvida?

Débora -Ainda em dúvida... não sei bem o 
que dizer...

Rubens - Diga o que tem a dizer e pronto!

Débora -  Não é simples assim, como um 
expresso...

Rubens - Mas nada é simples na vida!

Débora - Devia ser, não acha?

Rubens -  Não... não creio que seja tudo 
simples, A mais B...

Débora - Devia ser como?

Rubens - Devia...

Débora - Devia?

Rubens - Devia, o quê?

Débora - Devia... só, devia...

Rubens – Devia, o quê? Seja direta!

Débora - Não ser... isso é um jogo real... E 
a realidade desse jogo,  agora,  me deixa 
confusa... Sem saber o que dizer e como 
me expressar, agir...

Rubens  -Então  jogue...  ou  quebre  sua 
própria regra e passe a viver.

Débora  -Estou  em  dúvida.  Não  sei  se 
quero o jogo ou a realidade.

Rubens - Explique... Pode explicar?

Débora  -  Precisa?  Não  sei  se  quero  a 
realidade ou a fantasia...

Rubens -  Você precisar fazer escolhas... 
Precisa...

Débora – Estou em dúvida. Não sei bem o 
que quero...

Rubens - Você precisa escolher... Se ficar 
na eterna dúvida nada vai mudar.

Débora - Estou em dúvida... Eu não queria 
que você fosse meu marido!Eu não queria 
que você fosse meu amante!

(Pausa)
Eu queria  que  você  não  fosse  um jogo, 
objeto  das  minhas  manias,  instrumento 
dos  meus  caprichos,  ferramenta  das 
minhas brincadeiras, do meu desejo. Das 
minhas alucinações e incertezas...
(Pausa)
Eu queria que você não fosse meu marido, 
nunca mais.
Quero, quero sim, que você seja apenas 
meu amante!
Eu  queria  que  você  não  fosse  meu 
amante, nunca mais.
Quero, quero sim, que você seja apenas 
meu marido! 
(Corte brusco da luz. Os atores retiram o café  
irlandês e o expresso da mesa)
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CENA 2
Fran – Edgard - Rubens
 

(Entra Fran, cabelos soltos, vestida de tênis e  
camiseta, usa uma calça preta. Estilo cool. Ela  
escolhe outra mesa no café. Há mudança da 
luz)
(Entra a Rubens, como garçon, vestindo 
avental de uma outra cafeteria. Avental  
diferente, mais fechado. Fica postado próximo 
da mesa onde está Fran. Depois entra Edgard,  
garotão, veste jeans e camiseta, usa um boné  
virado ao contrário na cabeça. Traz, consigo  
uma sofisticada câmara fotográfica, uma 
imensa bolsa de fotógrafo, um pacote de  
ampliações fotográficas)

(Rubens traz um cardápio maior que o usado  
na cena anterior,  mais  pesado. Entrega para  
Fran)

Fran – (Nem olha para o garçom e deixa o  
cardápio  sobre  a  mesa) –  Traga-me  um 
expresso, puro.

Rubens –  Sim! Café do Paraná, de São 
Paulo  ou  de  Minas?  Temos  vários 
colombianos!

Fran – Traga um bem forte! Você escolhe 
de onde é o café, ok?
  
Rubens –  Sim,  senhorita.  Saberei 
escolher o melhor!

Fran –  (virando-se  para  Rubens  que  
movimenta-se) – Que lindo lugar esse aqui!

Rubens – Sim, senhorita. É um lindo e 
aconchegante lugar!

(Fran observa o local. Rubens leva o cardápio  
e vai até a coxia e já está com o café na mão)

Fran – Demora?

Rubens – (já com o café na mão, pronto para 
servir) – Está aqui!

Fran –  Eu  adoro  um  café  forte  e 
quentinho, sempre! 
Veio mesmo bem rápido! É um expresso... 
E veio no tempo exato. Tem que vir  rápido 
por causa da temperatura, para não perder 
os aromas.

(Entra  Edgard  e  vai  até  a  mesa  onde  está  
Fran, que começa a sorver seu expresso. Ela  
para e ele a beija delicadamente)

Edgard – Oi amor! Esperou muito?

Fran – Não... acabei de chegar e já estou 
com um café.  Delicioso,  por  sinal!  Forte 
como eu gosto!

Edgard – Fui pegar as fotos do último café 
que  fotografei.  Fizemos  fotos  com  um 
casal maravilhoso. Quer ver?

Fran – Sim, claro... estou curiosa.

Edgard – As fotos eu fiz em tons sépia – 
essas fotos tinham que ser ampliadas em 
sépia ou em branco e preto para ficarem 
perfeitas...

Fran – Deixe-me vê-las...

(Edgard  retira  do  envelope  umas  cinco  
ampliações em tamanho 40 x 60 cm. São fotos  
de Rubens e Débora num café)

Edgard – Veja... enquanto você vê, vou 
fazer umas fotos deste belo espaço!

11



(pega  a  câmara  fotográfica  profissional  e  
começa a fazer umas fotos. Fotografa Rubens,  
Fran e vira-se para fotografar as pessoas que  
estão  na  platéia.  Faz  umas  15  ou  20  fotos,  
movimentando por toda a extensão da boca de  
cena. Fotografa de verdade, fotografa mesmo)

(Fran olha as fotos com atenção. Vira-se como  
que buscasse uma luz melhor para ver as fotos.  
Enquanto vê, vira-se de costas para a platéia,  
mostrando  discretamente  as  fotos  que  está  
vendo)
(Edgard  retorna  e  guarda  sua  câmara  na  
grande bolsa)

Edgard – Então,  não  ficaram 
fantásticas  as fotos? Viu  só  o casal  que 
fotografei?  Os  personagens  não  formam 
um casal maravilhoso?

Fran – As fotos são ótimas... É mesmo um 
belo casal!

Edgard – As fotos serão publicadas num 
ensaio sobre cinco cafés de nossa cidade.

Fran –  Vai  mostrar  as  melhores  fotos. 
Como sabe definir qual foto é melhor?

Edgard – Vou mostrar as melhores fotos. 
As melhores fotos,  as melhores imagens 
são as melhores. Não sei como explicar.
Vou fotografar o quinto café. Também farei 
a  seleção  para  o  ensaio  na  revista  e, 
depois, vou ampliar as fotos da exposição. 
Mas,  essas,  são  algumas  que  já 
selecionei...

Fran – E a minha foto, aquela... você vai 
incluir no ensaio?

Edgard – Será a foto da capa, meu amor!

Fran – Da capa da revista?

Edgard  – Sim, da revista  e do catálogo, 
também.

Fran – Muito bom...  minha mãe vai  ficar 
orgulhosa. E vai aceitá-lo melhor, creio.

Edgard  –  Mas  ela  já  me  aceita  melhor. 
Não mais implica com minhas idéias. Nem 
com minha vontade de levá-la comigo para 
a Alemanha, no começo do ano...

Fran – Mas ela querendo ou não, eu irei. 
Sempre  quis  viajar  para  a  Alemanha. 
Quero  matricular-me  naquela  escola  de 
teatro,  você  sabe...  Nós  poderemos  ter 
carreiras  distintas  e,  ao  mesmo  tempo, 
você poderá até fazer mais fotos de teatro.

Edgard  –  Vou  pedir  um  café.  O  que 
sugere?

Fran – Um Irish Coffee!

(Edgard faz sinal para o garçom)

Edgard –  Quero  um  Irish  Coffee.  Tem 
algum com licor Drambuie?

Rubens – Sim, tenho dois tipos com esse 
licor. Qual pode ser?

Edgard  –  (antes  de pedir,  consulta Fran) – 
Qual você sugere?

Fran – Peça o Haikai Espresso Saquê... é 
delicioso e minha mãe adorou...

Edgard – Por favor, anote o pedido... Um 

12



Haikai  Espresso Saquê...  Outro expresso 
para ela!

(A luz cai e retorna lentamente com um outro  
tom e intensidade, talvez âmbar, cor de café)

(Rubens traz o Irish Coffee e o Expresso para  
a mesa, segurando na bandeja um açucareiro,  
um  pote  com  sachês  de  adoçante,  
guardanapos)

Fran  – (mudando  de  comportamento,  de  
humor,  enjoada) Eu  não  gosto  que  você 
peça café para mim!

Edgard –  Mas  eu  sei  que  você  gosta 
muito e só bebe expresso, sem nada...

Fran –  Mas  hoje  eu  queria  mudar!  Não 
quero  que  se  intrometa  nas  minhas 
escolhas...

Edgard –  Não  me  intrometi,  reforcei 
apenas o que você sempre faz e pede.
Além do que,  você diz  que vai  mudar e 
continua igual.

Fran – Mas hoje eu queria mudar! Hoje eu 
quero mudar!
Não quero que se intrometa nas minhas 
escolhas... Nunca mais!

Edgard – Mas você diz que vai mudar... e 
nada de mudanças. Fala uma coisa e  faz 
outra!

Fran – Chega de expresso... Vou mudar. 
Hoje eu quero um Irish Coffee igual   ao 
seu!

(Faz sinal para o garçom que retorna humilde  

e respeitosamente com o cardápio na mão)

Rubens – Sim, o que a senhorita deseja?

Fran –  Traga  um  igual  ao  dele! 
Igualzinho...

Rubens – E o expresso, a  senhorita  vai 
tomá-lo?

Fran – Não, pode levá-lo... Quero um café 
diferente, hoje!

Edgard  – Por favor,  pode levar a xícara 
com o expresso, sim?

(O  garçom  afasta-se,  baixando  o  cabeça  e  
levando a bandeja com a xícara e o cardápio)

Fran – Hoje eu não quero apenas o café, 
diferente! Hoje eu quero você diferente!

Edgard – Como?

Fran – Vai saber logo!

Edgard –  Lá  vem  você  com  suas 
novidades... seus jogos...

Fran –  E  você  não  gosta  quando  eu 
inovo? Não gosto de como jogo?

Edgard  –  Claro  que  gosto...  Mas...  da 
última vez você extrapolou!

Fran – (irritada) – Como? Eu extrapolei? 
Como é isso de eu ter extrapolado?

Edgard – (tentando amenizar) – Você sabe 
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que  foi  um  pouco  além  do  que  eu 
esperava.

Fran – (mais irritada, levantando-se da mesa) 
– Ir  além,  o  que é  ir  além para  alguém 
como você que nunca saiu daqui?

Edgard  –  (ainda  amenizando) Só  porque 
nunca saí daqui  não posso ter noção de 
certas coisas,  de  certos  comportamentos 
que não me agradam? Não posso?

Fran –  Você  quer  dizer  que  meu 
comportamento não lhe agrada?

Edgard – Certos comportamentos não me 
agradam mesmo! Já disse isso!

Fran –  (muito  irritada,  explodindo) -  Mas 
que porra! Por essa eu não esperava!

Edgard  –  (ainda  contemporizando  a  
situação) – Querida, por favor. Aqui, não!
Fran – (furiosa) - Como que é? O que você 
pensa que é? Querendo dar lição de moral 
em mim? 
Vá se foder, babaca!

Edgard  –  (constrangido) –  Querida,  aqui, 
não! Seu Irish Coffee está chegando...

(Rubens  traz  o  Irish  Coffee.  E  quando  vai  
colocá-lo  sobre  a  mesa,  Fran  fica  muito  
furiosa)

Fran –  Escuta  aqui  seu  babaca,  não 
percebe que não quero mais essa porra de 
café?

(Rubens  abaixa  a  cabeça  e  humildemente  
começa a sair, andando de costas)

Edgard – Por favor, desculpe-me... Ela...

Fran – Ela, o quê? O que você ia dizer, 
seu babaca?

Edgard –  Eu  ia  dizer  que  você  anda 
estressada...

Fran –  O quê? Estressada deve estar  a 
puta  da  sua  mãe!  Aquela  sua  irmã com 
cara  de  sapatona  é  quem  deve  estar 
estressada! Eu não!

Edgard  –  (contemporizando e constrangido) 
– Querida, por favor, aqui, não!

Fran – Estressada deve estar a vaca da 
mãe desse garçom com cara de babaca e 
idiota! 
(Apontando para Rubens)
Sim,  estou falando de você,  seu idiota... 
Estressada deve estar a vaca da sua mãe, 
seu babaca!

(Rubens  retorna  lentamente  com  gestos  bem 
delicados,  trazendo  na  mão  apenas  o  Irish  
Coffee)
(aproxima-se calmamente de Fran. Quando ela  
tenta se levantar)

Rubens – A senhorita pediu para servir-lhe 
agora... 
(Rubens deixa o Irish Coffee sobre a mesa)
Está bom, assim?
(corte de luz)
(Fim do primeiro ato) 
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 ATO 2
 Permanece o mesmo cenário. A luz está  
diferente.

 CENA 1
Rubens – Edgard - Débora
 

(Rubens entra em cena e observa todo o espaço 
do palco. Ele veste calça jeans e uma camisa 
polo colorida)

(Rubens  está  entre  as  mesas  e  os  desenhos.  
Entra  Edgard  que  veste  jeans,  camiseta  
colorida  e  uma  jaqueta.  Fica  observando  
Rubens falar)

Rubens – Parece estranho um homem ser 
dono de cinco cafés e não poder tomar um 
cafezinho sequer! Sim, há anos tenho 
investido na montagem de novas 
cafeterias, todas com designs e temáticas 
exclusivos, cardápios bem estruturados, 
centenas de ofertas, cafés selecionados e 
especiais aqui do Brasil e de outros 
países. Meu pessoal é bem treinado, os 
equipamentos são os mais novos que a 
atividade poderia exigir. E eu mesmo, não 
posso tomar um só cafezinho!

Edgard  – E  como  foi  que  nasceu  seu 
interesse  por  cafés,  pelo  negócio  das 
cafeterias?

Rubens – Eu  sempre  convivi  com  os 
cafés. Ainda criança, meu pai tinha um bar 
com café, sorveteria e restaurante, numa 
pequena  cidade  do  interior  paulista. 
Depois,  ele vendeu tudo e fomos para o 
interior do Paraná. Plantar café.       
Desbravar  as  terras  da  região  noroeste 
paranaense. Derrubar as matas, plantar 
café, enfrentar as geadas.
Edgard – E você não aprendeu a tomar 
café? Como é isso de viver do café e não 

tomar café?
Rubens – Pois é...  o banqueiro vive dos 
juros,  mas  não  bebe  e  não  come juros, 
não é? Mas ele adora os juros! O jogador 
de baralho, vive do jogo, mas não come as 
cartas!  Mas  não  consegue  viver  longe 
delas.
Edgard  –  Que comparações,  hein?  Mas 
café, para você é também um vício ou um 
negócio?

Rubens  –  Todo  negócio  é  um vício.  Se 
não fosse assim, como explicar o prazer 
que tenho por uma cafeteria, por um café 
bonito, por uma bebida bem apresentada, 
pelos  melhores  grãos,  pelos  sabores 
marcantes das melhores bebidas? Não sei 
explicar, está em mim o gosto pelos cafés 
e não o gosto pelo café, em si.

Edgard – Então você explora o vício dos 
outros? Como um traficante de drogas?

Rubens – Sim, eu exploro não é o vício, 
pois café não vicia. Café é remédio, café é 
companhia, café é alento, filosofia. Café é 
afeto,  afetividade...  Café  aquece,  relaxa, 
nos deixa ativos. Eu exploro uma atividade 
comercial, mas não posso ser comparado 
a  um  traficante  de  drogas.  Café  não  é 
droga!  Café  é  alimento,  sendo  também, 
prazer e alegria.

Edgard –  E  tudo  isso  que  o  café  dá  a 
tanta gente, você não pode ter?

Rubens –  Provando,  experimentando, 
testando com meu paladar, não! O café eu 
sinto pelo meu olfato, pela minha memória 
olfativa, apenas. Assim, eu sinto prazer e 
alegria.  Nada  mais  me  é  agradável  que 
sentir  o cheiro  de um café,  desses mais 
simples,  tirados  do  modo  tradicional, 
coado,  envolto  naquela  fumaça  que  a 
gente  sente  mesmo  estando  distante. 
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Sentir o cheiro do café da casa do vizinho 
é  algo  que  eu  nunca  vou  esquecer.  Eu 
sentia o cheiro do café que vinha da casa 
dos  meus  amigos  de  infância,  mas  não 
gostava de beber café  pela  manhã, 
como eles, antes de ir para a escola.

Edgard – Mas você tem prazer pelo café, 
mesmo não provando-o...

Rubens –  Tenho  prazer  e  uma  enorme 
alegria  só  por  sentir  seu  aroma 
espalhando pelo ar... 

Você  gosta  de  café?  Como gosta?  Que 
tipo de café mais lhe agrada?

(Débora se aproxima, vestida com um avental  
bem  colorido,  traz  um  cardápio  maior  e  
diferente nas mãos)

Edgard – Eu gosto de um expresso, sem 
açúcar e bem curto. 
Gosto de sentir o sabor forte do café, sem 
interferências. Puro e forte!

(Débora se afasta e, em seguida volta com uma 
bandeja  com  um  expresso.  Oferece  para  
Edgard que senta-se a uma das mesas)

Rubens – Prove esse café! Antes, sinta o 
aroma dele nessa fumacinha...

Edgard – Eu não sei viver sem tomar café!

Rubens  – Eu não sei viver sem o cheiro 
do café!

Edgard – Eu tomo uns 10 cafés por dia!
Rubens – Mas você não toma um café 
como esse!

Edgard – Não, claro que não. Esse café é 
especial... por tudo...

Rubens –  Eu  não  sei  viver  longe  dos 
cafés...

Edgard –Estou  aqui,  conhecendo  um 
pouco dessa sua paixão...

Rubens –  Uma paixão  sempre  presente 
em minha vida que não consigo prová-la...

Edgard –  Eu  adoro  o  gosto  que  o  café 
deixa na minha boca...

Rubens – Eu adoro o aroma do café nas 
minhas narinas...

Edgard –  Não  consigo  entender  como 
você nunca gostou de tomar café...

Rubens –  Eu  me acostumei  a  enfrentar 
esse dilema, diariamente...

Edgard – Mas não é um paradoxo, gostar 
tanto de café e nunca experimentá-lo?

Rubens – Sim, é mesmo um paradoxo...

Edgard – Esse paradoxo é sua sina, seu 
destino...

Rubens – Talvez eu tenha que ter meus 
cinco cafés exatamente para ser obrigado 
a  gostar  ainda  mais  de  café  e  nunca 
prová-los... 

Edgard – Posso provar outro café?
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(Rubens faz  sinal  com a mão e Débora vem  
com  outro  café  expresso,  numa  xícara  
diferente)
(Edgard começa a sorver seu café...)

Rubens –  Prove  este  outro,  é  um  café 
colombiano, raro! O primeiro era mineiro.

(Edgard pára de tomar seu café)

Edgard  –  Como  você  sabe?  Estava  no 
script? É uma encenação?

Rubens – Não...  só pelo aroma dele eu 
sei  qual  é  esse  café  que  você  degusta 
agora. Como sabia qual era a origem do 
primeiro...

Edgard  – Mas você, então, tem um dom 
raro? De saber sobre cafés, pelos aromas 
e não pela degustação?

Rubens – Sim... talvez um dom raro!

Edgard – E seus filhos, gostam de café?

Rubens –  Gostam,  sim.  Mas  nenhum 
gosta  a  ponto  de  reconhecer  as  origens 
dos café apenas pelo seus aromas...

Edgard –  E  sua  mulher,  gosta  de  café, 
também?

Rubens  –  Também  gosta,  mas  não  tão 
apaixonadamente  quanto  é  pelas 
boutiques  e  shoppings!  Pelas  futilidades 
do que chama de stylle!

Edgard – E  o  café  fez  de  você  um 
homem rico? Você que tem cinco cafés, é 
um homem com uma situação econômica 

estável?

Rubens –  Minha  única  riqueza  é  poder 
observar as pessoas e, tentar pelos cafés 
que escolhem, saber quem essas pessoas 
são.

Edgard –  Você,  então,  sabe  quem  eu 
sou? Só pelos cafés que tomei?

Rubens – Posso  dizer  que  sim...  Mas 
não seria elegante de minha parte revelar 
quem você é... mas se me autorizar, vou 
dizer...

Edgard  –  Como assim? Se sabe o  que 
dizer, diga, sim. Está autorizado!

Rubens –  Você  gosta  mesmo  de  cafés 
fortes,  não  é?  Puros,  sem  açúcar,  sem 
cremes...  Cafés  fortes,  sabores  amargos 
para  um  rapaz  que  ainda  tem  algumas 
dúvidas profissionais. 
A certeza do que gosta é a incerteza do 
que  ainda  não  descobriu  ser  sua  real 
paixão...

Edgard  – Mas isso é tão genérico...  Por 
favor, se sabe mesmo quem eu possa ser, 
pode revelar, não tenho nada a esconder...

Rubens  – E se eu disser  que você não 
queria ser jornalista?

Edgard – Ah, ainda assim você poderia ter 
chutado.  Tinha  cinquenta  por  cento  de 
chance de acertar... 
Mas eu não queria ser jornalista... foi uma 
opção  de  última  hora  ao  fazer  o 
vestibular...
Rubens – Pelo chute, então, acertei?
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Edgard – Sim, mas foi um chute... E o que 
mais?

Rubens – Você sempre quis ser florista...

Edgard – Como?

Rubens –  Sim,  você,  desde  pequenino 
queria  ser  florista...  queria  ter  um  lindo 
jardim  para  cuidar...  Crisântemos, 
margaridas, papoulas...

Edgard – Mas...

Rubens – Estou acertando agora?

Edgard  – Nossa! Você me surpreendeu, 
agora.

Rubens –  E  queria  ter  um lindo  jardim, 
mas  sempre  achou  que  cuidar  de  flores 
seria uma atividade feminina demais para 
um  rapaz  que  começava  a  gostar  das 
meninas...a  descobrir  a  vida  a  partir  da 
apreciação do sexo feminino, dos toques, 
dos  cheiros,  da  maciez  da  pele,  a 
suavidade das vozes, as insatisfações, as 
alterações  dos  humores,  a  delicadeza... 
Os  prazeres  que  poderiam  ser 
compartilhados...

Edgard – Mas eu nunca revelei isso para 
ninguém...

Rubens –  Um  dia  isso  seria  revelado... 
tudo era uma questão de tempo...

Edgard  –  Mas  isso  é  algo  que  me 
surpreende...
Rubens – Você,  então,  fugiu  dos 
jardins, não quis plantar flores, nem cuidar 
delas...  E  qual  foi  o  caminho  que 

escolheu?  Fez  uma  opção  por  uma 
atividade  similar  a  ser  florista,  mas  um 
trabalho  mais  rude,  mais  bruto  e  não 
menos desafiador. 

Edgard – Você  quer  dizer  que  fui  ser 
jornalista para não ser florista?

Rubens –  Não...  você  foi  ser  jornalista 
antes para se revelar florista depois. Era 
um  estágio  que  você  tinha  que 
experimentar, ter contato, antes...

Edgard – Então estou no jornalismo para 
cumprir  uma  etapa  em  minha  vida  em 
direção  à  jardinagem,  para  cuidar  dos 
meus canteiros de flores?

Rubens – Sim...  de  certo  modo,  sim... 
Você  cumpre  um  estágio...  uma 
passagem... que o levará, em breve, para 
seu contato mais direto com a atividade de 
florista...

Edgard  –  Não  estou  entendendo  a 
analogia  de  como  posso  passar  dos 
textos,  reportagens,  das  pautas,  das 
manchetes, comentários, editoriais...  para 
a floricultura, a jardinagem?

Rubens – O que você não percebeu é 
que  as  flores  sempre  estiveram  ao  seu 
lado. Ao optar pelo jornalismo você tinha 
que  aprender  a  cultivar  flores,  mesmo 
tratando  de  temas,  muitas  vezes,  tão 
áridos,  tão  difíceis,  tão  desalentadores... 
Crimes,  corrupção,  futebol,  velocidade, 
colunas sociais com gente metida a besta 
e  mulheres  transformadas  por  botox  em 
milhares de sósias da namorada do Pato 
Donald...  Você cobria de tudo um pouco, 
cultura, artes, cinema, arquitetura,fofocas, 
índices econômicos, agronegócio... 
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Edgard –  A  passagem  pelo  jornalismo 
sempre faz com que tenhamos vivências 
em  várias  áreas...  E  quem  começou  a 
trabalhar  num pequeno  jornal  ainda  tem 
mais  chance  de  trafegar  por  áreas  tão 
distintas... por temas tão variados... 

Mas...

Rubens – Você sempre teve as flores ao 
seu  redor.  Ao  escrever  sobre  tudo, 
sobretudo  sobre  tantas  coisas,  você 
preparava  sua  alma  de  florista,  de 
jardineiro dedicado... As sementes são as 
letras, as palavras, as várias flores...

Edgard – Você  acredita  que  estou 
próximo  de  plantar  um  lindo  jardim? 
Saberei  cultivá-lo com a mesma vontade 
que  tenho,  hoje,  de  escrever  matérias, 
reportagens?

Rubens – Sim...  você  está  muito 
próximo de ser um florista...

Edgard – E foi através do meu gosto pelos 
cafés  fortes  que  você  chegou  a  essa 
conclusão? Ou, mais uma vez você está 
chutando para tentar acertar?

Rubens  – Não estou chutando...  E você 
está  mesmo  muito  próximo  de  ser  um 
florista...

Edgard – Não me deixe confuso! Eu vim 
aqui para fazer uma reportagem, não para 
descobrir nada sobre meu futuro!

(Rubens  faz  um sinal  para  Débora  que  traz  
outro  café...  Dessa  vez  é  um  expresso  com  
chantili)

Rubens – Experimente com chantili...!

Edgard – Eu nunca gostei de chantili...!

Rubens – Experimente com chantili...!

Edgard – Você sabe que eu só gosto de 
cafés fortes!

Rubens – O café é expresso e forte, é um 
café  do  interior  de  São  Paulo.  Tem que 
experimentar.  Para  você  ser  um  florista, 
precisa  experimentar  outros  sabores, 
misturar  sabores,  inventar,  fugir  das 
fórmulas  prontas,  das  receitas,  dos 
padrões e  das  regras  do  jornalismo 
que há anos está perdendo a poesia...

Edgard –  Se  eu  tomar  o  café  expresso 
com chantili vai-se revelar meu verdadeiro 
dom?

Rubens –  Sim...  prove  o  expresso  com 
chantili!

(Edgard prova, a luz muda de cor. Débora sai  
de cena)

Edgard – E agora?

Rubens – Agora você já não é mais um 
jornalista, você é um florista e começa a 
aprender  a  cultivar  flores  que  estão 
nascendo dentro  de  você  como poesias, 
contos,  haikais  e  peças  de  teatro...  As 
pessoas estão aqui para comprovar essa 
transformação, real e imediata. 

(A luz ganha um tom âmbar. Tom de café)
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CENA 2
Fran – Rubens – Edgard - Débora
 

(Entra Fran com o mesmo avental do primeiro  
ato,  pela  esquerda  e  começa  a  arrumar  a  
disposição das  mesas.  Entra Rubens  que  vai  
sentar  na cadeira da mesa central  que Fran  
acabou de dispor. Veste um elegante blazer de  
padronagem  Príncipe  de  Galles.  Usa  uma 
calça jeans e uma camisa preta de malha sem  
gola)
(Entra Edgard com o mesmo tipo de avental  
usado por Fran, só que de cor diferente, pela  
direita  e  ajeita  a  mesa  ao  lado  direito  de  
Rubens.  Depois entra Débora, alta,  elegante,  
veste  saia  e  blusa  bem elegante,  sofisticada.  
Usa jóias finas e delicadas. Ela senta na mesa  
que  foi  arrumada  por  Edgard,  ao  lado  de  
Rubens)
(Fran  vem  pela  esquerda  e  entrega  um 
cardápio, no formato de um enorme e pesado  
livro de arte para Rubens. Em seguida, entra  
Edgard, pela direita que entrega um cardápio,  
no  formato  de  enorme  livro  de  arte  para  
Débora. Os dois cardápios são iguais, só com  
cores  de  capas  diferentes,  seguindo  as  cores  
dos aventais dos garçons)
(Rubens  e  Débora  se  postam  de  costas  um  
para  o  outro.  Eles  abrem  seus  cardápios  e  
começam  a  folhear.  Fran  e  Edgard  também  
estão de costas um para o outro)

Fran – O senhor já fez sua escolha?

Edgard – A senhora já fez sua escolha?

Rubens – Só mais um minutinho...

Débora – Só mais um minutinho...

(Fran  e  Edgard  esperam.  Rubens  e  Débora  
continuam  a  folhear  seus  grossos  e  pesados  
cardápios.  Olham  simultaneamente  para  os  

garçons e voltam a folhear seus cardápios)
Rubens – Vou  pedir  logo...  Daqui  a 
pouco eu a chamo, sim?

Débora – Vou pedir logo... Daqui a pouco 
eu o chamo, sim?

(Fran e Edgard saem, cada um para o lado de  
onde entraram. Rubens e Débora continuam a  
folhear seus grossos cardápios. Fran e Edgard,  
agora, entram pelo lado oposto. Fran atende  
Débora e Edgard atende Rubens)

Rubens – Só mais um minutinho... Pedirei 
em seguida.

Débora – Só mais um minutinho... Pedirei 
em seguida.
(Fran e Edgard saem, cada um para o lado de  
onde entraram. Rubens e Débora continuam a  
folhear seus grossos cardápios)
(Rubens e Débora levantam seus braços. Fran  
e  Edgard,  agora,  entram  pelo  lado  oposto.  
Fran atende Rubens e Edgard atende Débora)

Rubens –  (entrega o cardápio para Fran)  – 
Eu quero um expresso sem creme, puro!

Débora – (entrega o cardápio para Edgard) – 
Eu quero um expresso sem creme, puro!

(Fran e Edgar saem e levam os cardápios. Ao  
voltarem,  trazem  bandejas  pequenas  com  os  
expressos e um pequeno copo com água. Fran  
serve  Débora e  Edgard,  serve  Rubens.  Saem 
pelo lado oposto de onde entraram. Rubens e  
Débora sorvem seus expressos em três goles.  
Os dois fazem simultaneamente o mesmo gesto,  
de costas um para o outro) (Rubens e Débora  
levantam seus braços. Fran e Edgard, agora,  
entram pelo lado oposto. Fran atende Débora  
e Edgard atende Rubens, fazendo com que eles  
virem de frente um para o outro)
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Rubens –  Daqui  a  pouco você  traz  seu 
cardápio, sim?

Débora  –  Daqui  a  pouco  você  traz  seu 
cardápio, sim?

(Fran  e  Edgard  saem  pelos  lados  opostos.  
Rubens e Débora se descobrem, frente a frente,  
cada um em sua mesa)

Débora –  Fazia  tempo  que  não  nos 
encontrávamos!

Rubens – Sim, a última vez foi  naquele 
café...

Débora –  Desde  então,  como  tem  sido 
sua vida?

Rubens – Desde então, tem sido diferente 
e a sua?

Débora – A sua diferente e a minha, quase 
a mesma...

Rubens – A mesma? Mas você queria que 
fosse diferente...

Débora  – Diferente era o que eu queria, 
mas...

Rubens – Mas...

Débora –  Mas as  coisas não são como 
queremos e mudam...

Rubens – Mudam para continuarem igual, 
é o que você quer dizer?

Débora  –  Dizer  assim  parece  simples, 

mas não é...

Rubens – Não é, o que é, então?

Débora – Então, não é simples mudar...

Rubens  –  Mudar  é  o  que  você  queria, 
você  me  disse  que  estava  cansada  de 
jogar...

Débora  – Jogar por jogar não tem graça 
nenhuma...

Rubens – Nenhuma graça é não tentar, é 
ficar na mesma...

Débora –  Na  mesma  conversa  sempre, 
repetição, nada de novo, nada original...

Rubens –  Original...  bem,  eu  não  sabia 
ser  original...  você  não  me  permitia  ser 
original,  queria-me  seguindo  os  seus 
scripts,  seus  roteiros,  suas  brincadeiras, 
seus  jogos...  Queria-me  como 
personagem nos seus jogos...

Débora –  Jogos,  aqueles  jogos  não  me 
agradam  mais.  Foram  agradáveis  um 
pouco só, depois, deixaram de ser... Você 
sabe...

Rubens – Sabe? Sei?

Débora – Sei...Sabe...

Rubens – Sabe... não consigo mais jogar 
apenas para ser agradável a alguém...l

Débora  – Alguém apareceu em sua vida, 
então?
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Rubens – Então,apareceu...  era 
previsível que aparecesse, não é?

Débora – É... não é?

Rubens – É, mas não é tão fácil assim... 
Nós nos iludimos com as aparências...

Débora – Aparências sempre enganam, é 
o que iria dizer? Confirma?

Rubens – Confirma agora a velha estória, 
aquele  mesmo  jogo,  um jogo  de  um só 
adversário, eu mesmo... o adversário real, 
nunca aparece no cenário.  Ele é apenas 
um provocador, parece desejar mudanças, 
mas  exige  tudo  ao  seu  jeito...  Aquele 
mesmo  jogo,  um  jogo  de  um  só 
adversário... Seria você?

Débora  – Seria você o outro adversário, 
aquele que não vem para entrar em cena 
e promover o embate, bater e dar a cara 
para bater, mostrar-se real, vivo?

Rubens – Vivo agora em outra dimensão 
do sonho original. Não me apetece mais o 
mesmo e velho sabor...

Débora – Sabor por sabor, o novo não me 
parece  o  ideal.  Idealizei  tanto,  tantas 
fantasias,  tantas  máscaras,  os  mesmo 
disfarces acabaram virando trapos...

Rubens – Trapos devem ser jogados fora. 
Trapos são as trapaças que no fundo dos 
armários são o prato predileto das traças... 
Elas  comem  e  consomem  com  nossas 
fantasias, não as simbólicas, mas as reais, 
aquelas  que  cobrem  nossas 
inseguranças...

Débora – Inseguranças? O que é inseguro 

quando não se tem coragem de ousar?

Rubens – Ousar e não usar a ousadia é 
uma completa covardia...

Débora –  Covardia  é  fugir.  Covardia  é 
dizer uma coisa, fazer outra. Fazer outra e 
não dizer nada, não informar, não 
comunicar...

Rubens – Comunicar implica no risco do 
ruído.  Aquilo  que  interrompe,  que 
atrapalha, que dá um sincopado mas não 
dá ritmo.

Débora –  Ritmo é coisa de baterista  de 
jazz.  Aqui,  nesta  mesa,  aqui  mesmo, 
escrevi o epitáfio de um antigo e grande 
amor.  Aqui  jaz um amor que se  foi  sem 
nunca ter sido.

Rubens – Sido, sido... seus verbos são no 
passado...  Nada  teria  acontecido  se  não 
fosse por mim... Se não fosse pelo amor 
que sempre devotei a você...

Débora –  A mim,  você  diz,  agora,  que 
sempre devotou amor a mim? Ou foi seu 
amor ao jogo,  à  submissão.  Para  entrar 
na dança comigo você teve que aprender 
a  ser  conduzido...  Eu  conduzia,  você  ia 
tropeçando, tentando acertar o passo, mas 
seu ritmo não era igual ao meu. Se eu ia 
de rock, você queria valsa. Então, dancei...

Rubens – Dancei, sim dancei, conduzido 
pela sua presunção de perfeita bailarina, a 
dona  do  salão...  Mas  teria  que  sempre 
dançar ao sabor dos seus desejos?

Débora –  Meus  desejos  eram promover 
uma harmonia, numa dança onde alguém 
pudesse quebrar o ritmo, estabelecer nova 
coreografia, desafiar-me num pas-de-
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deux onde não dá para entrar um terceiro 
parceiro. 
Rubens –  Parceiro  na  dança,  na  sua 
dança...  pois  na  minha  o  terceiro  que 
sempre  aparecia  era  um  dançarino  que 
tinha que chegar e mostrar a experiência 
que nunca teve.  Você exigia,  de  mim,  o 
parceiro  eventual  dos  seus  jogos,  um 
compromisso com a fantasia, nunca com a 
realidade.
Débora – Realidade, você vem e fala em 
realidade,  como  se  ela  nos  movesse... 
Realidade é o aqui e o agora, nada de ser 
o que poderá vir e o que passou, é samba 
dançado, é valsa que ficou nos salões de 
Viena, o tango que Piazzolla  tocou  pela 
última vez... 
Aquele  Marlon  Brando  já  não  usa  mais 
manteiga para penetrar pelo caminho justo 
e que você sempre julgou inapropriado...

Rubens – Inapropriado? O que é próprio? 
O que é inapropriado? O que vale? O que 
lhe serve?
O que você quer mesmo?

(Rubens e Débora levantam seus braços. Fran  
e  Edgard,  agora,  entram  pelo  lado  oposto.  
Fran atende Débora e Edgard atende Rubens)

Rubens – Quero um café simples...

Débora – Quero um simples café...

(Fran encaixa seu braço no braço de Edgar,  
fazem  um  movimento  dança  e  seguem  pelo  
lado contrário de onde entraram)
(Ao  retornarem,  encaixam  novamente  seus  
braços e voltam para a posição inicial. Fran  
atende  Débora  e  Edgard  atende  Rubens.  
Débora e Rubens sorvem seus cafés)

(cai a luz e retorna com outra cor)

CENA 3
Débora – Edgard – Rubens – Fran

(Débora está sentada na outra cadeira da mesa 
onde estava Rubens. Este, senta-se na outra  
cadeira da mesa onde estava Débora. Estão,  
novamente de costas um para o outro)
(Fran está com o avental igual ao de Edgard.  
Trazem cardápios ainda mais volumosos e  
pesados para Rubens e Débora, só que agora 
têm a capa da mesma cor. Deixam os cardápios  
e retornam pelo lado oposto de onde entraram)
(Rubens e Débora começam a folhear as  
páginas do volumoso cardápio. Folheiam umas  
10 páginas, repetem os mesmos movimentos e  
vão para as páginas finais, como se fossem 
para a letra Z de um grande e volumoso 
dicionário. Voltam para o começo e,  
novamente, vão até o final do grosso cardápio.  
Fecham seus cardápios pesados e volumosos)

(Rubens e Débora levantam seus braços. Fran  
e  Edgard,  agora,  entram  pelo  lado  oposto.  
Fran atende Débora e Edgard atende Rubens)

Rubens – (entrega o cardápio para Edgard) - 
Eu quero uma xícara sem café!

Débora  –  (entrega o cardápio para Fran) - 
Eu quero uma xícara sem café!

(Fran e Edgard saem pelos lados opostos por  
onde entraram e retornam, depois, pelo outro  
lado, carregando em bandejas xícaras bem 
simples, comuns em casas, iguais para Rubens  
e Débora. Deixam ao lados dos cardápios  
sobre as mesas. Fran e Edgard, retornam com 
outras xícaras, agora Fran deposita a xícara 
na mesa de Rubens e retira a que estava lá.  
Xícaras diferentes. Edgard faz o mesmo para 
Débora)

(Rubens e Débora voltam-se um para o outro)
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Rubens –  Fazia  tempo  que  não  nos 
encontrávamos!

Débora  –  Sim,  a  última  vez  foi  naquele 
café...

Rubens  –  Desde  então,  como  tem  sido 
sua vida?

Débora – Desde então, tem sido diferente 
e a sua?

Rubens – Sua, sempre a sua?

Débora – A minha, sim, sempre a minha...

Rubens – Você não se preocupa com os 
outros?

Débora – Outros olhares, outras 
configurações do meu olhar

Rubens – Olhar para você e não 
reconhecer mais aquela mulher

Débora – Mulher, sinto-me outra mulher, 
mais forte...

Rubens – Forte como o café que você 
sempre gostou?

Débora – Gostou? Que nada... continuo 
gostando de novas combinações, 
sabores...

Rubens – Sabores é tudo o que lhe 
interessa...

Débora – Interessa sabores, lugares, 

cheiros, desafios, provocações...

Rubens – Provocações que você inicia e 
que, depois, desiste... só insinua e nada!

Débora – Nada do que foi será como 
agora...

Rubens – Agora é um tempo onde você 
não vive, não permanece. 
Está, depois não está mais,como se fosse 
apenas uma breve passagem.

Débora – Passagem, chegadas, partidas, 
malas, embarques, desembarques, 
destinos, e o mesmo roteiro de ir e vir, de 
estar, não permanecer

Rubens – Permanecer é difícil para quem 
não se vê real, nem se acredita íntegro...

Débora – Integro uma entidade onde seus 
membros são íntegros, todos. Íntegros na 
sua diversidade, nos seus estilos, manias, 
defeitos, sim, defeitos...

Rubens – Defeitos... café com defeitos 
nunca dão boas bebidas. Grãos com 
defeitos, mesmo em cafés de boas regiões, 
nunca dão boas bebidas.

Débora – Fiquei embebida com as novas 
combinações de sabores que a vida me 
tem presenteado.

Rubens – Presente, presente mesmo 
nunca estive. Sempre circulava por fora, 
tangenciando tudo, sem penetrar no 
essencial, nos sentimentos.

Débora – Sentimento combina com o quê? 
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Para você sentimento quer dizer o quê?

Rubens – Sentimento é afeto, afeição, 
amor...

Débora – Amor, afeição e afeto... O que 
mais é?

Rubens – É entusiasmo, emoção e alma... 
coisas que você demonstra ter mas não 
tem. Não faz parte de você entusiasmar-
se, emocionar-se... revelar sua alma...

Débora – Alma... é expressão de vida, é 
paixão, é arrebatamento... É o que você 
não tem, meu caro...

Rubens – Caro? Caro de querido? Ou caro 
de valor elevado, inacessível?

Débora – Você quer deixar de divagações, 
Rubens?

Rubens – Você, finalmente fala o meu 
nome... Você se lembrou ou precisou trazer 
uma cola, no seu script para citar meu 
nome com correção?

Débora – Rubens, não é porque você está 
no meu script que eu tinha o direito de não 
citar seu nome exatamente como ele é... 
Nem você pode, também, ignorar o meu 
nome que aparece, agora, pela primeira 
vez em sua fala... Mas diga o meu nome...

Rubens – Débora, sim... estou dizendo 
seu nome pela primeira vez, e confesso 
que desde a primeira vez que eu o 
pronunciei – não que fosse um nome 
diferente ou desconhecido para mim – mas 
o nome Débora ligado à sua figura, à sua 
pessoa, a você... marcou-me muito.

Débora – Marcou por causa do jogo que 
montei? Do modo como eu o abordei?

Rubens – Não, marcou-me pelo modo 
como eu aceitei a montagem do jogo, do 
modo como aceitei ser abordado...

Débora – Parece que não foi bem assim... 
Parece que você, passado tanto tempo, 
depois de tantos cafés que visitamos – 
foram tantos assim? Quantos?

Rubens – Cinco cafés...

Débora – Então. Parece que você, 
passado tanto tempo, depois de cinco 
cafés que visitamos foi-se revelando uma 
pessoa cada vez mais surpreendente, não 
por possuir algo inusitado, provocador. Mas 
por ser apenas um homem com gosto 
simples, gestos delicados, claro, mas um 
homem simples...

Rubens – Ser simples a incomoda? Ou 
você queria descobrir até onde ia minha 
simplicidade no modo de ser e de agir?

Débora – Eu queria que você agisse, 
dentro da sua simplicidade, com mais 
ousadia. Queria que você fosse ousado, 
não com as palavras – você é um tipo de 
mestre a seu modo – não com as palavras 
que extrai de sua imaginação, de  
suas leituras, observações, reflexões... dos 
seus textos.

Rubens – Você queria que eu fosse 
ousado, além das palavras?

Débora – De certo modo, sim... Sempre 
disse que nunca me deixei seduzir pelas 
palavras. Essas, são vãs quando não 
seguem as ações. O que pode me seduzir 
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você demora para perceber... ainda não 
percebeu... Percebe a dificuldade de jogar 
com você?

Rubens – Mas jogo limpo. Jogo limpo!

Débora – Limpo, em que sentido?

Rubens – Limpo no sentido de ser puro... 
verdadeiro, sem disfarces,mentiras...

Débora – Um homem com 55 anos pode 
ser limpo no jogo que participa?

Rubens – Pode... E sou...

Débora – Mas jogar limpo não é ser 
limpo...

Rubens – Você quer dizer que quem joga 
limpo pode usar a estratégia da lisura e da 
verdade para enganar, trapacear? É o que 
entendi?

Débora – Ah, pegou o espírito da coisa só 
agora...

Rubens – Então, você que não se deixa 
seduzir pelas palavras, Débora, deixa-se 
seduzir pela ação da verdade que engana 
e trapaceia trazendo à luz o que é real e 
insubstituível?

Débora – Pode ser que sim, como pode 
ser que não...

Rubens – De novo, você e seus jogo de 
palavras... De enigmas... Tenho sempre 
que estar muito atento aos seus enigmas... 
O que significa tudo isso, Débora?

Débora – Significa o que você entender... 
Não posso dar a tudo que falo ou faço os 
significados que você deseja que eu dê. 
Nem quero, também, que você me dê 
significados de nada. Aja como quer e 
responda naturalmente. Sem afetações... 
Não se afete, mas aceite o afeto como algo 
bom...

Rubens – O afeto é como um café 
quentinho...

Débora – Então, como um café quentinho, 
não precisa de mais nada, além do que é 
por sua própria natureza...

Rubens – Parece que estamos nos 
entendendo, finalmente?

Débora – Parece que, finalmente, estamos 
vendo que em todo café, em qualquer 
situação ou lugar, devemos nos deixar 
envolver por algumas gotas de afeto.
Não importa em que tipo de xícara, copo, 
taça o afeto deva ser colocado. Não tem 
nenhum sentido usar o afeto fora de 
contexto. Afinal, o próprio contexto já é um 
afeto importante a ser considerado.

Rubens – Considerando que afeto tem a 
ver, num sentido bem amplo, com 
afetividade... e que afetividade é 
basicamente um conjunto de emoções, 
sentimentos, paixões... então... nos nossos 
cafés devemos colocar além de grãos 
moídos, além da água na temperatura 
correta, além da extração ter que ser feita 
com a pressão adequada... temos que 
colocar uma paixão...

Débora – Entendo assim, também, mas o 
que falta, além da emoção, do sentimento 
e da paixão?
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Rubens – O que falta, o que faltará, 
sempre é algo que vamos descobrir ao 
longo do processo todo de existir...

Débora – Existir para você tem que outro 
sentido, Rubens?

Rubens – Existir, para mim, tem o 
significado de resistir, de não esmorecer, 
de manter uma luta constante com os 
desafios... os medos e inseguranças...

Débora – Parece que você, finalmente, 
está se rendendo a uma força interna em 
que não acreditava...

Rubens – Eu sempre soube da minha 
força... Há pessoas que reconhecem essa 
força muito precocemente... Há outras que 
morrem e nunca descobrem. 
Eu faço parte de um grupo de pessoas que 
descobriu uma força mais tardiamente. É o 
meu caso...

Débora – Eu não sabia que podia haver 
esta força em pessoas diferentes, de 
posturas diferentes. Sempre imaginei que 
pessoas com força são pessoas com as 
mesmas características que um bom café...

Rubens – Não... o mesmo café que foi 
colhido ontem, nas montanhas de Minas 
Gerais serão diferentes, bem diferentes 
dos cafés que serão colhidos hoje ou 
amanhã.  A essência pode ser parecida, 
mas ser parecido não é ser igual.

Débora – O que, então, faz tudo isso ser 
tão diferente?

Rubens – O que faz ser diferente eu não 
sei precisar. 

Precisaria de muito mais observação para 
dar um simples palpite... 
Você, como sempre, exige explicações 
precisas, complexas, definitivas.

Débora – Sei que nada é definitivo. Tenho 
aprendido também isso. Mas somos 
diferentes e definitivamente isso nos 
aproxima. Não é aquilo de você ter o que 
não tenho ou vice versa. Não é nada disso. 

Rubens – Um bom café se faz com água 
quente e o café moído. O modo como 
extraímos um bom café, expresso, numa 
mistura, num Irish Coffee não importa... O 
que importa é que para ter café tem que ter 
água e calor. Se tem que ter pressão ou 
não, é um detalhe... é o que faz ser 
diferente, mas não mais ou menos 
importante.

Débora – Pouca ou muita água, isso é 
detalhe. O que não pode faltar é que a 
água esteja aquecida. E que os grãos do 
café estejam moídos.

Rubens – Então, Débora, a analogia é 
essa mesma. A vida é um café quentinho...

Débora – Estamos, finalmente, nos 
entendendo?

Rubens – Não, minha querida Débora... 
Estamos nos descobrindo, finalmente. Não 
pelas coisas que possamos ver como 
complementares.

Débora – É preciso, então, que sejamos 
diferentes para sermos necessários?

Rubens – De certo modo, sim... O que eu 
aprendi, nos últimos tempos, foi que eu 
precisava aceitar o bom. 
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E o bom é tão imenso, tão avassalador no 
seu estrito sentido.

Débora – Eu precisava entender que o 
bom que a mim chega, vem como uma 
dádiva e que preciso, de algum modo, 
receber como uma energia vital para eu 
seguir em frente.

Rubens – O que eu poderia pedir, depois 
disso?

Débora – Precisaria pedir algo como um 
café com chantili? 

Um expresso com menta?   
    
Um cappuccino com sabor de amêndoas?

Rubens – Ou um coquetel de café, gelado 
e refrescante?

Débora – Um café forte, com amareto, 
com licor, com vodka?

Rubens – O que eu poderia pedir, depois 
disso?

Débora – O que eu poderia pedir, depois 
disso?
(Débora e Rubens levantam as mãos. Fran e  
Edgard entram por lados opostos. E se postam 
ao lado das duas mesas, com seus bloquinhos  
de anotações às mãos)
Rubens – Quero um simples cafezinho...

Débora – Um simples cafezinho, para 
mim...
Rubens – Numa xícara simples...

Débora – Um café simples... Um simples 
cafezinho como antigamente...
(a luz cai e volta com cor diferente)
(Débora e Rubens sentam-se lado a lado na mesma  
mesa. Fran e Edgar saem pelo mesmo lado.  
Retornam em seguida, empurrando um carrinho  
onde trazem um suporte de um coador antigo de  
café. Uma chaleira com água quentinha e um 
pequeno bule. Abrem uma bonita lata de café,  
colocam um número suficiente de colheres de pó de  
café no coador. Fazem isso, sincronizadamente.  
Colocam a água da chaleira no coador. Pouca  
água, o suficiente para produzirem quatro  
cafezinhos. Colocam outro pequeno bule para  
receber o café que escorre e, o que já foi extraído  
eles servem com o primeiro bule para Débora e  
Rubens. Estes adoçam com açúcar ou adoçante e  
antes de começarem a beber, convidam Fran e  
Edgard para sentarem-se com eles. Fran e Edgard  
preparam seus próprios cafezinhos e sentam-se,  
adoçam, a seu gosto, e tomam com delicadeza)

Rubens  - Vocês querem um cafezinho 
como esse?

Débora – Bem quentinho...

Fran – Feitinho na hora...

Edgard – Como a gente gosta...

Débora – Simples!

Rubens – Simples como a vida deve 
ser...? Um simples café!
(Débora, Rubens, Fran e Edgard levantam as  
mãos. A luz cai)
(A luz volta e, eles, de mãos levantadas  
começam a aplaudir...Em seguida chamam os  
assistentes de palco e os baristas que preparam 
todos os cafés que foram servidos em cena)

FIM
Curitiba, maio/ julho de 2009 
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