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Quando éramos filósofos - 04.indd   1 12/03/2019   09:49



h é c t o r  l o z a n o

A história dos alunos de Merlí

quando éramos 
f i lósofos – merl í 

Tradução: 

Monique D’Orazio
A partir da tradução do catalão de Josep Escarré
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Para Carles e Stasik, 
que aceitam minhas neuras de escritor 

com paciência e alegria.

Quando éramos filósofos - 04.indd   5 12/03/2019   09:49



7

Para Mina Bergeron, 
De Bruno Bergeron

Mina,
Temos dezoito anos de diferença, irmãzinha, e quando 

começo a escrever, já tenho vinte e cinco. Se você está lendo 
esta carta é porque chegou à adolescência e, com certeza, 
tem milhões de medos, como eu tinha na sua idade.

Acabo de voltar de uma festa de ex‑alunos da minha es‑
cola, o Instituto Angel Guimerá. Fazia muito tempo que eu 
não via os amigos com quem passei milhares de horas estu‑
dando, no ensino médio. Chego em casa chorando, porque me 
dou conta de que nada nunca mais voltará a ser como antes. 
As sensações dos primeiros amores nunca mais voltarão, nem 
a alegria de receber alunos novos, nem as corridas pelo cor‑
redor dos armários… Tudo isso só ficará na memória.

Naquela época, a amizade que tínhamos vinha em pri‑
meiro lugar. Depois, em casa, cada um de nós tinha sua his‑
tória particular. Morro de vontade de te contar as minhas 
histórias e a dos meus amigos, porque todas têm um nome 
em comum: Merlí Bergeron.

Chegou o momento de você saber melhor quem foi nos‑
so pai, que você nunca chegou a conhecer. Eu me propus a te 
escrever sobre ele. Você vai ter a oportunidade de sentir pa‑
pai bem próximo, e verá que, para nós, ele era mais que um 
professor. Você conhecerá a história de Merlí e dos que fo‑
ram seus alunos privilegiados: os peripatéticos.

Vou te explicar o que significou para mim o tapa que ele 
me deu, os abraços, as discussões, os sorrisos, as lições de 
vida… inclusive, contarei sobre minha viagem a Roma e como 
senti falta dele, por mais que nossa relação tenha sido 
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complicada. O papai não era fácil, Mina, mas eu também não 
sou. Por acaso alguém pensa que a adolescência é fácil?

Aconteceu algo mágico quando éramos os peripatéti‑
cos. Vou te contar de uma forma simples:

Éramos como espadas cravadas em um paredão de pe‑
dra. E Merlí nos arrancou da pedra e abriu nossos olhos.

Está preparada para entender por que Merlí é o melhor 
professor do mundo?
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os peripatéticos

Era para dar um tiro na cabeça. Lá estava eu, com dezesseis anos, quando, 
sem mais nem menos, sem aviso algum, no meio do ano letivo, vejo meu pai 
entrando na sala de aula com sua bolsa de professor. Ele deixou a bolsa em 
cima da mesa e assim, espontaneamente, se apresentou:

— Eu me chamo Merlí… E quero que vocês sintam tesão pela filosofia!
Fabuloso. Um tiro não seria suficiente. Eu queria que ateassem fogo em 

mim e jogassem minhas cinzas nos olhos do papai, e que em nenhum canto de 
Barcelona existisse colírio algum para aliviar o ardor. O que meu pai estava fa-
zendo ali? Por que não me contara que seria o professor substituto de filoso-
fia? Mas, bem… Pol, o bad boy mais desejado da escola, deu risada. E estava 
atrás de mim, irradiando seu encanto. Eu adorava tê-lo por perto. Ele nunca 
usava perfume como os outros garotos bonitos. Pol tinha seu aroma próprio.

— Marc já sai de casa com a barraca armada… — disparou Pol, e todo 
o mundo caiu na risada.

— Cala a boca, seu imbecil! — respondeu Marc.
Sim, cala a boca, Pol. Cala a boca, e que o mundo desapareça e eu pos-

sa comprovar se é verdade que você não usa cueca. Porém, no penúltimo 
ano do ensino médio eu continuava no armário, e essas coisas ficavam só no 
pensamento, porque eu não queria que meus colegas soubessem de nada. 
Ou será que eu contaria para minha amiga Tânia?

Merlí prosseguia…
— A filosofia serve para refletir sobre o ser humano e para questionar 

as coisas. Talvez seja por isso que queiram mandar a filosofia à merda; ela 
parece perigosa. E vocês estão adormecidos! Quero que estejam despertos ao 
que se passa ao seu redor. Que estejam preparados para aceitar as dúvidas e 
as contradições da vida e para aprender com as derrotas. Sei uma coisa ou 
outra sobre esse assunto. Ontem mesmo me despejaram do apartamento 
alugado onde eu morava, e agora tenho que viver com a minha mãe.
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Quando saímos da classe, eu não conseguia acreditar. Parecia que to-
dos tinham adorado o discurso chato de cinquentão perdedor do Merlí… Eu 
achava que ele havia procurado emprego na minha escola só pra me encher 
o saco. Como se não bastasse eu ser obrigado a morar com ele e minha avó, 
porque minha mãe acabara de se mudar para Roma, eu teria o meu pai no 
colégio o dia inteiro! Ele chegara no meio do ano letivo para substituir o 
professor anterior, que se aposentara. Depois daquela primeira aula, ele me 
pegou de canto no corredor e ficou todo filosófico dizendo que o destino 
nos unira, que ele estava nas listas da secretaria de educação e que, por uma 
casualidade pitagórica, saíra seu número… Casualidade? Existiam menos 
probabilidades de o pai da gente virar nosso professor do que de cair um sa-
télite chinês na minha cama enquanto eu batia punheta.

Papai se fez de sentimental:
— Abandonei você e sua mãe quando você era pequeno. Errei. Você 

nunca erra? Quando soube que sua mãe ia embora para Roma, a trabalho, e 
eu ia ficar com você, eu me alegrei. Tenho muita vontade de viver com você, 
Bruno.

Já que ele sentia culpa por ter me abandonado, e sabendo que provavel-
mente passaríamos muitas horas juntos, ficou claro que eu teria que apro-
veitar a situação para ganhar alguma coisa:

— O celular que eu tenho é uma merda… — falei para Merlí com a in-
tenção de que ele me comprasse outro.

Ele captou a indireta e me prometeu um celular novo. Celular novo, 
casa nova… Como tinha sido despejado por falta de pagamento, agora tería-
mos de ir viver com a vovó. Achei que ela pudesse servir de barreira entre 
mim e o papai.

Toni, diretor da escola, quis apresentar Merlí ao resto do corpo docen-
te. Se dependesse de Merlí, ele faria as coisas do seu jeito e evitaria a sala 
dos professores como se fosse um campo minado. Eugeni Bosch, coordena-
dor e professor de catalão, zombou dele:

— Você deve ser o novo Aristóteles. Tenha cuidado com Pol Rúbio, 
porque ele é um impertinente. Repetiu dois anos e passa o dia inteiro cola-
do na boca da Berta Prats.

Merlí fingiu uma expressão de “Ah, que interessante!”, e se foi. Nisso 
dou razão a ele: a relação de Pol e Berta não me interessava. Berta era uma 
menina que parecia entediada com tudo, mas tinha o que eu mais desejava: 
ela estava pegando Pol. Porém, ela não se dava conta de que Pol só queria se 
divertir. Os dois eram o único casal do grupo. Os outros estavam mais ou 
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menos na mesma: Tânia gostava de Marc em segredo; basicamente, Marc e 
Gerard viviam com os hormônios a milhão, como todo o mundo; e Joan 
Capdevila gastava o dia inteiro passando anotações a limpo e falando com 
admiração sobre o jeito de Merlí dar aula. Quando estávamos todos no pá-
tio, na hora do intervalo, ao ver que o novo professor de filosofia tinha boa 
aceitação, resolvi que era melhor falar que Merlí era meu pai. Na classe, ele 
também fingira não me conhecer, e eu era grato por isso.

— Mas você não tinha pai — replicou Berta, achando aquilo estranho.
— Claro que tenho pai, idiota!
— Cara, ele teria falado na aula. Merlí Berrrgeron! — disse Marc, pro-

longando os erres, imitando o sotaque francês.
Não insisti. Voltei para casa arrastando os pés, e ali encontrei a louca 

da minha avó me esperando. Viver com ela me provocava uma mistura de 
alegria e preguiça. Ela sabia ser chata, como todas as avós, mas também era 
uma mulher interessante: atriz famosa, atuara inclusive na América do Sul. 
A Colômbia, o Chile e a Argentina eram apaixonados por ela, que se vestia 
com um toque elegante e afrancesado. Era divertida… pelo menos me fazia 
rir um pouco.

— Hoje me disseram que sou uma das melhores atrizes do país — co-
mentou a vovó. — Mas eu me pergunto: quem são as outras? — E deu um 
gole em seu copo de licor limoncello.

Carmina Calduch fazia tudo de forma teatral e excessiva. Dá para en-
tender por que ela era a mãe de Merlí? Filho de peixe, peixinho é.

Meu quarto ainda não era “um caos organizado”, como sempre dizia o 
papai. Minhas coisas estavam no seu devido lugar; se bem que, quando en-
trei, tive de afastar de lado um manequim com o figurino do novo espetá-
culo que a vovó vinha ensaiando. Aquele ainda era o cômodo onde ela 
guardava objetos e figurinos de teatro, portanto eu tinha que dividir o es-
paço com relíquias teatrais. Larguei o corpo na cama com roupa e tudo e 
adormeci. Novidades e estresse demais. Dormi dez horas seguidas… até que 
o papai me acordou.

Prestes a começar um novo dia na escola, aproveitei para pedir duas coisas 
ao papai: que contasse a todos que eu era filho dele, e assim tiraríamos essa 
revelação do caminho — afinal, a classe acabaria sabendo de uma forma ou 
de outra —, e que não contasse a ninguém que eu fazia aula de dança. Eu 
não queria que ninguém relacionasse esse fato a minha orientação sexual 
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secreta. Papai não concordava que eu escondesse ser gay, mas se compor-
tou. Não disse nada a ninguém sobre a dança e, quando entrou na classe, es-
creveu bergeron na lousa. A turma toda compreendeu que ele era meu 
pai. O pessoal surtou bastante e surtou ainda mais quando ele disse que, 
como não queria ficar fechado dentro da sala de aula, ia nos levar para um 
passeio. “Lá vamos nós!”, pensei, resignado. Um pouco desconcertados, nós 
o seguimos, e eu fui repetindo em silêncio: “Pai, por favor, não faça piadi-
nhas sexuais”. Ele nos levou até a cozinha do colégio, e ali nos explicou 
quem foram os peripatéticos: os alunos da escola aristotélica que filosofa-
vam enquanto caminhavam. Isso aconteceu em torno de 335 a.C.

— Caminhem e reflitam! A partir de agora, esta vai ser a classe dos 
peripatéticos!

— Merlí… — interveio, de repente, o engraçadinho do Pol. — Você 
disse que a filosofia serve para colocarmos em dúvida o que sabemos… e 
acho que todo o mundo pode fazer isso, mas nem todos querem fazê-lo.

— Você acaba de se tornar meu aluno preferido — sentenciou Merlí, 
satisfeito.

O que Merlí não imaginava era que havia outro aluno que acabaria sen-
do não só um de seus favoritos, mas também um amigo: Ivan Blasco, que 
não ia à escola fazia dois meses. Na classe, Merlí notou uma mesa vazia — 
era a do Ivan, que num belo dia decidiu não ir mais para a aula. Ele não gos-
tava de ser considerado “o esquisito”. Sim, em alguns aspectos, Ivan era 
diferente de nós, mas… quem não é diferente? Por acaso todos têm que ser 
iguais? A gente sabe que, às vezes, quem sai um pouco do “normal” não é 
aceito dentro do grupo. Ivan falava pouco, lia os jornais pela internet e to-
mava iogurte no intervalo. Ninguém o entendia. Assim, a turma acabou por 
isolá-lo. As pessoas riam perto dele, e ninguém se aproximava… Ivan foi se 
fechando em si mesmo por causa do bullying “sutil” que todos faziam. Mer-
lí perguntou de Ivan para Toni, que explicou que Ivan tinha sido diagnosti-
cado com um princípio de agorafobia. Assim, não saía de casa, tinha crises 
de ansiedade, e o Eugeni acabou se oferecendo como voluntário para dar au-
las particulares na casa dele. Ao ouvir isso, papai ficou louco.

— Como você pode permitir que o medíocre do Eugeni entre na casa de 
um agorafóbico? É crueldade, é… Parece algo saído de um livro do Dickens!

Toni não gostou nada dessa intromissão. Como diretor, ele desempe-
nhava um papel de conciliador, mas Merlí o irritou, e Toni deixou claríssi-
mo que já tomara a decisão sobre quem ficaria encarregado do menino:

— Eugeni vai ser o professor de reforço do Ivan, e ponto-final.

Quando éramos filósofos - 04.indd   12 12/03/2019   09:49



13

E ponto-final? Ninguém dizia “ponto-final” para Merlí Bergeron sem 
que ele arrancasse aquele ponto com as próprias mãos e o esmigalhasse com 
a mente até fazê-lo desaparecer. A prova disso foi que, duas horas mais tar-
de, ele se apresentou sem aviso na casa do Ivan. Ao chegar, Merlí se depa-
rou com Miriam, mãe do Ivan, batendo ansiosamente na porta. Ivan tinha 
se trancado por dentro. Mostrando-se calmo, Merlí garantiu que cuidaria 
dele. Merlí não fingiu ser o Eugeni; ele simplesmente disse que ocorrera 
uma confusão na escola e que ele é que daria as aulas particulares. Miriam 
então se foi, mais ou menos tranquila.

— Ivan, eu sei que você está escutando do outro lado. A partir de ago-
ra, sou seu professor particular. Pode me deixar entrar?

Como só obteve silêncio como resposta, Merlí sentou-se no chão do 
hall e ficou esperando… e esperando… E foi contando para Ivan tudo o que 
lhe vinha à cabeça. E qual é a primeira coisa que vem à mente de um profes-
sor de filosofia? Filosofadas…

— Quando Diógenes era escravo, o dono dele perguntou: “O que você 
sabe fazer de melhor?”. Ele respondeu: “Eu sei mandar, e ordeno que me li-
berte”. Então, o dono lhe concedeu a liberdade e o fez tutor dos seus filhos.

Houve mais um longo período de silêncio. De repente, Merlí decidiu 
dizer que, se Ivan não abrisse a porta para ele, no dia seguinte seria Eugeni 
Bosch quem viria. Em segundos, Merlí ouviu ruídos na fechadura. Ele nota-
va que o garoto abria a porta muito devagar, com medo, apenas alguns cen-
tímetros, o mínimo para que Merlí conseguisse ver um olhar perdido, uma 
cicatriz que cruzava a lateral do rosto moreno e um cabelo meio comprido 
e sujo que cobria os olhos: os olhos do Ivan, o peripatético que faltava.

Tânia era a única que parecia se preocupar um pouco comigo enquan-
to eu remoía a situação. Naquela tarde, ela veio em casa e provou alguns dos 
vestidos de personagens interpretados pela minha avó. Tânia se imaginava 
com aqueles vestidos, representando uma peça no palco com Marc, que fa-
zia aulas extracurriculares de teatro. Ela estava ficando com tesão.

— Ai… hoje à noite, antes de dormir, vou transar com o Vilaseca em 
pensamento.

— Eu bato uma todos os dias.
Isso a fez pensar.
— Cara… por que os homens podem falar de masturbação na frente de 

todos, mas nós, mulheres, somos tão discretas?
Tânia estava certa. Os caras são quase primitivos nesse assunto, espe-

cialmente Marc, que gosta de chamar atenção… e a gente fala abertamente 
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sobre punheta, não importa quem esteja ouvindo. Já a masturbação femini-
na é uma espécie de tabu, e não deveria ser!

— O importante é que a gente se masturbe sempre e quando quiser — 
acrescentou ela.

— Não, não, importante é você transar com o Marc…
— Beleza. Eu com o Marc… E você com quem? Bruno, você está a fim 

de alguém, sou capaz de jurar…
Eu estava a fim de alguém? Era mais que isso: tinha alguém que me dei-

xava louco. Putz… eu desejava Pol como nunca desejara nada neste mundo, 
mesmo sabendo que Pol era hétero. E naquela época, ainda por cima, minha 
mente era um caos insuportável. Eu estava dentro do armário, por isso, nas 
conversas entre amigos, sempre fingia ser hétero. Tinha tanto medo de que 
as pessoas soubessem da minha orientação… Ivan fora marginalizado só por 
ser um pouco diferente. Ninguém falava com ele, e todos o excluíam… O 
que poderia acontecer comigo? Todas essas baboseiras de estarmos no sé-
culo xxi e a homossexualidade ser aceita não me serviam. Por mais que as 
leis estejam a favor dos gays em alguns países, ainda existe discriminação.

Suspirei fundo, e por causa disso Tânia entendeu que sim, eu estava 
fissurado em alguém.

— Eu sabia! Quem é???
— Não vou te falar.
— Seu chato! — E Tânia começou a me bater com o travesseiro.
Eu gostava de ficar perto dela. Tânia era espontânea, sincera, transpa-

rente… A melhor amiga que já tive na vida. Naquele dia, não contei que eu 
gostava do Pol, mas fiquei um pouco mais aliviado por assumir que meu co-
ração suspirava por alguém.

Eu já estava deitado quando Merlí chegou com o celular novo, comprado 
numa loja de chineses, já que estávamos naquela situação.

— Pai… tenho medo do que você pode chegar a fazer na classe. Reco-
nheça, você não é fácil.

— Sim… eu não sou fácil — admitiu. — Mas difícil mesmo é o mundo 
em que você vive, filho. Quero que você seja crítico com o que existe à sua 
volta. Não acredito que os adolescentes só tenham duas coisas na cabeça: 
sexo e vontade de se embebedar. Vocês também têm medos, não têm? De-
sejam experimentar coisas novas, mas ao mesmo tempo se acovardam. Tal-
vez um dia você se apaixone e não seja correspondido. A vida é assim. Nem 
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sempre a gente gosta de quem gosta da gente. Você tem razão, Bruno, seu 
pai não é fácil, mas sou o melhor professor que você já teve. E, com o tem-
po, você vai se dar conta de que eu tenho razão.
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GRAVAÇÃO DE VOZ

É, Mina… Hoje, enquanto lavava os pratos, senti 

falta do papai. Fiquei pensando que, se ele 

estivesse presente, nós três estaríamos jantando em 

um restaurante italiano, e brigando pela última 

anchova da pizza. E sabe quem ficaria com ela? Ele. 

O papai sempre conseguia o que queria. Sequei as 

mãos e me sentei de novo na frente do computador 

para te explicar como ele propôs aos peripatéticos 

que escrevessem um poema erótico, e como tanto o 

papai quanto eu levamos um soco no mesmo dia.
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platão

— Quem quer trapacear no concurso literário? — Merlí propôs à classe, de-
pois de explicar o mundo sensível e o mundo inteligível de Platão.

Alguns dias se passaram, e eu já tinha começado a acreditar que talvez 
o Merlí acabasse se acalmando… só que não. Ele sugeriu que escrevêssemos 
um poema coletivo baseado na ideia de Platão sobre o amor. E era para fa-
zermos isso sem que ele nos explicasse coisa alguma.

— Vamos fazer o mesmo que as grandes famílias ricas fazem: guarda-
remos um segredo inconfessável no sótão! — disse Merlí, rindo.

Trapacear era uma proposta tentadora. Joan, porém, como um bom 
nerd responsável, ergueu o braço para dizer que a ideia ia contra as normas, 
mas nós o obrigamos a se calar porque queríamos brincar de ser poetas.

— Merlí… tenho uma sugestão… — interveio Pol. — Que tal se a gen-
te escrevesse um poema erótico?

Euforia coletiva. O engraçadinho do Pol propondo um poema erótico? 
Eu é que poderia escrever esse poema sem a ajuda de ninguém! Um poema 
sobre mim e ele! Só precisava extravasar minhas tensões e poderia escrever 
mil versos. Por outro lado, a Berta escrevera uma poesia muito diferente, 
cheia de rancor contra o Pol. Porque o interesse dele por ela era apenas sexo 
sem compromisso, pura diversão — e ultimamente a diversão vinha aca-
bando. A Berta estava sofrendo, e parecia não querer aceitar a situação.

— Pol, a gente se vê hoje à tarde, não é? — perguntou ela, ansiosa.
— Não posso, tenho que buscar minha avó na casa de repouso.
— Então a gente se vê depois — insistiu.
— Berta, estamos bem assim, não estamos? A gente se vê no colégio e 

pronto.
Berta entendeu que Pol estava terminando com ela e começou a chorar. 

Pol não sabia onde enfiar a cara. Eu entendo a raiva de Berta: ele a levara a 
acreditar que gostava dela só para conseguir levá-la para a cama. Enquanto 
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chorava, ela inventou uma estratégia para ferrar com ele: disse que estava 
com a menstruação atrasada e morrendo de medo de uma gravidez. Pol caiu 
na conversa e se apavorou, porque já sabia o que o aguardava. Então ele foi 
para casa furioso.

Na realidade, a casa do Pol era o apartamento da avó dele, cheio de mó-
veis antigos cheirando a coisas velhas. Era como se aquele apartamento fi-
zesse parte de um cenário típico de um filme ambientado nos anos 1980. 
Apesar disso, era um local acolhedor, pois toda a decoração havia sido es-
colhida pela avó em uma época em que ela era uma mulher cheia de luz e 
projetos… Uma luz que já estava quase apagada, porque a escuridão do Al-
zheimer se apoderara de suas memórias. Pol adorava a avó e, naquele mo-
mento, atormentado pela ideia de ter engravidado Berta, precisou sentar ao 
lado dela para desabafar:

— Vó… Um amigo meu está com medo porque acha que engravidou 
uma menina. Ele está apavorado, sabe?

A avó, em um momento de lucidez, explicou que, uma vez, ficou zan-
gada com o avô dele:

— Durante as festas de São Marcos, vi Lorenzo olhando pra minha pri-
ma Angústias. Fiquei furiosa e disse que estava grávida dele. Lorenzo ficou 
tão arrasado com a notícia que bebeu uma garrafa de anis, e isso porque 
nunca tínhamos dormido juntos. No fim, ele se apegou tanto a mim que me 
engravidou da sua mãe.

Pol deu um sorriso triste. Era comum que tivessem conversas surreais, 
mas aquela fazia mais sentido do que se poderia imaginar.

— Quando sua mãe chegar, vou lembrá-la de como ela veio ao mundo. 
Ah, se eu não conto...

Pol sentiu vontade de chorar pensando na mãe, que falecera quando ele 
era pequeno, e foi para a cozinha. Não queria que sua avó o visse triste. Ali, 
porém, encontrou-se com o irmão quatro anos mais velho, Oscar, com cara 
de poucos amigos, e conteve o choro com todas as suas forças.

— Você já pode sair pra fazer compras, porra. Na geladeira não tem 
nem pão! — gritou Oscar, e saiu batendo a porta com tudo.

Quando Pol ficou sozinho, sua tristeza se transformou em raiva, e ele 
pegou o primeiro copo que encontrou e o arremessou contra a parede. 
Quem sabe assim quebrasse todo o azar que a vida estava lhe dando de pre-
sente. Merda de vida!
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Nas escolas, ninguém sabe o que se passa na casa de cada aluno. Na aula, 
todo o mundo mostra um sorriso, mas arrasta a mochila emocional do que 
vive em seu lar, quer seja para o bem, quer para o mal. Pol era o que levava 
a mochila mais carregada de situações difíceis, mas também era o que mais 
dissimulava. Ivan, por outro lado, nem sequer aparecia na classe, não preci-
sava dissimular nada. Quando Toni soube que Merlí se apresentara na casa 
de Ivan sem permissão, exigiu que ele respeitasse as normas do colégio. Po-
bre ingênuo…

Merlí não demorou nem uma hora para voltar a visitar Ivan e lhe pedir, 
com muita habilidade, que contasse à mãe que o importante era que fosse 
ele quem lhe desse aulas, e não Eugeni. Uma das lições que aprendi com o 
papai foi que, com coragem, a gente consegue as coisas na vida com mais fa-
cilidade. Ivan já começara a gostar de Merlí, e como não queria Eugeni na 
sua casa, naquela mesma noite deu a mensagem à mãe. Miriam não demo-
rou a informar a Toni de que o professor particular de seu filho deveria ser 
Merlí, custasse o que custasse. Toni, contrariado, teve que ceder: Merlí fa-
ria o acompanhamento domiciliar de Ivan.

No dia seguinte, na classe, todos os peripatéticos já tinham começado a es-
crever o poema com Merlí. Todo o mundo participava, menos Pol, estra-
nhamente sério. O poema ficou assim:

Como um cavalo selvagem

Nas portas da cidade,

Procuro tua imagem,

Um tesouro de verdade.

Meus olhos não podem te ver,

Mesmo assim, sou parte do teu ser,

Como a água da terra.

Sinto inveja do vento

Que te acaricia inteira.

Vale dizer que eu também levantei a mão e li em voz alta minha con-
tribuição pessoal para explodir o poema e estragar a poesia do papai:

Quando se põe a mão no pau

É que faz tempo que não dá um crau.
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Pela primeira vez, deixei o papai sem palavras na frente de todos. 
Como castigo por tê-lo provocado, eu é que teria de subir ao palco para re-
ceber o prêmio se a gente ganhasse. Para mim tanto fazia, porque eu já es-
tava contente de ter chamado um pouco a atenção e, ainda por cima, 
consegui que Pol desse uma risadinha dos meus versos safados! Quando a 
gente gosta de alguém e faz essa pessoa rir, é como se tivesse ganhado um 
prêmio. Comemorei meu pequeno sucesso durante o intervalo, comendo 
um sanduíche, e Tânia me explicou que Berta mentira pro Pol com a histó-
ria da menstruação atrasada. Foi então que eu entendi por que Pol parecia 
tenso naquela manhã. Fiquei aflito por ele estar se sentindo mal, mas, de 
nervoso, escolhi a pior maneira de tentar ajudar:

— Sei desse rolo seu com a Berta, Pol. Fica tranquilo que a gente te 
ajuda a trocar as fraldas, papaizinho.

O soco que Pol acertou na minha cara me fez ver estrelas. Eu, que que-
ria ajudá-lo e, assim, me tornar alguém importante para ele! Mas eu não 
conseguira engolir aquela merda de brincadeira sem graça. Não só fiquei ar-
rasado como de lábio partido. Me senti mais desgraçado e sozinho do que o 
David Copperfield naquele livro.

Quando contei à Tânia tudo o que havia acontecido, ela pegou na hora 
a situação.

— Sou um idiota… no fundo, fiquei com pena de um convencido de 
merda — lamentei.

— Pena…? Foi só isso, Bruno…? Não será que é porque você gosta do Pol?
Porra, como a Tânia me conhecia bem! Lancei um olhar do tipo “final-

mente alguém expressa com palavras o que eu sinto por dentro”. Ela sorriu 
com cara de “lamento por você, que gosta de um hétero e vai sofrer”, mas 
me senti compreendido. Eu também lamentava por mim mesmo.

Só a dança poderia me ajudar a fugir, então fui dançar. A dança me fazia 
sentir livre. Nela eu podia expressar o… tornado de emoções que tinha den-
tro de mim. Qualquer palavra relacionada a uma catástrofe meteorológica 
era perfeita para definir meu estado: furacão, ciclone, tormenta… Mas o que 
acontece depois da tormenta? Sai o sol… E o sol mais lindo apareceu pela 
porta da aula de dança: Pol. A aula já terminara, e eu recolhia minhas coisas 
quando o vi na porta da sala. O que ele fazia ali? Que vergonha…

— Seu pai me disse que você tinha escapulido pra cá. E que o mandou 
ficar de bico fechado… — ele disse com um sorriso.
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— O que você quer, Pol?
— Está doendo o lábio? — perguntou, parecendo arrependido. — Cara, 

eu estou muito nervoso. Se a Berta estiver grávida, eu morro.
— Você não gosta mais da Berta? — indaguei com interesse.
— Eu não me apaixono nunca, Bruno. Sou assim.
Pol deu a entender com um gesto que estava de saída, mas eu o detive.
— Espera. A Berta não está grávida. Ela inventou tudo isso porque 

você queria terminar o namoro.
Minhas palavras causaram-lhe tanto alívio, tanta alegria que, com o 

mesmo ímpeto com que me batera, ele me abraçou com força.
Para mim, aquele momento foi o êxtase. Eu, ali, tentando não gritar 

como se tivesse ganhado na loteria, e o cara me apertando contra seus pei-
torais olímpicos. Durou pouco, mas foi muito intenso, e eu fui para casa 
com a sensação de que continuava abraçado ao Pol. Nem sequer ficara zan-
gado com o papai por ter lhe revelado que eu fazia dança; na verdade, esta-
va contente por ele ter quebrado o pacto que tínhamos firmado. Apesar 
disso, ficar contente com o papai era uma sensação que costumava durar 
pouco. E de fato terminou, exatamente quando entrei pela porta de casa e vi 
a Laia, minha professora de inglês, pelada no sofá. Inacreditável! Além de 
ignorar completamente as normas da escola, ele se envolvia com uma pro-
fessora vinte anos mais nova! E ainda por cima ela tinha namorado: Albert, 
o professor de educação física!

O Merlí era tão bom seduzindo uma mulher como ensinando filosofia. 
Sem dar muita bola para o sermão que passei nele por se meter com uma pro-
fessora, meu pai saiu e foi à casa do Ivan para começar as aulas de reforço.

O apartamento do garoto estava um nojo. Cascas de laranja, lenços de 
papel usados, garrafas de água vazias… A solução para que Ivan limpasse o 
apartamento foi ameaçar levar embora o laptop que o mantinha conectado 
ao mundo exterior. Assim era o papai: vivia tirando da manga soluções pou-
co éticas. Ele puxou a cortina, e a sala se encheu de luz. Ivan desviou os 
olhos, como um vampiro que se incomoda com a claridade.

— Lá fora está o mundo dos vivos! — exclamou Merlí, irritado. — Não 
esqueça que você também é parte dele! Você só tem uma vida!

Ivan estava prestes a protestar, ainda incomodado pelo excesso de luz, 
mas Merlí fechou a cortina de novo, apagou a luz da sala de jantar e apanhou 
uma caixa de madeira para representar uma caverna. Em seguida, acendeu 
uma vela e colocou na caixa umas estatuetas de brinquedo que trouxera de 
casa. Uma delas era um busto de Beethoven, que minha avó havia colocado 
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em cima de um gaveteiro da sala de jantar. Em poucos segundos, Merlí cria-
ra o ambiente propício para ilustrar o mito da caverna de Platão.

— Preste bem atenção, Ivan. Dentro desta caverna estão homens 
amarrados pelos pés e pelo pescoço de tal forma que só podem olhar para a 
frente. Atrás deles há um muro e, mais adiante, um fogo aceso. Os homens 
que mantêm o fogo movem figuras por cima do muro cujas sombras se pro-
jetam na parede da caverna. Os prisioneiros acreditam que as sombras que 
estão vendo são a realidade, porque é a única coisa que podem ver. Um dia, 
um dos homens consegue se libertar das correntes e sair da caverna. O sol 
cega seus olhos; mas, pouco a pouco, ele se acostuma à luz e descobre que a 
realidade é a do exterior, e não as sombras da caverna. Ivan… — Ele o olhou 
nos olhos. — Vou tirar você da caverna.

E foi exatamente isso o que Merlí fez com todos nós, não apenas com 
Ivan: ele nos pegou um a um e nos guiou para a luz, embora fôssemos acom-
panhados de um poema erótico. Qualquer desculpa servia para conduzir os 
peripatéticos para fora da caverna. E Merlí sempre fazia isso com êxito. A 
prova é que o poema ganhou o segundo lugar do concurso literário.

Fazia semanas que o tínhamos entregado. O auditório estava abarrotado de 
gente. Quando Toni anunciou que o segundo lugar ia para o poema Erótica 
Troia, a classe toda explodiu em aplausos.

Subi discretamente para buscar o prêmio, como havíamos combinado. 
Eu devia ir lá e agradecer sem revelar que a autoria do poema era da classe 
inteira. Quando comecei com os agradecimentos, Merlí me interrompeu e 
contou a verdade:

— Não foi só Bruno que escreveu esse poema. Foram todos os alunos 
da classe dos peripatéticos. Quero parabenizá-los, porque eles souberam 
guardar segredo.

Todos alucinaram. Toni o estrangulava com o olhar. Fiquei tão puto 
por ele ter me envergonhado que fui direto contar ao Albert que a namora-
da dele e Merlí recitavam juntos em francês o Penso, logo existo, de Descar-
tes. Albert saiu atrás deles, e eu, nesse momento, já me arrependia, porque 
o vi muito alterado. Fui atrás do Albert e vi que ele seguia em direção a 
Merlí, no meio do corredor, e lhe acertava um soco. Nesse momento, a fe-
rida no meu lábio latejou e eu me senti culpado.
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Como acabáramos assim? Eu recebendo um soco de Pol, e o meu pai, por 
minha causa, levando outro de um professor. Como eu podia voltar para 
casa essa noite? Fiquei dando voltas por horas, imaginando o terremoto que 
me esperava, e, dessa vez, não teria como me defender de jeito nenhum. Eu 
me senti como um mafioso contratado por um matador de aluguel pra fazer 
o trabalho sujo. Quando abri a porta de casa, tive medo… mas não levei em 
conta que o papai sempre me surpreendia, acontecesse o que acontecesse. 
Eu o encontrei lendo. Sim, sim, ele lia Ética a Nicômaco, de Aristóteles, e 
lembrei de repente de o papai dizer que, se não fosse pela minha mãe, que 
não deixou, eu me chamaria Nicômaco, como o filho de Aristóteles.

— Sente-se, Bruno — disse ele, com muita suavidade, e com a ferida 
do lábio seca.

Eu me sentei, desorientado, e ele colocou no meu colo um presente 
embrulhado. O que meu pai pretendia com isso? Era outra brincadeira? Abri 
o presente; era um livro: O banquete, de Platão.

— Nessa obra, filho, Platão descreve muitas formas de amar.
Fiquei surpreso. Trocamos um sorriso terno e ficamos em silêncio. Nós 

dois acabáramos com uma ferida no lábio e um livro na mão. O sangue e as le-
tras nos uniam, Mina. As duas grandes heranças que recebemos do papai.
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MENSAGEM DE LEMBRETE

Mina, Tânia é minha melhor amiga, uma pessoa 

maravilhosa. Quem sabe agora, que você é 

adolescente, encontre uma Tânia na sua vida. Ela 

tinha um coração muito grande, mas um pouco 

partido. Algum dia vai acontecer com você o mesmo 

que aconteceu com Tânia: você pensará que seu amor 

platônico está na sua frente e dará tudo por ele… 

ou por ela. Tal como eu fiz. E se essa pessoa não 

corresponder, não pense que o mundo vai acabar. 

Chegará o dia em que talvez uma pessoa entre 

milhões te diga alguma frase de filme, como: “Eu 

morreria por você”, “Me fala que me ama, mesmo que 

seja mentira”, “Vamos trilhar esse caminho juntos”… 

São frases muito ingênuas, e o papai as detestava; 

dizia que a vida não era um romance de Federico 

Moccia, nem um filme da Disney. Mas por que não se 

deixar levar e brincar de cinema?
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maquiavel

A gente se apaixona por quem está perto. E na classe, muito perto de mim, 
eu tinha Pol. Perto da Tânia se sentava Marc. Gerard estava prestes a co-
nhecer a garota por quem se apaixonaria. E Merlí? Uma pessoa que parece 
não precisar de ninguém pode se apaixonar? Sim, Mina. Se eu te falo tanto 
da escola é porque lá aconteceram muitas coisas importantes nas nossas vi-
das, e uma delas foi que o papai conheceu e se apaixonou pela sua mãe, 
Gina: lindíssima, simpática e muito dedicada às tarefas da Associação de 
Pais e Mestres.

Tudo começou no escritório do papai, quando ela apareceu de surpre-
sa e disse o que menos se esperava:

— A filosofia não é tão importante como a matemática ou a literatura.
Merlí ficou desconcertado, mas Gina logo o parabenizou pela forma 

como dava aulas. Gerard se sentia muito motivado, principalmente agora 
que ela e o ex-marido acabavam de se separar. Sim, Mina, seu irmão Gerard, 
além de ser incrível, era um garoto de extremos: quando as coisas davam 
errado para ele, dizia que a vida era uma merda, e quando algo o animava, a 
vida se convertia em uma experiência maravilhosa. Não tinha meio-termo. 
E aconteceu de a presença de Merlí o catapultar para os dias felizes.

Merlí gostou do elogio de Gina, e isso lhe deu combustível para chegar 
à classe e nos advertir, enquanto ligava um aparelho de som e todos nos 
sentávamos, que não seguiria o conteúdo do programa da disciplina e que, 
se tivesse vontade, citaria outros pensadores, mesmo que não estivessem 
previstos na grade. Nicolau Maquiavel (1469-1527) era um dos filósofos de 
fora da programação. Merlí apertou o play, e eu logo comecei a tremer.

— Quem quer dançar um tango comigo? — perguntou ele, simpático.
Então começou a soar Cambalache, cantado por Júlio Sosa. Todos nos 

entreolhamos, rindo, e entendemos que não era uma brincadeira: Merlí fa-
lava muito sério.
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Então, Tânia, com sua espontaneidade genial, se levantou disposta a dar 
alguns passos de dança com o professor de filosofia. Todo o mundo aplaudiu 
e, diante da lousa, Merlí e Tânia improvisaram uma dança esplêndida. Ne-
nhum dos dois conhecia bem os passos, mas para Merlí isso não importava 
absolutamente nada. O que ele queria era que ficássemos com a letra da can-
ção, que falava de como os humanos podem ser malvados e ladrões. Os dois 
foram passando entre nós dançando e contagiando os demais. Que outro 
professor começaria a aula dançando tango com uma aluna? Cruzei o olhar 
com Pol e, por um momento, me imaginei dançando com ele… mas logo sus-
pirei profundamente, aceitando que aquilo jamais aconteceria.

Quando a canção terminou, fizemos uma algazarra para Tânia e Merlí. 
Tânia ficou toda cheia, porque Marc Vilaseca aplaudia mais do que nin-
guém. Foi só depois disso que a aula começou oficialmente. Merlí nos per-
guntou como os ricos e poderosos chegavam aonde estavam.

— São mais inteligentes? Mais bonitos? Não. São mais malvados! — 
gritou, enfurecido. — Se querem ter êxito na vida, pisem nos outros. Assim 
vão alcançar o êxito de maneira pouco honrosa, mas isso não importa, con-
tanto que se chegue aonde se quer chegar.

— Ou seja, não importa quem governa, mas sim como governa — sen-
tenciou Pol.

As intervenções de Pol na classe me faziam vibrar e me davam vontade  
de fazer o que fosse, no estilo manipulador de Maquiavel, para conseguir 
uma noite com ele. Enquanto esse pensamento passava pela minha cabeça, 
Toni apareceu na classe e nos apresentou uma aluna nova: Mônica de Vil-
lamore. Uma garota bonita, elegante, que tinha jeito de ser mais madura. Só 
de vê-la, Gerard ficou louco: outro motivo para sair correndo em direção às 
mais altas esferas da felicidade, e com letras maiúsculas.

A verdade é que é normal a gente se sentir feliz quando tem por perto 
a pessoa de quem a gente gosta. Tânia ficou muito contente quando Marc 
se aproximou dela no armário e começou a conversar:

— Hum, você dançou superbem!
— Obrigada… — Ela ruborizou.
— Ontem vi Titanic, e você é a cara da protagonista! Ninguém nunca 

te disse isso? — perguntou Marc, nervoso.
Aquele comentário a deixou ainda mais vermelha, porque tinha ouvi-

do que Kate Winslet era muito bonita.
— Sim… hum… bem, sim… — respondeu ela, escondendo o rosto atrás 

da porta do armário.
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E logo Tânia veio correndo me contar. Achava que reagira como uma 
boba. O problema foi que a situação lhe despertou uma lembrança de 
quando era menor. Tânia me confessou em seguida: quando tinha treze 
anos, gostava do Albert, um menino que estudava piano com ela. Tânia 
passou o inverno inteiro preparando uma declaração de amor que faria an-
tes do fim do ano letivo. Quando em casa, deitada na cama, com os olhos 
fechados, ela o imaginava, ouvindo mil vezes “Can You Feel The Love To-
night”, do musical O Rei Leão. Até que chegou o dia do acampamento do 
grupo de piano. Todos estavam juntos na piscina, e ela se aproximou e 
disse uma frase de filme:

— Você e eu estamos predestinados a nos amar.
— Do que você está falando, menina? — respondeu o garoto, com cara 

de quem não tinha gostado.
Em seguida, ele pulou na piscina, molhando a Tânia dos pés à cabeça. 

Ela se sentiu tão envergonhada que nunca mais assistiu às aulas de piano e 
se tornou mais insegura do que já era.

Depois dessa explicação, ela me revelou que temia que estivesse acon-
tecendo comigo o mesmo que acontecera com ela e aquele garoto. Tânia não 
queria que eu me iludisse com Pol, porque ele não gostava de garotos… E eu 
me irritei tanto que mandei Tânia à merda. Eu desejava continuar vivendo 
minha fantasia. Porém, me senti péssimo porque a última coisa que eu que-
ria era brigar com ela.

No intervalo, Gerard, que não tinha muita experiência com as garotas, co-
mentou que não sabia como se aproximar da Mônica de Villamore. Pol e 
Joan propuseram que ele pedisse ajuda ao Merlí para cantar a menina.

— Vocês piraram?! Não vou pedir conselho de cantadas a um 
professor!

Cinco minutos mais tarde, Gerard bateu na porta da sala de Merlí.
— Você tem alguma tática de cantada?
— Rá! Eu falei que ajudaria se vocês tivessem dúvidas de filosofia, não 

de como molhar o biscoito!
— Merlí… Eu já me apaixonei oito vezes, e esta é a definitiva.
Como o interesse do papai pela Gina já tinha despertado, ele pensou 

que ganhar a cumplicidade do filho seria um bom jeito de se aproximar da 
mãe. Assim, ele se comprometeu a ajudar, e depois aproveitou para pergun-
tar onde a mãe do Gerard trabalhava.
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— No CosmoCaixa — respondeu Gery.
Merlí guardou a informação e, em troca, escreveu em uma folha de pa-

pel o que Gerard precisava decorar para que Mônica lhe desse bola. Tudo 
consistia em participar da aula de maneira brilhante na frente da menina 
madura. Como se fosse um ator de uma obra de teatro amador, Gerard pas-
sou a noite ensaiando o texto que Merlí escrevera para ele…

E no dia seguinte, na aula de filosofia, Merlí disse as palavras que ser-
viriam de deixa para Gery:

— Maquiavel defendia o mal para defender o Estado.
— Um momento, Merlí, tem uma coisa que não se encaixa pra mim. — 

Gery tirou os óculos e levou a armação à boca, fazendo charme. — Por que, 
segundo Maquiavel, é importante salvar um Estado que pode prejudicar os 
cidadãos? Se o fim justifica os meios, então, o que justifica o fim?

Graças a Merlí, Gerard pôde fazer uma pergunta inteligente na frente 
da Mônica, que ficou impressionada com a reflexão. O restante de nós sim-
plesmente estranhou aquilo: de onde ele tirara uma pergunta tão inteligen-
te? E o papai, o cérebro daquele pensamento crítico tão elevado, logo tomou 
um táxi para ir ao CosmoCaixa. Não era que, de repente, ele sentisse inte-
resse pelas aranhas peludas ou pelos experimentos de termodinâmica. Era 
só que se sentia invadido por um espírito adolescente, e fingiu que encon-
trava Gina por acaso perto do pêndulo de Foucault.

— Nossa! Você trabalha aqui?
— Trabalho… sou coordenadora de atividades educativas — respon-

deu Gina.
— Ah, que legal… Eu venho aqui sempre.
Eles conversaram um pouco sobre banalidades da escola, e ela lhe pro-

pôs tomar um café. Papai disse que não seria possível e que talvez pudes-
sem ir um outro dia. Foi só em outro dia, já na escola, que ele falou o que 
pensava dela. Merlí sempre defendia que, quando a pessoa gosta de alguém, 
tem que se fazer entender: se não for assim, é mera perda de tempo. E foi 
isso o que fez com a Gina.

— Gina, queria lhe dizer uma coisa: você me atrai muito. Há uma tendên-
cia generalizada a não expressar o que pensamos. Eu evito isso. Existem mui-
tas pessoas que se gostam e não contam uma para a outra nunca. Não é curioso 
que um professor de filosofia seja tão sincero com a mãe de um aluno?

E então ele se foi, satisfeito. Gina ficou espantada, completamente de-
sorientada vendo Merlí se afastar… Mas com um sorriso que não escondia 
um toque de satisfação.
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Quisera eu ter a facilidade dele para flertar ou para tirar notas boas nas 
provas… Eugeni Bosch me entregou a nota do último exame parcial de ca-
talão. Fui reprovado, e ainda por cima ele marcou outro exame para dali a 
três dias. Eu costumava dizer que Eugeni passara uma infância desgraçada 
em um hospital das montanhas de Lleida, e era por isso que ele odiava 
crianças. Porém, estava claro que agora ele me odiava por ser o pequeno 
Bergeron. Como o papai e ele se detestavam, Eugeni descontava em mim.

À noite, durante o jantar, reclamei com o papai que, por culpa dele, Eu-
geni implicava comigo e que me reprovaria em catalão se eles não resolves-
sem suas desavenças.

— Vou acabar indo embora para Roma com a minha mãe — ameacei, e 
o papai não gostou nada.

Nesse momento, Calduch entrou na conversa para acalmar os ânimos, 
com seu tom de diva teatral:

— Merlí, faça o necessário para que ele aprove o Bruno. Nem que o 
professor tenha que sofrer um acidente…

Não tenho dúvida de que o papai jamais teria pensando em algo tão ex-
tremo. Entretanto, no dia seguinte, quando viu Glória com as cópias da pro-
va de catalão pedidas por Eugeni, ele teve uma ideia brilhante. Esperou até 
ficar sozinho e pegou uma das folhas da prova de cima da mesa. Sua inten-
ção era de que as coisas fossem fáceis e rápidas: “Não quero problemas, 
Bruno, quero soluções!”. E sua solução para eu ficar contente incluiu rou-
bar uma prova.

Enquanto isso, Tânia e eu continuávamos sem nos falar porque eu ha-
via surtado quando ela foi sincera comigo: Pol não era gay como eu. Eu sa-
bia que não deveria criar ilusões, mas queria me iludir! Minha cabeça estava 
explodindo, e inclusive me ocorreu a ideia de tornar realidade a ameaça de 
fugir para Roma só para me afastar de Pol e da minha vida caótica. Tudo pa-
recia formar uma montanha que me soterrava: o papai e a escola, Tânia me 
aporrinhando sobre os amores impossíveis… Mas o pior era o fato de eu não 
me aceitar. Papai não achou graça nenhuma de eu querer falar com minha 
mãe e ir morar com ela em Roma.

— Essa quantidade gigante de hormônios dentro de você está te impe-
dindo de raciocinar!

— Vou embora para Roma só para não te ver mais!
— Pois se mande e pare de me encher o saco!
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Parecia que morávamos em um manicômio, e eu tive a comprovação 
disso quando minha avó se aproximou ao entardecer com a prova de cata-
lão nas mãos.

— Foi seu pai quem roubou. Pra você. Só que você estava tão obceca-
do em ir embora para Roma que no fim ele não a entregou.

Era só o que me faltava: o papai roubando uma prova! Isso não era coi-
sa de aluno fazer? Eu estava zangado, mas, ao mesmo tempo, tinha nas mãos 
o sonho de qualquer estudante do mundo: saber as questões da prova! Era 
ético usar aquilo? Segundo nossa avó, sim.

— Você tem um senso ético muito elevado, Bruno… — me disse Cal-
duch. — Isso vai se perdendo com o tempo. Use a prova. E faça o amor 
fluir… — E se pôs a recitar Shakespeare: 

“Noite, tu, que trazes o amor, estende teus véus para que se fechem os 

olhos cansados do dia, e Romeu venha em segredo me abraçar”.

Vovó tinha razão: o amor tinha que fluir, porra!
Deitado na cama, imaginei uma versão gay da obra de Shakespeare: Ro‑

meu e Júlio. Então decidi falar com Pol por mensagem no celular: “Tenho as 
questões da prova de catalão. Quer vir estudar aqui em casa amanhã? E fi-
que para dormir”.

A resposta não demorou muito: “Blz! Vamos tirar um dez! Eu durmo aí”.
Eu estava feliz. Era noite, com tudo em silêncio… e eu adormeci imagi-

nando o que gostaria que acontecesse com Pol naquele quarto: que tocasse 
o tango que papai havia posto na classe e que dançássemos juntos, coladi-
nhos, nos olhando nos olhos com uma paixão argentina.

Naquele mesmo momento, Tânia sonhava que protagonizava Titanic 
com Marc, ambos congelados no mar, e ela vendo-o se fundir na profundi-
dade do oceano… Gerard escrevia vez ou outra o nome da Mônica no livro 
de filosofia. Eugeni Bosch, em casa, contava as cópias da prova de catalão… 
havia vinte e quatro. Onde estaria a cópia número vinte e cinco…? E Gina, 
na penumbra da sala de jantar, lia às escondidas as anotações de filosofia de 
Gerard: “‘Os que enganam encontram sempre os que se deixam enganar’. 
Maquiavel”.
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Faça o teste. Não fique na dúvida!
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