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Eu às vezes tenho a mais absoluta certeza de que certas coisas só acontecem comigo. Fui 
assaltado na semana passada, com direito a uma hora de medo e angústia na companhia de dois 
celerados, que se divertiram me ameaçando de morte a cada cinco segundos, me fazendo passar 
pela excitante experiência de ter um revólver encostado na têmpora.  
 
Você deve estar agora se perguntando porque eu disse que certas coisas parecem acontecer 
apenas comigo, já que ser assaltado e passear com bandidos no próprio carro é quase comum nas 
cidades brasileiras, principalmente nestas minhas queridas cidades do Rio e de São Paulo. Espere 
um pouco, porque o inusitado não demora acontecer.  
 
Comecemos pelo assalto. Eu estava saindo da produtora de um amigo, a Blue Light, no 
deslumbrante bairro de Santa Teresa, no Rio, quando fui fechado por dois carros, de onde 
desceram quatro jovens aos gritos e me obrigaram a sair do volante e passar para o banco de 
trás, e ali fiquei na doce companhia de um animal que dizia coisas estapafúrdias e me ameaçava a 
cada tentativa de diálogo ou mesmo de colocar um pouco de ordem naquele brasileiríssimo 
assalto, onde o motorista dirigia pessimamente, ambos não sabiam bem o que queriam e 
discutiam aos gritos qual o itinerário a seguir e se deveriam ou não me matar.  
 
Toda vez que eu tentava colocava uma questão - digamos - mais racional, como por exemplo, 
fazer uma retirada no caixa eletrônico de algum banco (para o qual eu estava disposto a oferecer 
gentilmente minha senha) me mandavam calar a boca. Até que eu perdi a paciência (cada vez 
que me lembro disso me arrepio de medo e raiva de mim mesmo) e expliquei que daquele jeito 
que eles estavam dirigindo seríamos todos metralhados ou pela polícia ou pelos próprios colegas 
deles, caso resolvessem entrar numa transversal da Avenida Brasil, por onde andamos a maior 
parte do tempo.  
 
Foi daí que o mais maluco dos dois, o que dirigia, reclamou que eu estava falando demais e iria 
levar um pitoco (ou pitaco, ou piteco, sei lá, não domino o jargão). Retruquei que falava demais 
simplesmente por estar nervoso. Ele: "nervoso porque, porra?". E a besta aqui responde: 
"desculpe mas não sou assaltado todo dia". Hoje eu acho que mereceria mesmo o tal piteco. Ou 
pitico. Bem, conclusão. Fui desovado no meio da Avenida Brasil, resgatado pela alma santa de um 
motorista de táxi, essa classe maravilhosa desta cidade violenta, que além de me levar para casa, 
ainda me emprestou o celular para avisar a família da minha sorte em estar vivo. Se é que 
naquela hora eu estivesse realmente me considerando vivo. Deus olhe por ele, é o que eu desejo, 
uma vez que o diabo deve estar se encarregando dos outros dois.  
 
Agora começa a segunda parte da história, aquela que eu digo que parece só acontecer comigo. 
Na semana seguinte, isto é, nesta semana, tive que ir novamente a uma reunião na mesma 
produtora de onde saia quando fui assaltado. Evidentemente não fui de carro, até mesmo porque 
não pretendia me tornar fornecedor oficial dos ladrões da área. Consegui então uma carona de 
um amigo que, por coincidência, estacionou seu carro exatamente em frente de onde fui 
abordado.  
 
Estava contando para este amigo os detalhes da aventura quando ele percebeu que havia um 
cidadão colocando um objeto estranho na mala de um carro. Meu amigo perguntou: "isso aí não é 
uma perna que pula quatro metros de altura?" Ao que o cidadão responde: "é sim! O senhor quer 
conhecer como funciona?". Em seguida abriu as portas de uma casa logo em frente e nos 
conduziu para uma loja fantástica de objetos de circo "a maior do Brasil dizia ele", com 
malabares, diabolos, sapatos, maquilagem, toda parafernália de circo. Tinha tudo, inclusive a tal 
engenhoca que pula mais do que uma pulga depois de uma prise. A loja chama-se "Senhor e 
Senhora palhaço" e vende tudo que você pode precisar para montar um circo e sair por aí 
mambembando.  



 
Tem até um livro, intitulado "O Marketing do Circo", da autoria de Marlene Olímpia Querubim 
(lindo nome) que é Diretora de Marketing do Circo Spacial e que ensina tudo sobre como utilizar 
as ferramentas do marketing para viabilizar um circo, desde incrementar a audiência até obter 
patrocínios. É por isso que acho que certas coisas só acontecem comigo. No mesmo lugar um dia 
sou assaltado e no outro dia conheço a loja mais incrível do mundo, onde posso aprender a fazer 
malabarismos, andar no arame ou engolir fogo, além de me aprofundar um pouco mais no lado 
empresarial do circo. Estou pensando seriamente em comprar a tal perna que pula quatro metros. 
Talvez assim eu fuja melhor dos ladrões. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2007. Carreiras, p. online 


