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PREFÁCIO 
SÁVIO ROZ

 Elegemos heróis, destituímos eles da idolatria. Numa 

fluidez tão incômoda que marcam o tempo em esquecimentos 

programáveis. Chamamos de heróis, culturalmente, aqueles que 

se destacam na mídia, por exemplo, nos esportes, bastando 

apenas uma derrota ou queda para que os esqueçamos na 

sarjeta. A leitura deste conto de Anderson é um exercício profícuo 

de sensações sobre os problemas, como a sociedade os enfrenta 

ou como a sociedade os estimula.

 Mais do que resolver o problema, nossa sociedade vive na 

busca de culpados que possam ser punidos, como se a punição 

superasse a tudo. Encontrar ou definir o culpado, fazer da 

experiência social uma busca e apreensão, seu êxtase no 

julgamento, parecem ser caminhos numa estrada chamada: 

Manipulação da opinião pública. Usar o medo e o ódio do povo se 

tornou prática comum hoje em dia. O comum se torna 

extraordinário no itinerário do Super Futuro.

 A Despedida do Super Futuro não veio como pretensa 

resposta para nada, mas promete incentivar boas perguntas. 

Anderson Shon, seu inspirado autor, brinca divertidamente com a 

onomatopeia, a pantomima, algumas imagens em designes 

reconhecíveis explodem em metalinguagem. Análises 

detalhadas a parte, a leitura fica confortável com os sinais 

apresentados. Nas vivências contemporâneas das leituras 

dinâmicas em redes sociais, a narrativa poética se mistura com a 

arte em bricolagem de tuitadas, postagens, aparelhos que vibram 

em imagens que cortam as letras. 



 É evidente a potência de que a irreverência do texto está 

tanto nas alegorias escolhidas quanto nos usos de fontes textuais 

diversificadas. Elas visivelmente soam aos olhos sonoros do 

leitor. Como não perceber a fonte caótica e grotesca que é 

escolhida para a debochada fala de um... esquisito.O seu texto, 

porém, traz com inteligência as metáforas das crises em que nos 

envolvemos em tempos tão confusos: das ameaças 

assombrosas de um vírus pandêmico às medonhas atitudes e 

definições da desgovernada política e administração pública. De 

patógenos a patifes! Em ambos os casos o medo é o fio condutor 

dos desastres que assistimos.

 A jovialidade no texto de Anderson está nas escolhas das 

palavras que acusam um lugar temporal do leitor e da obra. Nem 

de longe isso é um problema, pelo contrário, produz uma leitura 

em sintonia com o agora! E a sobrevida do texto, lá no futuro, se 

garante enquanto registro e reflexo do presente onde foi gerado. 

Conhecer e se despedir do Super Futuro é divertido e doloroso, 

mas uma aventura e tanto!



O trabalho independente depende de muita gente. A ideia de 

escrever um livro 100% sozinho é irreal e por mais que eu seja o 

responsável por essa obra, é necessário agradecer quem 

diretamente me ajudou a fazê-la acontecer. Obrigado Ian Fraser, 

Gabi Rigaud, Lorena Ribeiro, Clara Elisabeth e Sávio Roz pela 

correção, revisão e revisão técnica do A DESPEDIDA DO SUPER 

FUTURO.



Dedico esse livro a todos e todas  

profissionais da saúde que estão tentando 

fazer com que nossa vida volte ao 

‘‘normal’’. Vocês são as verdadeiras e 

verdadeiros heróis e heroínas. Força.



 Esse livro não tem qualquer intenção de ser insensível ou 

de brincar com as . Pelo milhares de mortes oriundas da covid19

contrário, uma das reflexões dessa narrativa versa no caminho da 

culpa que muitas pessoas carregarão pelo fato de não terem 

respeitado o isolamento social e, de forma direta ou indireta, são 

responsáveis por vidas que se foram. 

 A literatura sempre existiu para transformar a realidade em 

algo ficcional, para que a partir de metáforas, analogias e 

associações a própria realidade, antes matéria prima, possa ser 

melhor compreendida.

 

 Atenciosamente,

 Anderson Shon



Não era um dia comum

dentre os dias incomuns

que viraram rotina.

Aquela notícia,

sobre o tortuoso dia-a-dia,

não mais me surpreendia.

Tinha alguém falando da origem do vírus,

de onde ele veio, do seu habitat.

Vou aumentar o volume

para que você possa escutar.

"Cientistas brasileiros na China
são os primeiros a descobrir
a origem do Influenza Vírus.
Ele é um vírus extra-terrestre,
veio de Pyrtonk.
Os cientistas ainda afirmam
que o vórtex por onde
o vírus chegou
foi o mesmo que trouxe
o super-herói chamado
Super Futuro."

Coloquei a televisão no mudo,

o resto vocês não precisam ouvir.

Finalmente acharam um culpado,

alguém que pudesse carregar esse fardo

ser XINGADO

MALTRATADO



É complicado jogar sua raiva

em algo tão microscópico.

Minha reputação vai pro caral****

Desculpa o palavreado,

é que a essa hora

já me cancelaram, trucidaram

Ahhhh, nem me apresentei

Prazer, sou o...

SUPER
FUTURO

...seu novo alvo



Anderson Shon

A Despedida do
Super Futuro



"É difícil imaginar que pessoas que me amavam, compravam 

meus bonecos, usavam camisas com a minha imagem, agora me 

odeiam, me vaiam, me xingam, me querem à margem. Essas 

palavras ecoam mais durante a noite, quando o silêncio é 

absoluto, é difícil entender o mundo."

Capítulo 1. 
NÃO VEJA OS JORNAIS



Depois daquela notícia

minha vida virou uma confusão.

Recebia ligações da rádios locais,

canais do youtube,

programas dominicais.

Todos queriam a minha versão.

Vivo uma sociedade

cambaleando para um realismo delirante,

onde o culpado é denido

pela maioria votante.

Pegaram a minha reputação,

sem autorização

e colocaram em votação

‘’Nada a declarar’’

em boca fechada

nenhuma mosca ousa bater sua asa.

Me mantive em casa

já que essa era uma das opções.

Eles nem estavam precisando de mim,

não tinha nenhum monstro interplanetário

anunciando planos malécos.

Quer dizer, havia sim

Um

Mas ele tinha muitos poderes nas mãos

e uma maioria cega o via como herói,

mesmo ele sendo o vilão.

Super 

Futuro, 

você tem que 

se pronunciar.



In�luenciador	Destro
@influencer06

Seguindo

Super Futuro, ou como eu o chamo... Futuro. Eleito 
salvador da Pátria, trouxe dor, lágrimas, morte, precisa 
ser responsabilizado. Ninguém aqui pediu a presença 
dele. É necessário deportá-lo, ou seja lá qual for o nome 
dado ao processo de mandar alguém de volta ao seu 
planeta. Estamos esperando o quê? Que todos sejam 
infectados? Precisamos que ele se vá, para o comércio 
voltar a funcionar, salvando a economia de prefeituras e 
estados.

15:04 - 3 de jun de 2020

Alguns canais se perguntaram

Se eu me arrependi de sair de Pyrtonk.

Não,

isso nunca será um arrependimento.

A verdade irá aparecer

quando for o momento certo.

E se tudo isso

é realmente culpa minha,

será necessário ouvir as palavras do tempo.

Ele é o dono de tudo.

Você já ouviu o tempo falando?

às vezes soa sensato,

às vezes soa como coisa de outro mundo.

Ê



Era tanta gente dando opinião

que ligar a televisão

fazia meus ouvidos sangrarem.

Preferi ir até a janela,

ver a vista me acalma,

ativa uma lembrança amiga

Ou melhor,

Uma lembrança amigo,

mas nem sempre é assim.

Por exemplo, agora vejo o planeta

ser invadido.

É o Mega Centro

ameaçando idosos, mulheres, 

crianças.

Vamos lá, Super Futuro!

É hora de mostrar a eles

que você ainda é digno de CONFIANÇA

- Mega Centro, volte para o seu 

planeta!

- Por favor, por favor, não me passe esse vírus, não me infecte.

As pessoas ao meu redor

começaram a me vaiar,

a jogar o que tinham nas mãos 

em minha direção.



- Super Futuro, seu lixo!

- Super Futuro, assassino!

- Levante-se, Mega Centro

eu não sou o causador de nada disso

- Super Futuro. - Um grito veio da multidão

- mostre que esta do nosso lado

e mate de vez esse inimigo.

- Vocês sabem que não mato

Podem achar que é por causa do 

Batman ou Superman.

Mas não, é um contrato.

Em Pyrtonk

Valorizamos a vida,

a morte não está ao nosso lado.

- seu idiota, bundao!

- Mega Centro, acaba com a cara dele!

Em um momento de distração,

deixei a guarda baixa.

O raio saiu do meio do seu peito

e acertou meu rosto em cheio.

Fui arremessado,

minha queda foi amortecida

por uma caminhonete parada,

mas a dor nem foi o pior,

doeu mesmo ouvir o quanto

a platéia urrava e vibrava.
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Levantei.

Umas crianças me olhavam,

elas tinham a respiração funda e

as mãos armadas de pedras.

O menor usava uma blusa

com o meu símbolo

e os dizeres:

- Super Futuro - ele se aproximou

- meu amigo falou que o senhor matou a minha 
tia.

Não é o tipo de frase

que faz da sua tarde

algo prazeroso.

- Desculpa, garoto.

Alcei voo para derrotar o Mega Centro.

Coloquei na cabeça

que deveria matá-lo.

Só que essa nunca foi a minha intenção.

Anal,

A morte deve ser o m do vilão

e, por ora,

eu sou o vilão.

Super Futuro
 salva o dia.



"Nunca tive medo, na verdade, é difícil sentir um frio na barriga 

quando se nunca sentiu frio. Meu amigo tentou descrever o frio 

pra mim, ele dizia que era como você ser tocado por sensações 

que não queria. Eu ainda não consigo entender...entender o que é 

o frio, pois o medo, é... hoje eu sinto medo."

Capítulo 2. 
UM MUNDO DE CADA LADO



O dia seguinte amanheceu

com o Mega Centro aparecendo

em frente ao hospital

Eugênio Boechat.

Não existe código de ética no mal.

Causar confusão

onde pessoas precisam descansar?

Seu peito começou a brilhar,

não era um bom sinal.

- Mega Centro, vamos resolver isso em 

outro local! atacar um hospital é um 

absurdo até pra quem não tem 

escrúpulos.

- Resolver o quê? Estou aqui pra dizer 
que heróis de verdade usam jaleco.
Peço palmas, muitas palmas
pros heróis de verdade

e não a essa farsa - ele estava com o dedo em riste
- Quem em pleno século XXI usa capa?

Pela segunda vez,

em menos de vinte e quatro horas,

tive vontade de usar minhas mãos

para fazer uma pessoa morta.

A população aplaudiu

gritando palavras de apoio.

Aquele discurso caloroso

me mostrava que o problema

não era o Mega Centro.

Era eu me afundando

em um profundo fundo do poço.
?



- É difícil mudar de profissão.
Não é tipo um jogador de futebol
que vira jornalista.
Ou um engenheiro
que desliga a lógica e vira artista.
Meu job sempre foi salvar vidas.
O que eu faço agora?
Um currículo?

- As pessoas não gostam

de um herói abatido.

Manuela havia aceitado meu convite.

Eu precisava ser ouvido,

contar a minha história,

precisava de uma jornalista bem intencionada.

Ela me disse que já não atuava nessa área

há bastante tempo,

mas se sensibilizou com o meu pedido.

- Super Futuro,

você realmente se sente responsável por tudo isso?

- Você pode não me chamar de Super Futuro?
Até aceito o nome que vocês me deram,
é que eu não quero ser um herói sempre,
desculpa se soar como um lamento.
Na verdade, o nome é meio irônico,
já que meu planeta tem como maior tecnologia
a viagem no tempo.

î



- Vocês podem viajar no tempo?

- Sim,

havia uma máquina
e uma aristocracia.
Quando algo saía errado,
tinha uma votação,
eles escolhiam o dia
e todos voltávamos.
Até parece que isso não gerava outros problemas,
mas a cegueira
era o sinônimo daquele sistema.
Aí alguém roubou a máquina
e fugiu pra bem longe.
Ele estava bem intencionado,
só queria livrar o seu povo do passado,
pois quem vive com o retrovisor ligado
não consegue olhar pra frente.
Esse rapaz roubou a máquina
para possibilitar a eles uma vida diferente.

- Esse rapaz é você?

Balancei a cabeça positivamente.

Estava meio envergonhado,

trair o próprio povo,

mesmo tendo uma boa causa,

não era algo que me orgulhava.

- E onde está essa máquina?

Posso dar uma olhada?



Levantei a manga do casaco

e mostrei uma pulseira prateada.

- Eu só preciso girar
E aparecerá um painel com os dados
Aí eu digito o mês, o ano, o dia, a hora
E pronto, sou transportado.

- E só existia um?

- Sim,
quando o cientista terminou
foi assassinado.
Não quero passar a impressão
de que minha atitude foi certa
e que eles estão errados.
É que fatos são fatos.

- Você já pensou em usar?

- Tenho pensado sim,
estão dizendo que sou o culpado
por milhares de mortes.
Se voltasse no tempo,
para a sorte de vocês,
continuaria em Pyrtonk.
Tem uma outra data também.
Mexer no passado
é muito arriscado.

- E pra recuperar sua reputação?

O que você tem em mente?



- Conversar com o presidente.

- Mas ele não tem uma conversa decente com ninguém

que não esteja disposto a lamber os pés dele.

- Ele me deve isso.

Salvei a cidade dele diversas vezes,

acabei com conitos,

z inimigos virarem amigos.

Eu mereço ser tratado com respeito.

- Você está me lembrando

o palhaço Pagliaci

procurando algo que

pudesse fazê-lo rir,

algo que ele achasse engraçado.

Posso dizer que você é um super-herói

que está procurando ser salvo?

- Acho que preciso de um pouco d'água.



Sempre bebia água em público,

só para parecer igual a todo mundo.

Contudo, naquela hora,

o motivo não era esse.

Encostei a cabeça na parede

e comecei a chorar.

A janela da cozinha

era bem grande

poderia fugir de mim mesmo,

tomar um pouco de ar.

O estampido foi tão alto

que Manuela foi ver se havia

acontecido algo na cozinha.

Se percebeu sozinha

com um bilhete em cima da pia.

"Obrigado por me ouvir,

tenha um bom dia."

ò



"Uma vez, meu pai me pediu para voar até o sol, o mais próximo 

que pudesse chegar, e pegar um pouco de sua luz. Sabia que não 

podia fazer aquilo, melhor, sabia que não deveria fazer, a luz do 

sol é dele, né? Ficar com ela pra mim, sei lá, não parecia certo. Eu 

fui, sempre obedeci ordem, em Pyrtonk as hierarquias são bem 

desenhadas. Quando cheguei perto, entendi exatamente o que 

meu pai queria."

Capítulo 3. 
TÁ OK?



Qualquer atitude desmedida

precisava ser medida.

Todas as câmeras estavam em cima de mim;

Sites de fofocas,

notícias sérias,

notícias que ninguém se importa,

temas de blog, canais diversos.

Até o Roda Viva me chamou

para dar uma entrevista.

Recusei.

Depois de tudo aquilo com Manuela,

mesmo com a repercussão positiva,

preferi me entregar,

me dar uma trégua.

Estava assistindo alguma série,

uma lá da ilha em que

todos estão perdidos,

mas fui interrompido pelo meu celular.

Aquele toque era próprio

dos números desconhecidos,

não quis atender.

Ultimamente, ninguém realmente quer falar comigo.

... ... ... Atendi

Aquela era uma voz indigesta.

Infelizmente, era necessário ouvir.



- Rapaz, é o Super Futuro?
Super Futuro? hahahahaha!
Que estrago, hein, Super Futuro
hahahahaha!
Mas não foi culpa sua, eu sei,
tá oquei?
E esse vírus é só uma gripezinha,
é essa meia dúzia de governadores
e prefeitos
que não sabem resolver isso direito.
Quero te conhecer!
será um prazer...
Quer dizer,
prazer com homem não rola, tá oquei!?
hahahahaha!

O presidente resolveu me ligar,

estava tentando ser um ombro amigo,

sei lá.

Na verdade, era bem esquisito.

Ele falou meia dúzia de bobagem

e alguns casos sem sentido.

Acabou me fazendo 

um convite inesperado,

principalmente vindo de alguém 

tão insensível.



- Venha pra Brasília,
vamos fazer um comunicado oficial.
Você trouxe esse vírus,
mas sabemos que não foi por mal.
Vamos limpar sua imagem
Você é nosso Super-Herói,
merece uma segunda oportunidade.

A vida nos reserva surpresas grandes.

Ver compaixão em um governo

pautado na exclusão?

Essa era uma novidade e tanto.

Jamais poderia imaginar

algo assim desse tipo de presidente.

Ainda sem achar

que aquilo era verdade,

aceitei o convite.

No nal das contas,

Acho que todos merecemos 

uma segunda oportunidade.



"Eu queria me alimentar como um humano, queria mesmo. Sorrir 

como um humano, me divertir com esportes, ter um nome 

humano, um ritual de batismo, comemorar aniversário, nesses 

poucos meses, eu me apaixonei pelo hábito de vocês. Talvez

até quisesse ser um humano, mas não sou, isso me dói tanto."

Capítulo 4. 
COROA DE REI



No dia e hora marcada

voei até a esplanada.

Amassei o terno

perdi a gravata.

Cheguei sem atraso.

Fui recebido por uma ministra,

nem a reconheci,

acho que acabou de ganhar esse cargo.

Haviam vários manifestantes.

Lembrei da péssima impressão

que agora eu havia deixado.

Pensei em me explicar,

pedir desculpas pelo estrago,

mas não seria necessário.

Eles gritavam o meu nome

em canções divertidas:

Foi o contrário

de tudo que pensei.

Lembrei de como era bom

ser famoso.

Sorri, acenei,

não os olhava como súditos,

mas por alguns segundos

ME SENTI UM REI.

Super Futuro, Super Futuro

Super Futuro de Jesus

Você veio nos salvar

Nos guiar para a luz



- Infelizmente, o senhor presidente
precisará remarcar
o compromisso de vocês.
Houve um incidente, desculpa.
Porém,
aproveita toda essa gente te idolatrando.
A impressa está ali de canto, olhando,
resgata um pouco da sua moral.

- Mas isso pode infectá-los,

não quero  ver mais ninguém morrer.

- Que nada, nós já sabemos
o real motivo.
Não tem nada relacionado a você,
o presidente até vai se pronunciar amanhã.
Era pra ser hoje
com você ao lado,
mas a vida é uma surpresa,
às vezes você tem tudo planejado
e algo acaba dando errado.

- É... eu estou até precisando disso

preciso voltar a me sentir amado.



Voar até Brasília

Não era algo que alegrava.

O som daquela cantoria,

os beijos a distância,

tudo aquilo fez surgir um o de esperança.

Tirei seles, apertei mãos,

gravei áudios mandando beijos,

juntei as mãos em formato de coração.

Voltei pra casa feliz.

Me deram uma satisfação,

o presidente precisou se reunir

com o novo ministro da saúde

e da educação.

Outra atitude que não estava esperando.

Ele trocar o palco

pelo trabalho de verdade.

Acho que as pessoas realmente mudam.

Segundas oportunidades são fundamentais

para que corações possam dormir em paz.

Na manhã seguinte,

estava feliz da vida,

rememorando o acontecido.

Tive até coragem de ligar a TV,

queria ver

o que a mídia falaria

de minha ida à Brasília.

å
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Por vezes, antes de morrer,

as pessoas melhoram um pouco.

Deve ser pra se despedir e

deixar algum consolo.

Minha felicidade atual

Era a tal melhora da morte.

"Boletim Extraordinário:
O herói Super Futuro
passou do limite da irresponsabilidade
e contaminou mais da metade
dos apoiadores do presidente."

Não era possível!

Não fui eu que trouxe esse vírus!

Eles sabem disso.

Jamais colocaria homens, mulheres,

idosos e crianças em risco,

NÃO FUI EU QUE FIZ ISSO!

E a Manuela

está doente?

Não, não está

A vi muito bem na televisão

falando sobre nossa entrevista,

sobre a boa repercussão.

Espera aí...

O presidente... a assessora dele...

Tudo foi uma... uma armadilha.

Não acredito que zeram isso comigo.

Arruinaram a minha vida...

ARRUINARAM A MINHA VIDA!!!

?

?

?
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"No meu planeta, há uma brincadeira interessante. Duas pessoas 

se escondem debaixo do brilho de uma estrela. Você precisa 

acertar quem é a pessoa certa fazendo perguntas diversas. Uma 

vez me perguntaram qual era o meu grande desejo. Eu disse que 

era construir um planeta em que nada fosse resolvido com 

violência. Anos depois, a estrela se apagou."

Capítulo 5. 
ÚLTIMA SAÍDA



- SR. FUTURO! - Uma voz alta

ecoou por toda minha casa.

-É A POLÍCIA FEDERAL

ABRA ESSA PORTA!!!!!

A janela estava aberta.

Poderia fugir para longe

ou enfrentar essa guerra,

mas só tinha a opção da derrota.

Super Futuro preso por ser inconsequente
Super Futuro resiste e mata quatro inocentes

Qualquer manchete

que invadisse os telejornais

só faria com que a população

me odiasse ainda mais.

"SR. FUTURO, NÃO VAMOS 

ESPERAR!

QUEREMOS QUE TUDO SE 

RESOLVA EM PAZ

ABRA ESSA PORTA!"

Fugir não era uma opção.

Ficar também não.

Na verdade,

nada havia na minha cabeça...

mas tinha no meu pulso.

A máquina do tempo

roubada do meu planeta.

Nunca quis usá-la,

saí de lá para que vivêssemos o presente.

Só que eu estava cando sem tempo

e nada melhor veio na minha mente.



A decisão estava tomada.

Olhei a pulseira prata,

escolhi a data,

o horário, o momento.

Nessa hora,

a polícia federal invadiu meu apartamento

lançando uma chuva de bala.

Já não dava mais tempo.

O presente acabava de virar passado.

Fui transportado para um lugar escuro,

estranho, isolado.

Um homem se aproximou

com passos calados:

- Bem-vindo, Super Futuro,
eu sou o Tempo
e você é meu convidado.

ÎÎÎÎ



"A minha maior lembrança é uma imensidão fria, um tapete cor de 

marfim e luzes piscantes pulando para todos os lados. Sempre 

quando vou dormir, é essa imagem que vem na minha mente. De 

vez em quando uma lágrima sorrateira cai. Eu não sabia chorar, 

aprendi aqui."

Capítulo 6. 
AS FACES DA SOLIDÃO



- No começo você não falava muito disso, esse também foi um 

do motivos que te fez procurar a terapia?

- Também, doutora, foi um antigo amigo, ele era psicólogo, ele 

que me indicou a senhora...

- Nem senhora e nem doutora, pode me chamar pelo nome.

- Verdade, verdade... eu precisava de esperança, precisava 

entender tudo por aqui.

- Nós zemos bons progressos, cada vez mais eu vejo você se 

sentindo um humano.

- Mas ainda falta muito, doutora, e não adianta eu me enxergar 

assim e eles não, talvez se eu tivesse um nome mortal.

- E por que você não tem? Se você tivesse um nome humano, 

qual seria?

- Acho que não é assim que funciona, uma vez pedi pra um 

amigo escolher pra mim, ele estava pensando, mas não deu 

tempo de me falar, foi quando a solidão chegou.

- Como é essa solidão que você sempre fala? Quando que você 

começou a entender o seu estado como solidão?

- Não sei, mas acho que solidão é quando você anda de mãos 

dadas com alguém e depois não tem nenhuma mão tocando a 

sua.

- A solidão tem várias faces, mas nenhuma delas é invencível.



- Uma vez, esse amigo me pediu pra que eu o levasse num voo, o 

mais alto que pudesse. Nós voamos, voamos, voamos, de lá de 

cima, tudo parecia pequeno, ínmo, todos eram invisíveis. 

Rimos da possibilidade de criar uma casa lá, seria a casa de 

veraneio mais distante do mundo. Uma utopia que se desfez em 

um estalar de dedos.

 

De repente, vi raios

vindo de uma direção.

Lembrei da minha obrigação

com as pessoas da Terra.

Ele me pediu pra ir comigo,

queria que eu tirasse aquela foto clássica

de herói vencedor,

pisando no corpo derrotado do inimigo.

Não combinava comigo,

mas parecia divertido.

- É o Mega Centro?

- Pelo barulho ensurdecedor,

deve ser o Boi Robô.

Chegamos ao local

e minha audição não me traiu.

O Boi Robô estava destruindo

tudo que podia.

- Não saia daí.

Voei na direção dele

e lhe dei um soco na barriga.

Seu corpo foi jogado contra um posto de gasolina.



Uma família, próxima

e dentro de um carro,

tentava sair de todas as formas,

mas ele estava travado.

O Boi Robô percebeu:

- MATAR SUPER FUTURO
MATAR SUPER FUTURO
MATAR PESSOAS
ALVO FÁCIL

A atenção dele mudou

me fazendo improvisar um escudo

para defender as pessoas no carro.

Desviei o raio pra longe

e acertei seu rosto com

toda força possível.

"Super Futuro salva o dia"

Seria uma manchete boa de se ler.

O problema é que naquela noite

não teria comemoração.

O raio não acertou a família,

foi desviado

e pegou em cheio no meu coração.

- E mesmo assim você não matou o Boi Robô?

- Não, eu não mato, tratando-se de um robô, eu desmontei as 

peças e joguei em diversas partes do universo. Fiz um funeral 

para o meu amigo, poucas pessoas apareceram.



- Você já pensou em voltar no tempo para salvá-lo?

- Seria egoísta, eu não posso mexer no rumo da Terra desse 

jeito, eu não quis isso pra Pyrtonk, também não quero pra cá.

- Isso é ser um herói, Super Futuro, você deveria estar orgulhoso 

de si mesmo.

- Eu estarei quando ganhar meu nome humano, aí vou perceber 

que sou um, igual a todos, acho que é mais fácil mudar o mundo 

quando não te olham como um estranho, doutora.

- Não é fácil mudar o mundo, seja como um terráqueo, seja 

como um extra-terrestre.

- É... acho que preciso beber um pouco d'água.

- O bebedouro ca na segunda entrada do corredor.

- Certo, com licença...

ò



Capítulo 7. 
O TEMPO



- Bem-vindo, Super Futuro,
eu sou o tempo
e você é meu convidado.

- Que lugar é esse?

Onde eu estou?

- Onde você está... isso depende.
Agora você está na sua casa
sendo tocado por balas
que encostam no seu corpo
e não fazem nada.
Se andarmos para trás,
estará no colo da sua mãe
sendo acarinhado
pedindo o centurião de Órion
emprestado.

- Eu não entendo.

- Ninguém entende,
não é um privilégio seu.



Ele apontou para a pulseira,
minha memória voltou a funcionar.
A última imagem da minha mente
já me fez crescer um arrependimento profundo.

- Eu prometi que não iria usar isso.

Só se não me restasse nenhum outro recurso.

- E lhe restava?
Levante-se rapaz,
pare de pensar.
Aqui as lembranças são eternas.
Concentre-se,
você acionou a viagem no tempo,
preciso te explicar as regras.

- Regras?

- Ora... regras... por que não teria?
O conselho de Pyrtonk
fez regras severas,
pois se essa máquina
caísse em mãos erradas,
ainda assim não seria fácil
resolver usá-la.



Ele andou em direção

a um pequeno painel.

- Deixa eu ver qual é a data...
seis de setembro
às quinze e vinte.
Está certo?
É esse mesmo o momento?

- Sim,

pode me enviar logo,

por favor?

- Não tenha tanta pressa,
ainda temos que escolher
sua nova identidade.

- Nova identidade?

- Pelo visto,
ninguém te falou do preço
que uma escolha assim tem.



- A cada escolha

uma perda,

eu já deveria estar acostumado.

- Ninguém se acostuma com isso,
nem quem está no lado certo,
nem quem está no lado errado.

- Eu não estou em nenhum lado.

- Melhor,
deixar de existir é menos doloroso
quando não se carrega a dor do outro.

- Vamos, rápido,

eu preciso fazer algo

e não quero perder a coragem.

- Preciso digitar qual será o nome
do novo você.



A imagem de meu amigo

repousou na minha mente.

Vou poder renascer,

fazer um novo presente,

ter um nome mortal,

uma identidade mortal,

carregarei seu nome comigo.

É o meu gesto mais puro

e mais sincero.

- Adélio,

pode me chamar de Adélio.

- E o sobrenome

- Precisa?

- Sim, é a lei.

Pensei no dia em Brasília

como gostei daquela sensação.

Por mais que fosse uma armação,

aquelas pessoas me idolatrando...

Foi uma das poucas lembranças que guardei.



- Rei, coloque aí,

Adélio Rei.

- Rei? péssima escolha, amigo,
o rei e a rainha
no xadrez
são os personagens mais perseguidos.
Você não vai querer voltar no tempo
para já renascer em perigo.

- Realmente, então... bispo,

Adélio Bispo.

O bispo é tão letal quanto as outras peças,

mas é menos percebido.

- Adélio Bispo - ele se aproximou
- seja bem-vindo,
aproveite sua segunda chance.
Renascer é um privilégio de poucos,
nem sempre o Tempo é tão generoso.

- Obrigado, vou aproveitá-la. Uma vez me 

disseram que todos merecemos uma segunda 

oportunidade. Vou lá agradecer ao dono desse 

conselho, Tempo. Tenha uma boa tarde.



Você não é um super-herói

e nem uma super-heroína

É algo maior,

por isso,

Valorize a sua vida.

Tudo está um caos, eu sei

Mas, como toda chuva,

Por mais forte que seja,

alguma hora passa.

Pra quem puder

#FiqueEmCasa.

Anderson Shon


