
Kid, o herói de quem tem mais de trinta

National Kid, quem diria, está de volta
Herói japonês dos anos 60 ressuscita, em duas vitas de vídeo, para enfrentar os jaspions e os changemen
Cláudio Rocha

Atenção atenção, o seu Repórter Esso informa
em edição extraordinária: os ter ic': :ça mais
de trinta anos estão convoca-
dos para uma gigantesca ba-
talha interplanetária contra a
invasão dos terríveis Incas -
seres bizarros de Vênus que
vestem excêntricos trajes de
coelhinho preto. Se você já
está acendendo velas para
N.S. Aparecida, acalme-se,
pois está de volta, direto de
Alfa Centauro, ninguém me-
nosque o maior super-herói
de todos os tempos: National
Kid. Isto mesmo, o mascarado de olhos puxadinhos,
anteninha na cabeça e uma fralda Johnson' s gigante

retornou para nos livrar do tédio televisivo.
Desta vez,ele vem escoltado por um super-

herói 1iitch" o capitão "Merchandising" que,
entre outros poderes, inclui
pôsteres, displays, anúncios
nas principais revistas e jor-
nais e sorteios de centenas de
fitas de vídeo.

Além de combater os
Incas e os nojentos Monstros
Abissais, o herói terá que
enfrentar o temível esqua-
drão dejaspions echangemen
que controlam as mentes dos
pimpolhos que, na certa, tor-
cerão o nariz para um herói

que não arrebenta os adversários. Além de defen-
der o planeta, Kid sobrevive disfarçado de profes-

sor Massao, um pobre assalariado do serviço público.
Apesar dos precários efeitos visuais, pré-Lucas

Film, e da fotografia em preto e branco, o filme
fascina pela nostalgia. A gurizada dos anos 60 sabia
de cor a letra em japonês da musiquinha do filme.

Mesmo vencendo e expulsando os terríveis Eta
orelhudos, o herói sucumbiu nos dois incêndios que
torraram os arquivos da Globo e da Record, nos
anos 70. Mas, para alegria geral dos trintões, a Sato
Co., ressuscitou o seriado e apresenta a saga de Kid
contra os Incas em duas fitas que aterrissam este
mês no VídeoClube: "National Kid Contra os Incas
Venusianos" e "National Kid e o Retorno dos Incas
Venusianos", produzidos nos anos 60.

Quem curtiu as aventuras do super-herói não
perde por esperar! Agora, se você torce para os
Incas, ainda assim poderá se divertir com o pai de
todos os "trashes" cinematográficos. Awika!


