
JOGOS OLIMPICOS

SUSHIZITO

PITACO DO

12 〉 JOGO EXTRA extra.globo.com Quarta-feira, 28 de julho de 2021

B
Orientais e
ocidentais

do mundo olím-
pico, ALOHA!!!
Italôco! Italão da
massa fez o povo brasilei-
ro, pegador de jacaré na
espuma, ficar acordado
até mais tarde torcendo,
de novo, pra japonês se
estabacar - e deu certo!
Peguei o ZAP e liguei pro
meu amigo Barão de
Cobertão às 4h e tal. O
coroa, ‘último horário
visto 14h16 de 1937’,
acordou e saiu pulan-
do em cima do futon.
Agora, cá entre nós, praia
feia, hein? Praia da Moreni-
nha de Paquetá dá de mil.
Aquilo é mar ou é caldo de
cana de feira? PELA MA-
DRUGADA! Se no domingo
eu chegar no Leme e estiver
revirado daquele jeito, pe-
go a van e volto pro ofurô. 
E ó, eu achei que passasse
raiva com nota de apuração
com o Império Serrano,
mas o que fizeram com o
Medina nunca vi nem na
Intendente Magalhães! Mas
como zica de brasileiro é
forte, se o apito-amigo japo-
nês pega a gente, OK!, a
gente derruba logo a queri-
dinha deles no tênis. Sacou?

B
Se tem programa melhor
que o CALDERANO DO

HUGO no Japão, eu desco-
nheço! Fico vidrado naquele
esporte que até parece que
tem uma bolinha (tem?). E
nos meus tempos de califór-
nia lá no Marista, precisava
cruzar o saque. Acabou isso?
Estamos nas quartas, vamos!

B
Não é fácil ser a me-
lhor de todos os tem-

pos o tempo todo. Até os
Deuses humanos às vezes
acabam lembrando que
são humanos deuses.
Aguenta as pontas e os
palitinhos que a gente
ainda quer te ver, Simone
Biles. Rebeca mandou um
recado, mas depois a gen-
te avisa, seguuuuuura!

B
Estava meio descrente, borocoxô, me
sentindo o sushi que sobra e vira multa

no rodízio enquanto via a natação e, de
repente, É BRONZE DO FERNANDO SCHE-
RER! Eu já ali abraçado e pulando com o
Coach nas arquibas, os olhos defumados,
eis que nosso herói tira a touca e UEEEEÉ?
cheio de cabelo... Desculpe pela confusão
e parabéns, meu campeão Scheffer (risos).
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