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B
Assaltados,
roubados e

tungados do
mundo olímpico,
palitinhos ao alto!
Está aberto o rodízio garfo
livre no Japão, tem pra
todo brasileiro com cara de
trouxa! Descobri aqui que a
mão leve dos karas não
serve só pra massagenzi-
nha não. É um misto de
ninja com mágico da
Carioca. Piscou, é VA-
PO e não tem meu pé
me dói nem tia, vem
cá. Depois do skate e
do surfe, agora opera-
ram a Portela! Corre aqui,
Paulinho... E esse é meu
lugar de falha, sou faixa
azul segundo dandan (nin-
guém vai dormir!). Aquilo
ali foi yuko, koka, Homem
do Rá e tudo que é regra
que tiraram. Em Tóquio é
mole, eu queria ver essa
algazarra ali entre Oswaldo
Cruz e Madureira. Não tem
trem bala pra dar o wazari
não, é “aguardando libera-
ção do tráfego à frente”
enquanto gato mia duas
horas. MIND THE GAP! Isso
tudo é a forra porque a gen-
te põe cream cheese e ket-
chup nos xuxis? É melhor
que chamar azuki de feijão!

B
E chegou ao fim o CALDE-
RANO DO HUGO. A gente

passando o Gurgelzão nos
caras, eu já mais mascarado
que o Lucão do vôlei zoando o
7 a 1 nos alemães e... Fuen.
Faltou “experi”, mas foi boni-
to. Dica: case com alguém que
te olhe como o Hugo olha pra
bolinha na hora do saque!

B
Agora sim, meu futebol
querido! Empurra que

vai. Boa vitória sobre a
Arábia, show do Pombo,
que Riade orelha a orelha.
E vamos fazer essa mistura
do Brasil com Egito nas
quartas, tem que ter char-
me pra dançar bonito e
segue rala, ralando o
Tchan aê, que o ouro vem!

B
E no vôlei, que os karas seguram a
escalação até dois minutos antes do

início? Baixou o Caixa D’Alga da Ferj na
parada? Adiantou nada, a rapaziada jogou
mal e dessa vez perdemos. Agora, ROC
não dá, né? É Rússia! Os Ivan Drago lá
martelando e vai dizer que é o comitê
olímpico? Kumitê maneiro era aquele do
Grande Dragão Branco do Van Damme...

TEMPURATURA

MAXIMA/

Por Emiliano Tolivia
esportesprj@extra.inf.br

PEIXE CRU

YAKIDESCE


