
JOGOS OLIMPICOS

SUSHIZITO

PITACO DO
B

Orientais e
ocidentais do

mundo olímpico,
eu tô tentando!
Com minha cartei-
rada de japinha gostoso, tô
acompanhando o vôlei de
praia no ritmo de Dartagnan
e Bola 7. Sou um equilibrista
de prato de anime: comemo-
ro, corneto PARAPAPAPAPA-
PAN, faço coreografia e "Hoje
é festa lá no meu apê, pode
aparecer, vai rolar capisaquê"
e tal, mas tá difícil. É o espor-
te que mais sente falta da
torcida! Lembro da época que
o máximo que tinha de comi-
da japonesa no Rio era miojo
com sobra de pizza por-
tuguesa e batizavam de
yakisobra. Nesse tem-
po, ir pra terra do céu
nascente era chegar com o
dia clareando em Copacaba-
na pra ver XIMITISTOKLOS
contra ANJINLOYOLA. Em
cima, em baixo, puxa e...
NUNCA ia! Dupla dos infer-
nos. O troco vinha no futebol
de areia, e lá estava o Darta-
nhão de novo. ALÔ, COI! Se
colocar pelada de praia nas
Olimpíadas, pode chamar o
Júnior Negão que é amém, o
ouro também vem, Neném,
Neném, vem!

B
Mas de tênis eu queria
falar mesmo é das brasi-

leiraças Laura Pigossi e Luisa
Stefani. Que GUGUINHAS ma-
ravilhosas essas duas! Que me-
dalha de bronze foi essa! Esse
jogo não merecia público, mere-
cia torcida de Copa Davis, Darta-
nhão e PARAPAPAPAPAPAN!

B
E num é que o DJOKOVID se
FEDERER? Voltou pra casa

com as mesmas medalhas que o
Sushizito. Ainda meteu o atesta-
do pra não disputar o bronze com
a menina da dupla mista sérvia.
NADAL ver! Pra quem tirou tanta
onda sobre aguentar pressão...
Uma atitude ex-croata, HEIN!?

B
Os próximos dias das Olímpiadas de
Tóquio serão do atletismo. Mas já

deu pra ver que, com jamaicano, se cor-
rer o bicho pega, se ficar, Jah me dibre! O
que correm as meninas, nem Bolt Mar-
ley! Com tanto que brasileiro corre atrás
do prejuízo todo dia, era pra termos até
mais gente representando nosso país.
Mas vai dar bom, sebo nas canelas!
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