
JOGOS OLIMPICOS

SUSHIZITO

PITACO DO
B

Orientais e
ocidentais do

mundo olímpico,
REBOCA todo
mundo que eu tô
felizão, tô numa boa, tô cur-
tindo o batidão! Eu tô mais do
que convencido de que REVE-
ZAMENTO DE SECADA é o
grande esporte nacional!
Eeeeé, eu vi você aí torcendo
pra criança de 15 anos cair de
bunda no skate, na prancha,
nas argolas, eu vi sim! (Tamo
junto...) A gente até tenta
disfarçar, mas até nosso Gal-
vauzaum das massas estava,
travestido de espírito olímpi-
co do Barão de Cobertão,
naquela zicada, naquela
SECA-PIMENTEIRA
QUE NUNCA FALHA nos
últimos saltos das outras
na reta final. E deu tudo
certo, BAITA secada!
Saltos, aliás, que antes eram
sobre o cavalo, agora é sobre
a mesa, e sobremesa foi a
medalha de ouro depois da
JANTADA que a Rebeca An-
drade deu em geral. Deu pre-
juízo clássico no rodízio, foi
primeira a chegar, a última a
sair e ainda pediu um cafezi-
nho. E cabe mais! É open bar
de peixinho aqui do japinha
em cada medalha dessas,
PELA MADRUGADA!

B
E também tô tranquilão com o
MONSTRUS da natação! Que

bronze incrível, chorado, e só não
foi suado porque nem nesse calor
de Bangu toquiano dá pra suar na
piscina. A prata não veio por uma
unha! Alô, Fratus, fica a dica. Va-
mos deixar aquela unha de violo-
nista pra Paris que a prata vem!

B
Italiano é bom de macarrão, de pizza,
de gesticular e falar alto no almoço da

nonna no domingo. Italiano ganha meda-
lha no vôlei, na vela, no São Paulo Fashi-
on Week. Mas nos 100m rasos? Luigi pe-
gou a estrelinha e foi-se embora! Chutei o
balde mais longe que o Baggio com o Ja-
cobs. Tô até agora dançando uma tarante-
la no PARÃ PARÃ PÃ-PARAN-PARÃ! 
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HOT SHOYU 

DE BOLA

YAKISOBE

B
Se não foi a final, pior pra final.
A vitória do vôlei masculino

sobre a França foi pra redimir o
Zidane,o pênalti do Zico e, perdo-
em meu francês, o escargô, o aba-
jur, o croaçam e Deus me Louvre.
Cristo Redentor >>> Torre Eiffel e
FALA MAIS ALTO que daqui nin-
guém te escuta, Françoá!


