
JOGOS OLIMPICOS

SUSHIZITO

PITACO DO
B

Orientais e
ocidentais,

quem muito seca
também toma
umas ZICADAS in-
vertidas! Hoje, vou abrir espa-
ço pra minha Sashimi, que
ficou no Rio e com quem vivo
um Feitiço de Áquila há dez
dias. Segue o e-mail: "Oi, XU-
XIXINHO! (NR: apelido manti-
do por motivo de mico). Já
não sei mais que dia nem que
horas são. Dormi 3h, acordei
5h, dormi 7h, acordei 11h.
Acho que é segunda, mas não
tenho certeza. Só sei que aca-
bei secando a zorra toda! As
meninas no handebol dan-
çaram, o saque do Evan-
drão não entrou, o Za-
netti caiu na argola, a
Rainha Rebeca fez boni-
to, mas deu aquela pisadi-
nha fora e FUEN. No atletismo,
quis torcer pros cubanos e OS
DOIS se machucaram! E ga-
nhou um GREGO. Você vê!
Entendo mais nada. O ponto
alto foi o Galvão fazendo tra-
dução do inglês. Foi o primei-
ro TRANSLATE com emoção
da história! Mas cansei do
meu pé-frio e fui dormir. Con-
clusão: ganhamos nos vôleis
de quadra e praia. Acho que se
eu assistisse ao hipismo, o
cavalo brasileiro voaria. Hoje
é contigo. Vou dormir, beijo!".

B
Voltei! Depois do gigante Ro-
bert Scheidt não ter beliscado

uma medalha, fiquei na esperan-
ça de Martine e Kahena. Mas,
nesta terra de tufão e Godzilla,
NÃO BATEU UMA FRESCA sequer
pra empurrar os pedalinhos com
vela de rico. Acho que tá na conta
da Sashimizinha essa também!

B
Momento 5ª série que habita em nós:
Bufoni, nossa mangá rosa, jogou a

isca, Yasmin e Medina espalharam recibo
pra tudo que é lado e eu, que sou sushi
cringe, descobri o maravilhoso verbo BIS-
COITAR! Foi um tal de mandar cookie pra
lá e pra cá e eu UEEEÉ? A pilha dessa tur-
ma pode ter sido meio fraca aqui em Tó-
quio, mas nas redes só cai peixe graúdo!
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TOFU

Por Emiliano Tolivia
esportesprj@extra.inf.br

TA CHEGANDO

A OVA
/

B
Vou ser sincerão: assistir a fu-
tebol masculino não me empol-

ga tanto Jogos Olímpicos, cheio de
kara consagrado. Preferia a mole-
cada. Mas medalha boa é medalha
no peito, então, OLHA LÁ, HEIN?
Nada de bancar o burrito e dar
guacamole pra esse mexicanos, é
Pombo com chilli neles!

TEMPURATURA

MAXIMA/


