
JOGOS OLIMPICOS

SUSHIZITO

PITACO DO
B

Orientais e
ocidentais do

mundo olímpico,
ontem eu girei
mais que sunomo-
no em esteira de rodí-
zio. QUE DIA! Não sei se fiquei
mais feliz com o bronze ou a
descoberta de PIU DO BRA-
SIL. Corri pra dar um abraço
no Alison dos Santos e saí
engasgado de tanto rir com a
entrevista dele. Não é pra
menos. O companheiro faz
tempo de medalha de
ouro e vem um ET, um
misto de Carl Lewis com
bacalhau da Noruega
turbinado pelo Ben John-
son e IMPLODE o recorde!
Mas tudo certo. O que não
está tudo certo, e alguém me
explique por favor, é como em
2021 os atletas ainda correm
com o número impresso nu-
ma MATRICIAL, num CHAME-
QUINHO preso com cola de
escola nas costas? Tipo um
ME CHUTE! É para que os atle-
tas possam ser auditáveis?
Não faz sentido! Ainda estava
me recuperando quando che-
garam as incríveis descobri-
doras dos sete mares. A famí-
lia Grael é ouro a granel pro
Brasil na vela! Ainda acabei o
dia com um Martini ao som de
kunze kunze kunkunkunze
EEEEÊ, MAKAHENA, AAAI!

B
Foi só dizer que não podia dar
guacamole pra mexicano e

QUASE SALGUEI o peixe da nossa
sushizada. Que sufoco! Foram
necessárias todas as mandingas e
os “SAI QUIÉ SUA, TAFFA-
REEEL!” do Galvão pra segurar
na unha a vaga do futebol mascu-
lino. Falta um, vamos pelo bi!

B
Thiago Braz é jogador de time grande,
de jogo decisivo! Ganhou o ouro no

Rio em 2016, passou o ciclo numa tarde
em Itapoã, tirou a sesta e DO NADA acor-
dou no Japão! Deixou aquela MALA fran-
cesa Prost versão 2.0 na poeira, nem viu o
grego KARALIS e levou mais um bronze
pra conta. Mas de onde saiu aquele viking
voador da Marvel? Loki dos infernos!
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TA CHEGANDO

A OVA
/

B
Nosso vôlei de praia está amea-
çado de passar batido por Tó-

quio. O HOT FILADÉLFIA sobrou
pro Álvaro e pro monstro Alison.
Agora, a raiva que eu passei com as
suíças gritando no feminino quase
me fez tirar todo meu dinheiro da
Suíça. Uma pena que eu estava sem
fundos... MAS FICA AÍ A AMEAÇA!

RAIZ FORTE


