
JOGOS OLIMPICOS

SUSHIZITO

PITACO DO
B

Orientais e
ocidentais

olímpicos, eu
estou todo mo-
lhado! NAMARIA
DO CEEEÉU, vem ver
o que NAMARCELA fez, mu-
lher! Tirou as águas do Japão
pra nada! Enquanto todo o
resto vinha dando braçada,
nossa baiana ora abria o mar
como Moisés, ora corria por
cima d'água como Jesus, até
dar um tapão na tábua final
como a Pitbull filha da Dona
Napatrícia e do Seu George!
Eu fico lembrando dos meus
tempos de Sushizito-ito nas
marolas de Copacabana,
quando o vovô Miyagi me le-
vava pra depois da arre-
bentação. Eu sonhava
nadar até as Cagarras,
mas tomava um caldo
e me estabacava cheio
de areia na sunga na bei-
rada. Se ninguém dissesse
CHEGA, CÊ GANHOU, DOIDA!,
Ana Marcela a esta hora esta-
ria nas ilhas de Copa DIRETA-
MENTE do Japão. Duas horas
nadando, NAMARCELA DO
CÉU! Se eu nadasse meio dis-
so, queimava o arroz e virava
um sashimizinho. Não tem pra
mais ninguém no mar, as bra-
sileiras colocaram o velho
Netuno pra ser guarda-vidas
de piscina de ondas!

B
Se tem uma foto representa-
tiva nessas Olimpíadas de

Tóquio, é a do peixinho nadando
do lado da Ana Marcela. Até os
cardumes foram acompanhar a
DEUSA DOS MARES! E ficaram
pra trás, aliás. Mas ó, que aquela
sardinha ali daria um sushizinho
dos bons, ah, isso daria...

B
Ahhhh, meu vôlei de praia... Passa-
mos em peixe branco na Olimpíada

de Tóquio. Nossos quatro brabos perde-
ram pra dois letões lazarentos. Eu nem
sabia nem que tinha praia na Letônia
(pior que tem, e é grande)! Só de raiva,
religuei meu PHANTOM SYSTEM e fui
jogar o Kings of the Beach. Affff! Perdi
também, e com areia...
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HOT

PEIXE CRU

B
ROSAMARIA DO CÉU! (Eu sei,
tô garrado nisso hoje) Que tapa

de mão aberta você deu nas RÓCias
do vôlei! Era uma bolinha amareli-
nha tão pequenininha que na pal-
ma da mão se escondia e PUM, caía
doladelá. Olha lá, sensacional!
Haja gelo da Siberia pra esfriar a
cabeça. Estão PUTINS até agora!

YAKIDESCE


