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POSSE DA INENARRÁVEL E SEMPRE INFAME

ASSOCIAÇÃO DAS COMISSÕES DE FESTAS NICOLINAS

Por deliberação da Direcção da Associação das Comissões de Festas Nicolinas, esta Posse é

dedicada a título póstumo ao nosso sócio nº 100 – o Sr. Jaime Sampaio.

Saibamos nós seguir o seu exemplo enquanto homem e enquanto Nicolino!

This possession was originaly written in english derivated to the fact that we

don´t understand the ortographic agreement. Please translate…

Esta Posse foi originalmente escrita em inglês derivado ao facto de nós não

compreendermos o abortês, ou seja, a língua madrasta (porque mãe nunca foi)

nascida do aborto ortográfico…

Ergam apocalípticas trombetas

Tambores, pífaros e fagotes.

Vetustos gajos montados em motoretas

Velhos, novos e pequenotes.

Afinado temos o nosso zingarelho

À força de muito o pau esgaçar

Subam cá acima, chamem-me Velho

Que vos darei uma orquestra de assustar…

Cristina, não vais levar a mal,

Mas Guimarães é fundamental…
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Cortaram-nos o salário, o subsídio

Cortaram-nos o pio, apertaram-nos o cinto

Do Blue-Ray voltamos ao tempo do vídeo

Do Socrates voltamos ao Mota Pinto…

Graças a esses novos ditadores

A esses novos penduricalhos

Dos nossos Governos de traidores

Que nos trouxe uns Troikaralhos…

Cristina, podes levar a mal,

Mas quilhaste a Capital…

Lutarei! Será batalha estóica.

Esta malta não é fixe! É maluca.

A panisguice me soa essa troika

Sempre preferi o ruca-truca

Fiem-se que cá a malta é serena

Fiem-se que por lorpas nos comem

Gente de esperteza pequena

Sou Português! Conquistei! Sou homem!

Cristina, não vais levar a mal,
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Mas beleza é fundamental…

Naveguei, passei além da Taprobana

Nunca disse: Deütschland über alles.

Sou pobre, ando numa carripana

Mas aqui ao burro não põem as palas.

E vós governantes Playmobil

Palhaços deste circo urbano

Que não tendes outro móbil

Que não seja mamar todo o ano.

Tende cuidado! O Povo está atento

Pelo menos de Guimarães, desta Terra,

A prenda no Natal será um tento

E o Pinheiro já sei onde se enterra.

Cristina, não vais levar a mal,

Mas Guimarães é fundamental…

Cale-se da Cristina o argumento

Que abriste a campa da nossa Capital.

Não te presto vassalagem! Não me sento!

Se estava péssimo, agora está só mal…

Virou o disco e agora toca o Serra

Que nas trapalhadas antigas emperra
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Só com o Povo de Guimarães te salvas

Metes mais água e mando-te às malvas!

Cristina, não vais levar a mal,

Mas Guimarães é fundamental…

Mas hoje é dia de Festa! O Chico não está

É nossa a tasca! É nossa A Marisqueira

E o marisco? Viste-lo? Não há!

Mas há lombinhos e são de primeira!

Já ontem demos grande espectáculo

Nas Danças, eu diverti-me à farta

Usei de um Nicolino báculo

E dei descanso à minha lagarta…

O báculo é um osso presente no pénis da maioria dos mamíferos. Não existe nos humanos,
equídeos, marsupiais, lagomorfos e hienas, entre outros. É usado para a cópula e o seu
tamanho e forma variam com as espécies.

A palavra baculum significa "bastão" ou "bengala" em latim. O homólogo biológico do
báculo em fêmeas de mamíferos tem o nome de os clitoridis.

Tanto os gorilas como os chimpanzés possuem báculo. Nesta última espécie, o báculo fica
localizado na parte inferior do órgão e mede aproximadamente dois centímetros de
comprimento.

Na espécie humana, que não possui báculo nem os clitoridis, a rigidez da erecção é
conseguida inteiramente graças à pressão sanguínea no corpo cavernoso. Por vezes alguns
humanos nascem com báculo, que é normalmente removido cirurgicamente
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Nós somos vozes do passado

Mas, de um passado bem recente

E crê Nicolino estou a teu lado

Sempre, ainda que esteja ausente

Eu vos saúdo, sois da minha irmandade

Levareis estas Festas em frente

A Guimarães jurareis fidelidade

Outra coisa o Santo não consente

Cristina já estás a levar a mal

Ruca-truca e coiso e tal

Cavalheiros, putos, rapaziada

Queiram agora levantar o ferro

Saibam que a Festa é minha amada

E a defendê-la não emperro…

O futuro, meus caros, não tem limite

A Posse será um post, um tweet.

E já ninguém levará a mal

Desde que seja em tempo real.
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Cristina, eu já tou todo mal…

Quero ir para o Hospital…

Amigos! Xau e um grande abraço

Para vós não tenho qualquer truque

Sou eu e estou como ó aço

Não me emborracho pelo facebook

E aí vai camaradas… Braços no ar

Na varanda não deixem que roce

A corda já não tem pra esticar

Venham recolher vossa Posse…

Je suis Madame Sarkozy…

Je suis né algures por aqui…

Vou-me pôr nelas, je vous embrace…

Xau amigos, vemo-nos no face…
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