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POSSE DA INENARRÁVEL E SEMPRE INFAME

ASSOCIAÇÃO DAS COMISSÕES DE FESTAS NICOLINAS

A nossa vetusta associação

Cultivando sua base democrata

Pretende que o Senhor Escrivão

Escarrapache o seguinte na acta:

Feliz dia ocorreu no Vaticano

O bagaço correu do alambique

Por um dia, se esqueceu o ano

Mais conhecido por Vatileak

Soubemos por vias travessas

Que em nome dos Fúria do Pau,

No presépio este ano às avessas

Estaria um equídeo de longo pirilau..

Agora, agora,

Agora, agora,

Tu és um cavalo de corrida…

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau

Banidos foram a vaca e o burro
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Ficaram os camelos. E a Virgem fula

Mandou-nos ficar com o esturro

Levem a vaca e mais uma mula…

É por isso que o possessório texto

Será lido por uma vaca sem touro

E se perceberam o contexto

Por uma mula que não vale um estouro…

Agora, agora,

Agora, agora,

Nós temos uma mula foi corrida…

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau

A vaca:

Meus caros vimaranenses, concidadãos

Sou eu!!! Não vêem! É a vaca que vos fala

Tirar-me do presépio? A mim não!

Fui vítima de uma cabala…

A mula:

Pois, pois! Fino foi o burro…

Mal deu seu último zurro

Pôs-se a monte, rápido vazou
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E a ler esta posse me deixou…

A galope, trálálá

Sem parar… trá-lá-lá

Cavalinho nunca sai do seu lugar…

Trá-lá-lá

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau

A vaca:

Grande ano! Foi a consagração.

Fomos Capital, no berço da Nação.

Trouxemos até trombonistas suecos

Os Tugas que se quilhem! São badamecos.

A mula:

Sim, claro! Foi um grande festim

No Toural até montaram um varandim

No Carmo montaram um Urbescópio

E a massa?... Nem c´um microscópio!!

A galope, trálálá

Sem parar… trá-lá-lá

A massinha já saiu do seu lugar…

Trá-lá-lá

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau
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A vaca:

Vi o mesmo cavalo três vezes

Do alto, do comando desta Nau

E saibam “vocemessezes”

Que gosto dos Fúria do Pau!

A mula:

Tens razão vaquinha querida

Toda a bandeira vi erguida…

De pé vi também a melena

Do tal maestro Rui Massena

Agora, agora,

Agora, agora,

Nós temos um maestro de corridaaaaa..

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau

Vaca:

Inculto! Laparoto rasteiro

Provinciano, trampolineiro

Que dizes dos Expensive Soul

You ignorant! You fool.

A mula:
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Foi fixe! Foi altamente!!!

Pena Guimarães estar ausente

Os Nicolinos muito invejo

De resto era tudo d´ além Tejo…

Agora, agora,

Agora, agora,

Agora é que a vaca está aflitaaaa….

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau

A vaca:

Querias o quê, mula azeda

Tiveste as bandas na Alameda

Querias ser europeu, sem sêlo

Ver sempre artistas de Penselo?

A mula:

Não! De Penselo não diria

A S. Jorge dou primazia

Ora, diz-me: não achaste bem

Na Oliveira, a Banda de Pevidém?

Agora, agora,
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Agora, agora,

Tu és capital desportivaaaaa…

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau

Fúria do pau: ereção peniana , causada pelo enchimento da bexiga, de curta

duração, e não uma ereção por causa sexual.

Em português se usa a expressão: tesão de mijo!

Haja ordem nesta bodega

Quando tal toda a gente se esfrega

Chega de paleio da capital

E voltemos ao essencial…

Agora, agora,

Agora, agora,

Tu és um cavalo de corridaaaa…

…. Entra o gajo da fúria do pau… e não diz nada…

O pior será quando a fúria passar

O tamanho será pequeno, de assustar…

Pirilau, grosso já definha

E afinal… é só uma pilinha!
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NOTÍCIAS:

O Vaticano anunciou hoje que a conta de Bento XVI na rede social Twitter -
@pontifex - alcançou, em apenas 24 horas, meio milhão de seguidores.

A primeira mensagem do Papa no Twitter só será escrita a 12 de dezembro, mas
500 mil pessoas já se inscreveram para "seguir" Bento XVI no Twitter.

A abertura da conta @pontifex foi anunciada ontem e vai ser publicada em oito
idiomas.

Amigos! É o fim desta tragédia

Vivam as Nicolinas na Wikipédia

E o Papa dirá: Holy Shit!

Para a semana no seu primeiro tweet

Nicolinos! Meu Povo! Meu País!

Sou Nicolino! Sou das Festas! Sou Feliz

Amanhã, sigam o vosso coração

E estejam presentes no Pregão

Nicolinas, não é só Pinheiro

Nem bebedeira o dia inteiro.

É Danças, Pregão, é Maçãzinhas

Tenham gosto, preparem as fitinhas

Entra…. o gajo da fúria do pau e nada diz

Beijos às meninas bem jeitosas

Abraços aos de caras pilosas…

O facebook já foi… Mexam esse cú!

Xau! Vemo-nos no Badoo…
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Arrete, la charrete… Comandante…

J´ai une chose pour dire num instante:

Se você se portar mal…

Vai levar com a fúria do pau
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