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TESTAMENTO DE PORTUGAL

Testemonio de D. Portogallo

Yo D. Portugallo DM (depois de Merkel) vegno lavrare en questo documento mignas
ultimas vontades....
Lego a mios fratellos de miseria Grezia, Irlanda e Islândia: tutto mio território. Lo
Minho, as Beiras e o Douro par la Irlanda porque les piace enfrascare, Trás-Os Montes
lego à Islândia que fay um frio de rachare e lo restante à Grezia que se va quilhare.
À excepcione de Gandarela, Gominhani e Penselo qui resistiran siempre al invasore.
Yo vollo que mias dividas sejam distribuitas per tutti, principalmente per la Alemagna,
et par la Inglaterra e que a Merkel lhe cresçam due adereci, en tutti similhianti a due
corni.
Vollo que mis herderos esbofeteiem Gaspare até la morte, roubando cada cêntimo que
ele tenha. Quero que os meus herdeiros cheguem fogo à lura para que o Coelho não de
mais Passos.
Vollo que constituam uma comissione liquidatária de los monumenti, que formarão sub-
comissões e sub-sub-comissões, por forma a que possamos dar abrigo aos refugiados da
CEC.
Pretendo que tutti politici fajuti sono encavati por una tocha enpugnati por D.
Mascotelli e depois defenestrados del alto del varandim de Guimarães.
Vollo que Gelli, Il Grasso e Del Nevi me sirvam um oisqui antes dello fim del
funerale... De Sacavém evidentemente...
Vollo que Padre Pinelli lache di saltare à cueca de mi muglia...
Vollo que D. Gigi tome conta de mi amante Extrondina... que é la unica que ... percebe
as installaziones de la ASA
Vollo que D. Coglione fique com las águas de bebere, de lavare e residuale (Aqui di
Noroesti, Vimaqui et Vitrus.
TODOS: Vitrus?
Si, quela empresa municipale qui alterni lei aqui residuali, com multas e varredori.
Finalemente rogo que se quilhem cornuti e saude e merda que Dio no pode dar tutti.
Ha ditto!


