Numa pesquisa na maior biblioteca do mundo (a Internet) debrucei-me sobre possíveis comparações entre os signos e
as pessoas. Vamos então comparar aqueles que nasceram nesta data (Sagitários) e a realidade do nosso querido
Tadeu:
Personalidade do Sagitário
Os Sagitários têm um signo engraçado: metade cavalo, metade homem.
Parece-se com um homem a tentar alcançar algo acima da sua natureza.
Imaginem como seria difícil para uma criatura destas para manterem o
balanço.
Escusado será dizer que os Sagitários são desastrados.
Metem sempre o pé na argola: "Não estou a dizer que estás a ficar gordo, na
verdade o peso extra fica-te bem. Foste feito para isso".
Eles não conseguem evitar serem brutalmente honestos.
Não sabem quando calar-se.
Não querem magoar-nos, simplesmente dizem-no exactamente como é.
O Sagitário exagera um bocado.
É sábio e fará com que o ouçamos horas a fio.

Características da Amizade do Sagitário
Estão sempre à procura de novos horizontes.
Fazem amigos onde quer que vão, desde o escritório à cafetaria.
Se conseguirmos acompanhá-los, estar com eles é o máximo.

Comparação com o nosso Tadeu
Bem, homem sim,…..
Verdade então quando acelera….
E agora gordinho imaginem…
Quando está a jogar futebol….ui..ui
Quantas vezes o nosso Tadeu meteu pé na
argola
Verdade…e prejudicasse muitas vezes
Então quando bebe mais um copito….
Ser realista e honesto são os seus atributos
Então quando o Sporting ganha…
Bem, aqui só sobre alguns assuntos: Sporting,
Ar condicionado,
Tinteiros…Pneus…automóveis…
Comparação com o nosso Tadeu
Aplica-se perfeitamente ao nosso Tadeu
Aplica-se perfeitamente ao nosso Tadeu
Verdade…então com umas cervejas e uns
amendoins…

Por outro lado a origem da palavra Tadeu é - "aquele que louva a Deus"
Neste contexto, a realidade está à vista de todos. Esquecendo a questão de não se saberem calar, de exagerar e de ser
desastrado em algumas situações (jogar futebol, andar de bicicleta), o nosso Tadeu é efectivamente o retrato do seu
signo: humilde, honesto, trabalhador e lutador.
Vamos então louvar a Deus para que o nosso Tadeu continue com estas características, mas desde já peço a Deus: “ò
meu Deus, quando o Sporting ganha mande-o calar e quando ele estiver a jogar futebol que acerte mais vezes na baliza
e que não caía muitas vezes…..obrigado meu Deus”.
Um grande abraço
do teu cunhado,
Jorge

