
 

 

 

 

 

 

Em Busca da  
Glândula  
Perdida 

 

 

 

 

Dark Night 

  



 

2 

 

SUMÁRIO 

DESINTRODUÇÃO ...................................................................... 3 

O Chamar da Glândula Pineal........................................................ 4 

Pedra Papel e Tesoura .................................................................... 4 

Luz invisível ................................................................................... 4 

Anjos e demônios ........................................................................... 5 

Fogos e Gelados ............................................................................. 5 

Glândula e luz ................................................................................ 5 

Prejudicial ...................................................................................... 5 

Sexta-feira ...................................................................................... 6 

Diálogos ......................................................................................... 6 

Chamusco e flores .......................................................................... 6 

Acolhidos e desorientados ............................................................. 6 

Maçãs e Muçulmanos..................................................................... 7 

MENSAGENS AOS DISCORDIANOS ....................................... 7 

 

 

  



 

3 

 

DESINTRODUÇÃO 
 

 

Esse pequeno documento é um amontoado de textos Nonsense com o intuito de dar um 

presente a sua glândula pineal. É destinado aos discordianos, mas se você não for um, 

pode conhecer através de outros textos, que não são estes. O Dicordanismo é uma 

religião satírica com muito humor e sátira. Mas há um lado de filosofia também. O 

Nonsense faz parte, por isso essa delirante jornada neste documento, pois pode iluminar 

algumas glândulas pineias. 

O intuito é ser confuso para quem segue a linha do Nonsense. Se você é um perdido 

nesse assunto, aconselho nem continuar, pois entenderá nada. E ainda me chamará de 

louco. E todos os textos aqui foram escritos de forma sóbria, apenas usando a glândula 

pineal. 

 

Desfrute-os! 

 

 

NADA FAZ SENTIDO 
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O Chamar da Glândula Pineal 
Havia um monte. Uma montanha vazia. Uma montanha sem altura que segurava dentro 

dela, um vácuo oco. Estava em pleno cinturão de Órion quando de repente um 

Discordiano disse: Eleva-te até as suas alturas. 

Esse discordiano também regurgitou em plena sexta feira. 

Disse: “lá no alto, na glândula pineal há uma luz invisível. Eu posso ver com minha 

cegueira”. 

Quem era o ser? Era uma pessoa? Não sabemos ainda. 

Fo subindo degrau a degrau, até descer. Fo coberto por chocolate. Hmmm... Chocolate. 

Então de braços abertos estava Jesus Cristo esperando-o para lambê-lo. Jesus gritou: 

Não sou Jesus. O Ser foi iluminado com algumas batatas e de repente Jesus sumiu na 

glândula pineal feito fumaça. A letra I não funciona. 

 

Pedra Papel e Tesoura 
Pedra papel tesoura para que sua mão perceba as altitudes descabidas de guarda roupa. 

Não! Espere! O que é aquilo ali perto da cadeira? Uma borboleta? Um homem 

chorando? Será mesmo uma ritualização e fim de mundo? O que ele diz? Ele é mudo. 

O cego vê apenas um esboço da realidade em plena capoeira de muito desumanos... 

Como se fosse refletir algum reflexo dele mesmo. 

O ultimo será o ultimo. Dependendo do caso o ultimo é apenas o último mesmo. 

Governar não significa ter. Ter é ser... Ser é ter. 

Fazer e ser para ter. Ser, fazer e ter.  

Chorar, abrir e cantar. 

Pedra, papel e tesoura. 

Luz invisível 
Uma luz brilhante eu vi. Uma luz brilhante eu avistei e lá estava a luz invisível! Era 

invisível como as linhas de em delírio. Como recordar os momentos de salsichas 

enquanto cantamos no banco da igreja? Ora bolas! Como não esquecer aqueles 

malvados robôs? Simplesmente não participei. Ou será alguma evidente especulação de 

uma mente desorientada? 

O que estou dizendo? Contanto segredos... 
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Olhe para cima e veja o monte de abóboras despedaçando diante de vosso olhos para 

sempre. 

 

Anjos e demônios 
Uma canção e meia para todos os surdos. Uma canção e meia para os sonâmbulos da 

vida. Vistes a si mesmo diante do espelho e notou sua bunda? Se olhais para cima 

encontrará uma vasta multidão esperando por você. Não sabemos quem são os anjos e 

nem quem são os demônios. Quando falta uma letra, essa letra confundirá. Pois cada 

informação é necessária para a conclusão do todo. 

Anjos e demônios são amigos íntimos de uma mesma natureza. 

 

Fogos e Gelados 
Diante de uma mesa coberta de fogo havia um cubo de gelo. O cubo de gelo não 

derretia. Sem termos técnicos, aquele gelo estava mais quente que a própria mesa. O 

gelo sorriu e deu gritinho agudo que parecia um prazer sadomasoquista.  Os “is” não 

escrevam sobre mesas de gelo e fogo. Sobre um mundo de ilusão e grades disformes. 

Glândula e luz 
A glândula promove a festa e a luz paga com pacotes. Loucura e insanidade são 

diferentes? Sim ou não? Talvez. 

A promessa do ultimo irrelevante é a base do suposto. 

Escute uma nota fá ser um dó para que o ré respire harmonias de Am. 

Sem conhecimento de imaginação, a glândula calcifica e torna-se dura. 

Glândula e Luz... 

 

Prejudicial 
Prejudicial apendicite ninharia. Garantível ordem de caos. Sempre promove os números 

primos e o nonsense. Sempre busca a fama de um ORIENTAL. Desnecessário a caixa 

alta de voz muda. 
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Sexta-feira 
É plena sexta feira e querendo ler livros, mas a vontade esta perdida entre a mata 

selvagem. Macacos os pegaram e levaram para o rio. O rio desemboca perto do mar. E 

assim podem fazer uma festa com as sereias... Seriam as sereias uma fonte de mentiras? 

Não sei... 

 

Diálogos 
Comprar ou fazer? Sempre diriam que uma batata doce seria mais que uma forma de 

fazer chocolates de mandar nudes. Uma boa levada de constrangimentos sempre seriam 

mais eficazes do que qualquer escova de dente. 

Ah... Se pudéssemos controlar o controle remoto. Mas aceitar é pior que comer leite 

condensado. Condensa água, condensa leite, condena presos. Uma ultima verificação 

nas definições de vírus. Uma ultima musica  ouvida. Um ultimo beijo. Um ultimo 

abraço. Um ultimo suspiro. Um ultimo Adeus. 

Diálogos na beira da lagoa trazendo fandangos para comer. Eu sabia que o Lorde iria 

chamar os unicórnios. Os últimos deles. Fogo e livros em uma churrasqueira de 

domingo. Como se ninguém não sabia. Mas era pra ser assim... Infelizmente. 

Chamusco e flores 
Flores e multidões rindo em plena segunda feira. Absurdamente delirante. Uma loucura 

inimaginável, tal como melancias andando de bicicleta. 

As sombras divertem satanás e eu aqui em meio a monte de árvores. Mas seria o 

encontro desses com a sorte? Chamuscando todos que forem contra... Ah! 

Simplesmente veio. Como se de repente ouvisse uma voz latejando e pensando se 

mudaria a voz ou não. Seria? Cantar mantras e simplesmente se tornar uma chaleira de 

água. Ferver a dois graus e cinco centímetros e ares... Claro! Mudanças... Mundanas. 

Não chamusque as flores... 

 

Acolhidos e desorientados 
Chuva de mares com lágrimas de crocodilos. Uma simples canção em busca de uma 

criança perdida. Não abuse sua criança interna, pois ela pode lhe denunciar.  O que 

pega, esconde em uma pequena casa sem janelas. Uma acolhida sem governanta. Uma 

sombra sem luz. 
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O meu sentido é não fazer sentido. Uma cabala a beira de um nonsense. Uma luz em 

espreita para que sumam na escuridão da Luz Poente. Um mar de escuridão em busca da 

maçã perdida. 

Você tem direito de ser desorientado por si mesmo. E não diga que não avisei quando 

na realidade eu nada disse. 

Maçãs e Muçulmanos 
Riem com hhhhhhh. Alah! Maçã e Alah são unicórnios. São todos uma forma de nota 

musical com sabor de azul. Eu não escolhi fazer parte de uma louca sociedade com 

regras mentais. O comportamento da maça e da cobra comendo a maçã sendo a buceta 

de uma virgem... Eu não me importo. Não quero saber e tenho raiva de quem escolheu. 

 

 

MENSAGENS AOS DISCORDIANOS 
Busquem e faça os Fnords. Mostre sua visão. Sua opinião. Estimule outras consciências. 

Mude o mundo ao seu redor. Continue com o Nonsense. Não deixe ele morrer. Outros 

virão e continuarão. Mas o mundo precisa rir. O mundo precisa de você. Éris deu a cada 

filho um colar escrito: Kallisti. Ele é seu! Mostre ao mundo o discordiano dentro de 

você. Outros virão por você. Encaminhe ao rebanho solitário. Mostre aos demais o 

mundo paralelo. Saia do Cubo. Use redes sociais, anonimato, Timóteos, Plag, Twitter, 

Cartas, etc! Crie blogs, livros, espalhe por ai! Interaja! 

Cinco Toneladas de linho 

Um momento de uma transmutação Ativa-Passiva. Uma passagem. Uma lagarta se 

tornando borboleta. 
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