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Nada é verdadeiro. O que importa é que a mentira 

seja boa 

 

  



 

 

 

PREFÁCIO 
É sem dúvida nenhuma uma surpresa para todos nós sabermos que a minha 

tia colocou açúcar no café quando na verdade não podia beber adoçado 

devido ao diabete. Mas isso é outra história. Aqui a surpresa foi ter me 

solicitado escrever um prefácio de uma coisa que não faço sequer ideia do 

que seja. 

Enfim... Dei comida para o meu dinossauro, sentei-me em minha cadeira, 

liguei o computador e comecei a escrever isso. Claro que dei uma passada de 

olho no livro. Alguns até que são bem legalzinho. Lembro quando Dark 

Night apareceu de supetão infortunando, mas no fundo é o cara bem bacana. 

Ele tenta dar o máximo de si para a Discórdia, mas às vezes ele exige que 

todos adotem a sua postura. Vamos com calma parça. Mas tirando isso tá 

tudo ok.  

Sua forma de pensar é de uma peculiar percepção que acaba confundindo 

algumas coisas e por causa disso cria. 

Sem dúvida alguma não podemos deixar notar o trabalho que há na Discórdia 

brasileira, juntos com os demais tupiniquins, a figura azul bordô que não usa 

drogas impulsionar, com a mão da multicabala, o discordianismo. Um 

divulgador da discórdia e com um jeito didático tentando mostrar desde a tia 

até à vó que fica sentada no sofá assistindo a novela das nove. 

Seguindo a simbiose didática, esta “obra” também contém de forma didática 

e incoerente um braço do discordianismo que ainda é pouco explorada, tanto 

aqui como lá fora. O livro dos Koans Discordianos vai te levar para uma 

autorreflexão e ao mesmo tempo ao nada (nonada). 

Aprecie com moderação. 

Timóteo Pinto 

Verão - 2017 

Xapuri-Acre 
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E o bambu? 



 

 
 

TEXTO AVULSO 

ZEN DISCORDIANISMO 

 
Vem sendo discutido que o Discordianismo é o novo Zen. Mas o que é o 

Zen? Quando um monge perguntou o que era o Zen ele recebeu como 

resposta uma paulada na cabeça. 

O Zen possui cinco escolas e uma delas é o Rinzai, criada por Rinzai Gigen 

(? - 866 A.C) conhecido pela prática de Koan como forma de introspecção. A 

prática de Koans foi revivida por Hakuin Ekaku (1686-1769) muito tempo 

depois levando a escola Rinzai para o Japão. Hakuin também é o autor do 

famoso Koan praticado no Discordianismo: “Qual o som da palma de uma 

mão só?”. 

Koans são afirmações ou diálogos com aspectos absurdos, nonsense e 

aparentemente paradoxais. Por esse carácter o conhecimento contido em um 

Koan não pode ser acessado pela razão ou pela mente ordinária, que 

conhecemos por mente analítica. 

O Zen possui muitas formas de manifestações e o Zen Discordianismo é a 

nova forma de manifestação Zen. O Zen Discordianismo não possui templo, 

não tem taxas para pagar, apenas procura se manifestar e refletir acerca do 

Caos, a iluminação original, nossa natureza de origem (Metaclysmia). 

A introdução do Zen no Ocidente se deu em meados do século 19 e 

popularizado nos na metade do século 20 por D.T Suzuki (aquela moto da 

hora). 

O Zen, em especial o Rinzai, é incorporado no Principia Discordia junto com 

outras sabedorias orientais voltadas ao Caos, Absurdismo e Humor. O Zen 

começa fazer parte do que seria chamado de Discordianismo. 

Tendo o Discordianismo instaurado, surge o Zenarchy, um modo prático do 

Zen na Sociedade como comportamento: o não-combatente, o não-político, o 

não-participativo aproximando á anarquia com intenção de atingir o 

estudante de Sírius. Eu gostei dos Koans que tem no final desse livro. 



 

 

 

Após o Zenarchy, quase uma década depois, surge o Chao Te Ching, baseado 

no Tao Te Ching de Lao Tzu. De fato o Chao de Te Ching também é do Lao 

Tzu, com participação da Deusa Éris inspirando Cramulus e LMNO a 

materializar essa linda Sabedoria. 

E depois de alguns anos em meados da segunda década, do primeiro século 

do segundo milênio, surge então esta obra que serve como continuação do 

modo Rinzai Zen Discordiano. A compilação de Koans na sua maior parte 

praticado dentro do Discordianismo Zen (o Zen Discordianismo).  

Esta obra não vem com o intuito de criar uma nova vertente ou escola do Zen 

Discordianismo, porque é somente uma compilação de Koans. Mas nela 

vocês verão (ou não) que foi revelado o secto secreto dos Monges Modernos 

da qual o motto secreto desvelado é “Sem Luz, Sem Chá”. 



 

 

 

PRIMEIRA INTRODUÇÃO INTRODUTÓRIA 

 
O discordianismo vem sempre se renovando e reinventando. Estão 

disponíveis por ai diversos assuntos sobre essa maluquice toda. Essa onda de 

Caos e Fnords. Esse livro nasceu de uma pequena conversa entre o Dias e eu 

quando estávamos bebendo chá e fumando um Derby, por que somos Derby 

Loides. 

Na verdade não foi nada disso, por que eu não fumo. 

Nós temos uma pira com filosofia e principalmente com o Zen absurdo. 

Escrevendo alguns aforismas e Koans, cogitamos a ideia de criar um livro de 

Koans Discordianos para a sociedade poder saborear os dedos de Buda.  

Levou um tempão até alguém tomar coragem e começar com a coisa. Foi 

então que num momento de (des)inspiração comecei a buscar na internet  um 

pouco mais sobre Koans. Achei alguns arquivos aqui, sites ali e acolá. Era 

isso mesmo que queríamos. Eu acho. 

Eu fui buscar se havia na gringolândia Koans Discordianos pra ver a 

originalidade deste projeto. Acabei achando um site que contempla uma 

coleção de Koans Discordianos. 

Foi assim que este livro começou a tomar corpo e barriga. Juntando os Koans 

da gringa ali, uns Koans perdidos no meu HD, Koans de colaboradores da 

disco, frases da igreja dos subgenius, etc. Aqui estão contemplados 95 Koans, 

dentre esses koans próprios e de muitos outro autores, devidamente 

creditados. Muitos deles foram traduzidos de material discordiano, como 

livros e sites. Tentei o melhor que pude pra abarcar um pouco de 

discordianismo, Mindfuck, fnords, zenarchysm, bugs, etc... 

Está disposta em uma segunda parte, nomeada como “Adendo”, que é um 

apêndice, da qual eu comento um pouco do Discordianismo caso alguém 

quiser mais detalhes sobre essa religião. 
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Espero que você aprecie esta obra, que é até o momento único e que lhe 

inspire pra criar outros e assim perpetuar o Caos da deusa acendendo 

glândulas por ai. 
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SEGUNDA INTRODUÇÃO INTRODUTÓRIA 

 
O que diálogos e afirmações absurdas têm a ver com Discordianismo? Tudo. 

E nada. Koans fazem parte do discordianismo assim como sapos fazem parte 

do oxigênio. Ou seria o oxigênio parte dos sapos? 

Koans (公案)são narrativas, questionamentos ou afirmações que são 

imediatamente inacessíveis à razão e ao raciocínio lógico. O Discordianismo 

tem bases fundamentadas (em partes) na cultura absurdista do Rinzai, um 

segmento budista revivida por Hakuin Ekaku (1686-1769). 

O objetivo disso é fazer com que o discípulo fique no limiar de seu raciocínio 

e lógica da forma mais dramática possível, pressionados por dúvidas, 

dualidades e inconstâncias Torna-se impossível resolver essas questões 

através do pensamento, implicando na necessidade de se obter insights, 

tornando-o iluminado intuitivamente. 

Discordianismo é obtenção da iluminação através da confusão e concentrar-

se com a Deusa por meio da glândula. Koans é uma ponte entre você e ela. 

Isso te buga mentalmente fazendo você perder seus chãos, seus pés, fazendo-

o perceber que nada é absoluto e posteriormente reconstruir tudo novamente. 

Uma forma de destruir barreiras e pré-conceitos. 

Uma vez que o Koan é solucionado, ela deixa de se tornar paradoxal, 

enigmática e transforma-se em um significado profundo e valioso. As 

soluções acontecem de forma espontânea.  

Koans são verdades escondidas. Quando escutamos um logo iniciamos a 

busca do seu significado, expectativas fantásticas e incríveis que na verdade 

são apenas verdades triviais, obsoletas e óbvias. O véu está na nossa mente. 

Os Koans no discordianismo são apenas uma vertente. Por isso decidi reunir 

algumas delas para que você se defronte e fique mais confuso ainda. 

Algumas foram tiradas de sites discordianos, outros de contos zen, criadas 

pelo autor e colaborações de outros Papas e Papisas do circulo discordiano. 
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Algumas respostas irão te parecer estranhas e nonsense, mas é neste caminho 

que se deve continuar para alcançar a salvação do Homem, como já dizia o 

Segredo Dourado contido no Principia Discordia. 

Procure as meias verdades e os fnords em cada Koan discordiano. 
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COMO USAR UM KOAN? 

 
Dizem que o Discordianismo é o zen do ocidente e como todo bom zen, tem 

de ter meditação, ou não.  

A meditação praticada pelos orientais e estendidas até o ocidente praticado 

pelos ocultistas não só serve pra tranquilizar a mente, mas também pra obter 

controle mental e emocional. 

- Espere! Controle no caos?! Você está louco Dark Night? Seu Caracinza! 

Não vamos ser fundamentalistas e nem dogmáticos. Mas vamos aprender 

com o que é bom.  

O Koan pode ser apreciado em postura de meditação, sentado ou em pé (em 

qualquer asana). Respire fundo, expire e inspire descarregando todo o fluxo 

de energia carregado. Libere-se. Com os olhos fechados (ou abertos) esvazie 

a mente e então traga o Koan à mente e reflita. É como aquelas perguntas 

“quem sou eu” e que dizem que você descobre a sua vida passada. A 

concentração aguda causa efeitos interessantes. 

É assim que Koans são praticados, mas não é regra pra apreciar esse livreto. 

Você pode folhear as páginas e obter insights sucessivos apenas lendo. 

Alguns não serão tão rápidos e claros, tendo que refletir um pouco mais. 
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Página deixada intencionalmente em branco 

 

 

 

 

 

 

Exceto por este texto que não existe 

  



 

24 

 

Um antigo bode chinês foi mais sábio que qualquer pedaço de 

arroz. Dizendo sozinho que uma nuvem é mais do que uma simples 

condensação de vapor, foi iluminado após ser atingido pela chuva... 

 

*** 

NA XÍCARA OU NO COPO? 

 

Um sábio discordiano foi visitar um monge zen nos 

Alpes da China. Chegando em sua humilde casa, o 

monge lhe ofereceu um chá perguntando: “Você prefere 

o chá numa xícara ou em um copo?” O discordiano 

então responde: “Tanto faz. Ambos possuem o mesmo 

volume” 
DN 

 

 

 

 

 

 

Por mais provável que seja, aquilo que não é, será ainda mais 

sensato do que qualquer coisa inadvertida. 

 

Nas consequências pensamos amanhã 

O Mais curto debate teológico da história 

 

Ho Chi Zen: "Como é Deus?" 

Tom: "Alguém. Eu não me importo." 

------------------------ 
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FNORD EM 
CIMA  

 

 

 

 

Salvação ainda que você tenha que morrer por isso 

 

A PARÁBOLA DO CHÁ AMARGO 
pelo 

Rev. Dr. Hipocrates Magoun,P.P. 

Pastor POEE, Cabala de Okinawa. 
Principia Discordia 

 

Quando hypoc terminou de meditar com São Gulik, ele foi para a 

cozinha onde ele se ocupou em preparar o banquete quando em seu 

empenho ele achou um pouco de chá velho em uma panela deixada 

de lado da noite anterior, quando em sua fraqueza se esqueceu da 

sua fabricação e tinha deixado descansando durante 24 horas. 

Estava escuro e era a intenção de Hypoc usar este chá velho 

diluindo-o com água. E novamente na fraqueza dele, escolheu 

(fazer isso) sem consideração adicional e mergulhou no trabalho 

físico das preparações. Foi então quando ele profundamente 

submergiu no prazer daquela viagem, ele subitamente ouviu uma 

voz clara e alta na declaração "é chá amargo que o envolve assim". 

Hypoc ouviu a voz, mas a luta dentro dele se intensificou, e o 

padrão, previamente estabelecido com o trabalho físico e as 

mensagens musculares coordenadas e unificadas ou talvez 

codificadas, continuou exercendo a sua influência e Hypoc (resistiu 

/sucumbiu) à pressão e ele negou a voz. 

E novamente ele mergulhou na orgia física e completou a tarefa, e 

Bang! Como a voz tinha predito, o chá estava amargo. 
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ILUMINAÇÃO SHIMONIANA  

 

Estava eu a refletir hoje, sobre como alcançar a 

iluminação, a qual descobri, não podia alcançar 

sozinho, necessitava de ajuda. Sendo que ainda 

não me aprofundei nos conhecimentos 

Shimonianos, então não tenho certeza, mas 

creio que descobri um dos mais poderosos 

instrumentos ritualísticos Shimonianos, a 

CADEIRA. Sim, após longo período de 

reflexão, descobri que a melhor maneira para 

alcançar a iluminação, era utilizando esse 

grandioso instrumento ritualístico, encontrado 

em qualquer lugar, a “cadeira”. Lá fui eu, 

peguei-a, centralizei-a o melhor que pude da 

iluminação e pude então alcançá-la.  

Desculpem-me MARes e Montanhas se revelo 

aqui um conhecimento velado de vossa 

filoshofia, mas não pude me conter ao se 

revelar para mim tão profundo conhecim…
  

 

 

UMA HISTÓRIA ZEN  
Por Camden Benares, Conde de Cinco. 

Chefão,Cabala de Campo Meeker 
Principia Discordia 

 

Um sério jovem pensava que os conflitos do meio do século 20 

estavam confusos. Ele buscou a muitas pessoas procurando um 

modo de resolver as Discórdias de seu próprio ser que o 

aturdiam, mas permaneceu aturdido. Numa noite em uma 

Tudo o que não se 

encaixa em nossa 

forma limitada e 

condicionada de 

perceber a vida é 

rotulado como errado. 

Os koans servem para 

quebrar todos estes 

conceitos, com estes 

processos. 

Jardim dos Mestres 

De que 

importa um 

punhado de 

letras? 
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cafeteira, um auto-ordenado Mestre Zen lhe disse: ”Vá para a 

mansão caindo aos pedaços que encontrará no endereço que eu 

escrevi para você. Não fale com aqueles que lá vivem; você 

deve permanecer em silêncio até que a lua nasça no dia 

seguinte: 

“Vá para a grande sala á direita do corredor principal, sente-se 

na posição de lótus no topo dos escombros do canto nordeste, 

olhe para o canto, e medite”. Ele fez como o Mestre Zen 

instruir-lhe-á. Sua meditação era frequentemente interrompida 

por preocupações. Ele preocupava-se se iria ou não cair os 

encanamentos do segundo andar para se juntar aos escombros e 

canos nos quais ele estava sentado. Ele preocupava-se se 

saberia quando a lua nasceria na próxima noite. Ele procurou-

se sobre o que diziam as pessoas que ali passavam sobre ele. 

Sua preocupação e meditação foram perturbadas quando, como 

se testasse sua fé, excrementos do segundo andar caíram sobre 

ele. Nesse instante duas pessoas ali passavam. O primeiro 

perguntou quem era aquele homem ali sentado. Ao que o 

segundo respondeu: ”Alguns dizem que ele é um homem santo. 

Outros dizem que ele é um bosta”. 

Ouvindo isso, o homem foi iluminado. 

NADA EXISTE 

 
Um jovem estudante Zen Discordiano, visitou um mestre após 

outro. Então foi até Timóteo Pinto de Sírius. Desejando mostrar o 

quanto já sabia, o estudante disse, vaidoso: 

 “A mente, o Mindfuck e o Fnord além de tudo, não existem. A 

verdadeira natureza dos fenômenos é vazia. Não há realização, 

nenhuma desilusão, nenhum sábio, nenhuma mediocridade. Não há 

o Dar e tampouco nada a receber!” 

Timóteo Pinto, que estava fumando pacientemente, nada disse. 

Subitamente ele acertou o jovem na cabeça com seu longo 

cachimbo de bambu. Isto fez o jovem ficar muito irritado, gritando 

xingamentos. 

“Se nada existe,” perguntou, calmo, Timóteo Pinto, “de onde veio 

toda esta sua raiva?” 
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Adaptado e contextualizado de um conto Zen por DN 

UMA XÍCARA DE CHÁ ZENDISCORDIANA 

Ã Í

Um belo dia de primavera um jovem orgulhoso, petulante e 

teimoso foi visitar um discordiano em seus aposentos para aprender 

sobre discordianismo. Depois de subir os 23 degraus, foi recebido 

pelo discordiano. O jovem sentou e aguardou o chá ser servido. O 

discordiano encheu completamente a xícara e continuou, fazendo o 

chá transbordar pela borda da xícara. O jovem incrédulo vendo 

aquilo não se conteve mais e disse: 

– Não cabe mais chá! A xícara já está cheia. 

O discordiano disse: 

– Como esta xícara, você está cheio de suas opiniões. Como posso 

eu lhe mostrar os peitos da Deusa sem você antes esvaziar sua 

xícara? 

Neste instante o chá acabou e os dois ficaram sem o que beber. 

Adaptado do conto Zen por DN 

 

 

 

CRUZANDO O RIO 

Ê Ê Á Á

Era uma vez, Uma jovem, bela, bonita, estudante loira da Discórdia 

Ouviu a respeito de um sábio professor dos Mistérios Erisianos 

Faze o que tu queres, há de se tornar inteiramente a tua própria lei 
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Querer é poder. Poder é 

querer. Querer e poder é ser. 

Ser não é querer. È poder! 

Ondas sonoras me pegam e me 

sacudam com muita força. Vai e 

vem, vou e vai. As ondas azuis 

me alucinam mais que cerveja. 

Que vive além do rio em sua busca pela iluminação, ela viajou 

muito para visitar este sábio professor 

Ao chegar ao rio, o professor estava aguardando a aluna do outro 

lado o professor um jovem, belo, bonito, olhos verdes. Ao ver o 

professor na margem do rio a estudante loira da Discórdia chamou 

“Oh, mais sábio de todos os professores, me diga como eu vou para 

o outro lado. Então eu posso me beneficiar de seus ensinamentos ”. 

Para isso o professor respondeu: 

 

– Mas você já está do outro lado! 

Ao ouvir isso, a estudante Loira ficou profundamente aborrecida 

Koans Discordianos 

 

O SENTIDO DO SENTIDO 

Um dia um mestre foi consultado por um Hippie. Chegando lá, o 

Hippie perguntou qual o motivo de tudo isso fazer sentido? Então o 

mestre tomando seu chá disse: - o sentido de todos os lados. E o 

Hippie disse: - O que devo fazer então? O  mestre responde: Escute 

as cores que cada pensamento diz para você. Sinta os sabores que 

cada nota musical tenta lhe passar. Atravesse rios rasos com seus 

pés descalços e alcance no outro lado um buque de espinhos que 

uma linda donzela lhe dar. Destrua os seixos de cada rio, para que 

nenhum outro ouse caminhar pelo mesmo caminho que você usou. 

Cada um deve criar seu próprio caminho. 

  

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
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Dos céus caíram dois anjos por que escorregou no cocô de pomba, a pomba 

gira que girou e cagou nas nuvens. Os anjos são os mesmo que anunciaram 

a vinda de Gesuis. 

  

Á Á

Á Á

 

 

QUEM DISSE ISSO? 

 
Um jovem foi buscar um mestre guru. Caminhou 

quilômetros e viajou os rios e atravessou os mares para 

encontrar na Índia um mestre guru.  

Chegando lá encontrou um mestre que estava sentado 

olhando fixamente para um ponto vazio do espaço.  

O velho nada disse. O jovem perguntou para alguém que 

passava por ali se o mestre guru podia o atender.  

O andarilho disse: sim, mas ele te responde apenas com a 

mente.  

O jovem rindo perguntou: - quem disse esse absurdo? 

Então o mestre guru sai do transe e diz: - Eu. 

DN 

 Quando nada é verdade, não há problema em 

acreditar numa mentira  

Igreja dos SubGenius 
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O ILUMINADO 

 
Dizia-se que em algum ponto do planeta havia um 

ser super evoluído. Todos faziam procissão para vê-

lo e consulta-lo. Um dia um discordiano ficou 

sabendo e foi visita-lo. 

Chegando lá ele perguntou ao ser: - É verdade que 

você é uma criatura muito evoluída? Então a criatura 

disse: - Oras... Não foi por isso que você veio até 

aqui? Neste instante o Discordiano se viu diante de 

uma reflexão de autocrítica e foi realumiado.  

DN 

  

BORBOLETAS SACODEM OS MÁRMORES DA 

VIDA?? 

Livro das Almas 

Nem todo nonsense faz sentido. Nem todo sentido é 

obrigatório. Nem todo sentido faz falta. Nem toda 

falta de sentido é sentida  

 Humberto Gessinger 
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Contribuição do reverendo Mirador Mirante 

Neste momento, surge do solo uma pedra de luz, e no 

momento em que horizonte se toca com o solo. Um 

arrevoar de balões face-palhaço explodem. A 

ressonância de suas explosões puxavam, repuxavam 

esticavam e por fim desagregavam e faziam crescer a 

pedra. Anos depois, ali havia uma montanha. Os 

antigos mais antigos que os antigos mais novos, 

reconhecidamente os mais antigos depois de os 

antigos mais novos e os outros moradores da vila, 

iriam dizer: não sabemos se a montanha é a 

pedra...ou apenas o local da montanha é 

relativamente o mesmo da pedra. “Somos os 

guerreiros laranjas e acreditamos que a pedra é 

maricas, por isso moramos aqui, perto do sol. Sob a 

segurança de ter domado a fera.” O leite da vaca não 

é importante nesse aspecto da historia. Por este 

motivo a sua historia não foi mencionada no texto. 

Mas lhes garanto que é muito legal. 

 

O MAIS 

PROFUNDO ENSINAMENTO 

 
Ê Ê

Um renomado Papa discordiano dizia 

que seu maior ensinamento era que 

“Fnords não podem ser visto enquanto 

olhamos no escuro”. Um polipadre 

estarrecido ao perceber as profundas 

palavras foi para a o Himalaia beber chá 

e conversar com bodes num momento 

de eremita por 23 anos.  

1ª Verdade: Ninguém consegue 

tocar em todos os dentes da boca 

com a língua. 

 

2ª Verdade: Todos os idiotas, 

depois de lerem a 1ª verdade, 

tentam tocar com a língua em 

todos os dentes que têm na 

boca... 

 

3ª verdade: Descobrem que a 1ª 

verdade é mentira. 

 

4ª Verdade: Começam a sorrir, 

porque concorda que é idiota. 

 

5ª Verdade: Tá pensando pra 

quem vai enviar essas verdades. 

 

6ª Verdade: E continua com o 

sorriso de idiota na cara. 
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Um dia encontrou outro polipadre que ali passava. Não tardou 

muito descobriu que o mesmo tinha sido um capelão do mesmo 

papa. Então perguntou a ele qual o maior ensinamento do Papa 

Discordiano.  

O polipadre então disse: “Fnords não existem”. 

 

Saiba que Conexões erradas são resultantes de ligações sem logicas, 

originando pseudoconceitos do discordianismo escrito com 23 letras, 

onde 23=5, com a intenção de fritar sua massa cinzenta, 

fragmentando suas ideias até que tudo fique sem sentido. Se você 

percebeu alguma coisa então você ficou louco.!!! – Grade 23 

 

é á é

ç

 

EU POSSO VER 

CLARAMENTE AGORA 

 

Ã  

É

Timóteo Pinto, o último sobrevivente do continente de Atlântida,  

Coincidentemente conheceu Eris Kallisti Discordia enquanto ela 

estava encarnada na terra de Thud  

olhando nos olhos verdes de Eris roubando um pico da eternidade  

Timóteo dirigiu-se à Eris 

 

“Alguém que é cego não vê o preto 
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Somente a existência permite que haja significado 

O universo está em toda parte e em todos os lugares que vemos 

Não há lugar onde o universo não esteja “ 

Irritada com a voz estridente do Pinto  

Eris transformou-o cego 

A partir de então, Pinto gritou: 

“Tudo se transformou em preto, eu não consigo ver, tudo é preto”.  

Eris respondeu friamente ao Pinto: 

“Não entre em pânico, olhe para dentro com intenção” 

Pinto fez uma pausa e um sorriso surgiu no rosto  

Em uma voz calma ele disse  

“Eu posso ver claramente agora”  

“Eu posso ver nada” 

Adaptado de Discordia Koans por DN 

 

 

 

 

O PÓ 

“ Ó ” –

Chao-Chou (Joshu) certa vez varria o chão 

quando um monge lhe perguntou: 

“Sendo vós o sábio e santo Mestre, dizei-me 

como se acumula tanto pó em seu quintal?” 

Disse o Mestre, apontando para ao longe: 

“Ele vem lá de fora.” 

Conto Zen 

Um discípulo perguntou ao mestre Zen Discordiano do por que 

da água doce não ser doce. O mestre então responde: - Porque 

ela não é salgada 

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
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O DISCORDIANO QUE QUERIA SER RICO 

 
Um aspirante a discordianismo queria ficar rico e, todos os dias, ia 

pedir a Deusa que lhe atendesse às súplicas. Num dia de inverno, 

ao voltar da oração, avistou, presa no gelo do caminho, uma 

polpuda carteira de dinheiro. No mesmo instante, julgou-se 

atendido. Mas como a carteira resistisse aos seus esforços, urinou 

em cima dela a fim de derreter o gelo que a retinha. E foi então. . . 

Que despertou na cama toda molhada. . . 

Adaptado de um conto zen por DN 

A LAGOA ZENDISCORDIANA 

Ê Ã

Um discípulo caminhando perto de um lago com seu mestre 

discordiano caoista perguntou qual o segredo da vida. Neste 

instante, passando na beira da lagoa, o mestre disse: 

– Olhe profundamente para a lagoa. 

O discípulo ávido por conhecimento se agachou e olhou fixamente 

para a lagoa. Nesse momento o mestre afundou a cabeça do 

discípulo fazendo o afogar. O jovem se debatia ferozmente, mas o 

mestre não parava. Foi então que em um ato de lucidez o mestre 

retirou o rapaz da água. O mestre viu o jovem respirando fundo e 

disse: 

– O segredo da vida é querer as coisas com a mesma força de 

vontade de viver que você teve quando estava se afogando. 

Nesse momento passava um policial e prendeu o mestre 

discordiano por tentativa de homicídio. 
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O mestre pensou: “os koans não funcionam mais como na antiga 

China”. 

Adaptado de um conto Zen por DN 

 

A REENCARNAÇÃO 

 
Um certo dia um velho estava se queijando sobre como pessoas 

poderiam acreditar que havia vida pós a morte. Ouvindo isso, seu 

neto exclama: “eu também não acreditava em reencarnação quando 

tinha sua idade”. 

  

í – é

ã – ê á

 
Se torne você!  

 

Não precisa gostar de 

mim, deixe eu gostar de 

você! – L.C.A 
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Um discípulo estava se questionando acerca de sua 

loucura. Mas por um breve momento ele percebeu que o 

espelho apenas não refletia suas ideias. 

 

O SOM DE UM MAMÃO SÒ 
Traduzido e contextualizado por Pedro Parrachia 

A muito tempo, num templo kennin havia um mestre 

chamado Mokurai, o Trovão Silencioso. Ele cuidava de um 

garoto de doze aninhos chamado Toyo. O moleque todos os dias 

via os discípulos mais velhos visitarem o mestre fora das aulas, todas as 

manhãs, todas as noites. Tanto para receber instruções pessoais de sanzen, 

como para pedir ajuda a driblar obstáculos e resolver problemas como 

teoricuzices e frescuras do gênero. E todos eles recebiam koans difíceis e 

misteriosos para pensar no caminho de casa.  

(porque naquela época não tinha ônibus nem propagandas no caminho) 

Dai, o guri quis fazer sanzen, também. 

(soou legal neh?) 

“Não,” disse Mokurai. “Cê ainda é muito cabaço.” 

Anoitecendo, o moleque foi até a porta da sala de sanzen do cara e bateu no 

gongo avisando que tinha chegado, como nada aconteceu e havia gostado do 

barulho, ele deu umas porradas bem altas na merda do gongo até o velho 

acordar irritado e amaldiçoar 5 gerações futuras do guri. 

Tendo o chamado atendido, fez 3 reverências e entra, senta e fica com uma 

cara de bicho de pelúcia pedindo por favor. O mestre aceita ensinar 

ao pentelho e começa: 

“Você sabe o som de duas mãos quando elas batem uma na outra, mas me 

diga como é o som de uma mão.” 
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Não, ele não bateu punheta. Ao invés, reverenciou de novo o coroa e foi pro 

quarto dele pensar naquilo tudo. Olhando para a mão ele pensa, “Puta merda, 

5 gerações…”. E nonada ele ouviu de sua janela o uma gueisha cantando, 

mas seu canto era esquisito, era como se estivesse com alguma coisa na 

boca… “Ah, deve ser isso!” concluiu ele. 

Na noite seguinte, quando o mestre pediu prele ilustrar o som de uma 

mão, Toyo começou a imitar os sons da gueisha. 

Assustado o velho pergunta “É esse o barulho que você faz quando… Você 

andou se masturbando, seu pestinha?!” 

Aturdido e sem saber o que “gemer como uma vadia” significava, resolveu ir 

num lugar mais calmo para meditar. E meditou. “Como diabos é o som de 

um mamão?”. E aconteceu dele ouvir o barulho do rio correndo. 

Na noite seguinte ele imitou o barulho do rio pro mestre. 

“Quê? Não „leque, isso é barulho de água.” 

Em vão o guri meditou. Ele ouviu o barulho do vento, que foi rejeitado. O 

choro de uma coruja, grilos, e ele não desistia. 

Por vinte e três vezes ele visitou o mestre com sons diferentes. Todos mó 

viagem. E ficou assim por quase um ano. 

Mas um dia, nonada, o pequeno grande Toyo conseguiu entrar 

num profundo estado meditativo e transcendeu todos os sons. “Já não havia 

mais nada pr‟eu chutar” ele explicou depois, “então me veio na cabeça o som 

sem barulho.” 

E ele descobriu o som de um mamão só. 
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KOAN DO CARROSSEL 
por Reverendo João Paulo V 

O Comunista é o cara que acha que, roubando os cavalos, vai parar o 

carrossel. 

O Capitalista é o cara que aumenta o carrossel, pinta os cavalos de dourado e 

coloca um teto solar. 

O Anarquista é o cara que sabe que tem que acabar com o carrossel, e para 

isso quer explodir o motor, mas ainda não sabe como. 

Enquanto isso, o Discordiano e o Monge Zen saem do carrossel e 

alegremente conversam sobre os Kinks
1
. 

 

A BOLA E O ZEN 

 
Certa vez, enquanto o velho mestre Seppo Gisen jogava bola, Gessha 

aproximou-se eperguntou: 

"Por que é que a bola rola?" 

Seppo respondeu: 

"A bola é livre. É a verdadeira liberdade." 

"Por quê?" 

"Porque é redonda. Rola em toda parte, seja qual for a direção, livremente. 

Inconsciente, natural, automaticamente." 
Conto Zen 

 

“Seja lá o que for que estiverem falando do Fnord, não é Fnord” 

Naruto 

  

                                                           
1
 Banda de Rock Britânica dos anos 60’s que ninguém conhece. 

Um beijo 

na sua 



 

40 

 

UM KOAN ZENERDISTA APLICADA 

 
Um mestre zen foi procurado por um aluno de cálculo. O mestre 

zen era além de discordiano um professor de física e de matemática 

(ZenErdista).  

O aluno surgiu com uma problemática. Não conseguia resolver a 

integral de e^x.  

O mestre zen perguntou. 

"por que você não consegue resolver?" 

o estudante disse: "eu não consigo sair do lugar. Não sei mais como 

resolver. Não vejo nada de diferente". 

O mestre zen então diz: "você não consegue resolver por que 

espera algo diferente. Mas a integral de e^x é ele próprio" 

Nesse instante o estudante foi iluminado pela mão de Éris 

repousada sobre a matemática. 

PS.: Essa integral é a mais preferida de todas. Pois não precisa 

pensar muito pra resolver. Nenhum professor põe uma integral 

dessas na prova. Que fique dito. 

DN 
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VAI PROOCURAR O CAMINHÃO DONDE 
VOCÊ CAIU! 

L.C.A 

MU 

 
Um jovem discordiano estava bebendo com seus amigos quando de 

repente a bebida acabou. 

Seus amigos não discordianos gritaram tristes: - ACABOU A 

CERVEJA! E AGORA? 

Então uma vaca que ali perto estava mugiu: - MU. 

Neste instante o discordiano foi o único que soube o que fazer 

prontamente. 

Os demais por não entenderem chinês, também fizeram NADA. 

 

 

 

 

 

 

NEM VENTO E NEM LATA DE CERVEJA 

 
Dois bêbados estavam discutindo bravamente no meio da rua. Um 

vento soprara por ali e colidindo na lata de cerveja provocou um 

assovio. Um dizia que o vento cantava como a dama da noite. O 

outro retrucando dizia que era a lata quem cantava. 

Timóteo Pinto que ali passava ouviu a discussão e disse 

interrompendo: 

“Nem o vento e nem a lata! Mas sim o álcool que escorre em suas 

veias”. 

Os bêbados não entenderam, mas ficaram bem bravos e 

escorraçaram-no dali a berros. 

Adaptado de Discordian Koans 

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
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SEM MOTIVO 
 

Certo dia, três amigos passeavam e viram um homem no cume 

de um pequeno monte, 

sentado. Curiosos sobre o que estaria o homem fazendo, foram 

até ele, usando a trilha na 

encosta. Chegando lá, o primeiro disse: 

"Olá, está esperando um amigo?" 

"Não..." - respondeu o outro. O segundo homem replicou: 

"Então está respirando o ar puro!" 

"Não..." - disse o estranho. O terceiro amigo disse: 

"Já sei! Você estava passando e resolveu olhar este belo 

cenário." 

"Não, na verdade..." - repetiu o homem. Os três amigos então 

exclamaram ao mesmo tempo, 

estupefatos: 

"Mas então, o que faz aqui?!" 

O homem disse com um suave sorriso: 

"Apenas ESTOU aqui..." 

Conto Zen Budista 

NÃO ALIMENTE O VÁCUO 

  

As ovelhas são fofas para se 

disfarçarem de demônios que 

comem pastos. No fundo elas oram 

por sua derrota 
Livro das Almas 
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PEGUE O POMBO VAZIO 

 
Timóteo Pinto chegou para o seu discípulo discordiano mais 

inteligente e perguntou 

“é possível capturar o vazio?” 

O discordiano então lhe disse 

“Não” 

E morreu. 
DN 

 

ALÉM DO VAZIO 

 
Certa vez um monge perguntou a Timóteo Pinto: 

"Se todas as coisas se reduzem em última análise ao Vazio, 

este a quê se reduzirá?" 

Respondeu o mestre: 

"Minha língua é curta demais para vos explicar." 

"E por que vossa língua é tão curta?" perguntou o monge, 

intrigado. 

"No interior e no exterior ela é da mesma vazia natureza." 

Disse o mestre. 

Outro Conto Zen 

 

  

1. A verdade jamais será conhecida se ela for mentida.  

2. Toda verdade é uma meia mentira. E toda mentira é uma meia verdade.  

3. Ilumina-te para ver a si próprio!  

4. A Única verdade é que não há verdade!  

5. Quando as mentiras são doces, as verdades são amargas.  

6. Quando a mentira for amarga, a verdade é doce.  

7. Mentir para criar.  

8. Criar para mentir.  

9. Ato irreal ou inverdade.  

10. Mentir é o dom do contador de história. Por isso todo escritor é um 

bom mentiroso.  

11. Acreditares na mentira, porque vós sois crédulo.  

12. As mentiras são dissolvidas no solvente chamado questionamento. 

Livro das Sombras 
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A VOZ 

 
Um dia estava eu meditando com St. Gulik quando de repente uma voz fina e aguda 

surgiu. Perguntou o que eu comia. 

Respondi que comia pão com margarina e tomava café. 

Então a voz surgiu novamente. 

“E por que fazes isso?” 

Eu retruquei 

“E por que se interessa?” 

A voz não voltou mais a perguntar.  

DN 

 

 

            

 

 

 

   

VOCÊ AMA OS SEUS DEDOS? 

 
Um sábio chinês certo dia perguntou ao 

discordiano “qual a real lição da religião”. 

O discordiano respondeu: 

“Você ama os seus dedos?” 

DN 

  

Dizer que a mentira é 

verdadeira é também 

certo que a verdade é 

mentirosa 

Fui passear na Centenário ,como o mar estava 

agitado resolvi comer um tucano no espeto de 

gosto duvidoso esta visão me deixou alegre e 

enterrei o defunto 
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De 1000 frases que eu escrevi apenas uma é verdadeira e ela não é 
esta. 

 

NÃO MATE BUGS 

 
Todo mundo odeia bugs! Mas por que matá-los? 

Só porque odeio algo é, como, nenhuma razão 

para matá-lo. Como ... se todos matassem tudo o 

que odiassem, onde estaríamos? Não haveria 

ninguém aqui! Porque mais cedo ou mais tarde, 

não importa o quão bom você é, alguém odeia 

você, e vai pensar em você como um bug! 

- Um sermão do Irmão Elron McKenzie 

Discordian Koans 

 

 

 

Deixe-me rolar  

 

A SAÍDA NEM SEMPRE é O CAMINHO 

 
Uma estudante loira de Discordia curtindo agradável no calor do 

irmão Sun Notou uma ocorrência desfavorável nos fundos de 

sua humilde morada de Beverly Hills Um touro saltou sobre a 

cerca que marcava seu território, chifres e tudo Um convidado 

não convidado, um touro, chifres e todos "Por que este touro 

Deus nos salve 

 

 

 

 

No Refrigerador 

“Adoro Beethoven, especialmente os seus 

poemas” (Ringo Star) 

Deus nos salve 

 

 

 

 

No refrigerador 

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
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veio saltar sobre minha cerca eu não me importo Mas, para todos 

os destaques no meu cabelo, fora do meu quintal, vou vê-lo " 

Ela obteve a ajuda de onze outros estudantes loiros da Discordia 

Numa tentativa de levantar o touro sobre a cerca onde ele havia 

surgido 

Um ruivo de olhos verdes que testemunhou a situação dos 

estudantes louros de Discordia Incriticamente, não poderia 

deixar de resistir a oferecer  conselhos amigáveis 

"Por que não abra o portão da cerca em vez de ter que 

levantar o touro" 

Ao ouvir isso, os estudantes Louros da Discórdia foram 

iluminados Nunca tinha chegado à sua mente que se 

livrar de um intruso chifrudo 

Poderia ser tão fácil como abrir o portão para deixá-lo 

ir para fora 

Discordians Koans 

 

QUEM É VOCÊ 

 
Omar disse: "Os Discordianos passados e futuros, ambos são seus 

servos. quem é você?" 

Comentário de Hooflonj Poo: Se você perceber claramente quem 

são eles, é como se você visse sua próprio bosta que flutua afastado 

em um córrego sereno e tranquilo. Não há necessidade Para 

perguntar a alguém se ele fede mais para eles do que para você. 

 
Discordian Koans 

 

  

Haja como um idiota e as pessoas o tratarão como um igual 

Eu acredito porque pago 

 

Eu acredito porque eu 

pago 

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
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RAW E O EDITOR  
O editor do RAW uma vez perguntou se o 

Principia Discordia tinha sido escrito por ele. 

RAW respondeu: 

“Se eu escrevi o Principia Discordia, aquilo seria 

de alguma forma menos real?” 

O editor diz: “Há uma demanda para isso. Nós 

poderíamos sem dúvida fazer uma grana 

publicando isso.” RAW disse: “Dinheiro não 

permanece no mundo quando está feito e tem 

nada o que fazer com isso. Você está sempre 

publicando Principia Discordia sempre que me 

publica.” 
CHAOKOKU 

 

 

O QUE TE SEGURA? 

 

 

GP:Talvez você apenas seja louco. 
M2:Não me diga!Mas não leve meus ensinamentos por falsos só 
porque sou louco.A razão 
de eu ser louco é porque eles são verdadeiras. 
GP:Éris é verdade? 
M2:Tudo é verdade. 
GP:Mesmo coisas falsas? 
M2:Mesmo coisas falsas são verdade. 
GP:E como pode ser isso? 
M2: Eu não sei cara, eu não fiz isso. 

Principia Discordia 

 

Levando a 

sátira a sério 

Nossas canções são 

apenas um monte de 

acordes menores com um 

pouco de nonsense jogado 

em cima – Michael Stipe 

SOMOS 

TODOS 

FRUTOS DO 

MAR 

http://pages.videotron.com/drroots/Chaokoku%20001.html#Chaokoku001b
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Dois fnords lutam contra três, 

nenhum para ver, sem 

outros para defender, qual 

grupo sairá vencedor? 

----------------------------------------------

---Seja qual for a sua resposta... 

saiba que: 

 

Está errada!!!! – Grade 23 
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QUESTIONAMENTO DOS ROBÔS DE CARNE 

 
Há muito tempo, quando os unicórnios viajavam pelos arco íris 

feito de açúcar, um bode chinês sempre alertava sobre a infestação 

de elefantes na cidade. Não que isso fosse mudar a concepção sobre 

os unicórnios, mas era importante falar sobre isso. O bode chinês 

era um Anunnaki, e por falar verdades mentidas, ele era perseguido 

pelos androides. Os robôs de carne invocavam o sábio chinês para 

lutar verbalmente contra o bode. O sábio dizia: “Não se pode 

enxergar no escuro!”. Então o bode tinha que se defender: “ O 

escuro não foi feito para ser enxergado”. O sábio olhou espantado e 

reargumentou: “ Então o escuro ele verá!”. O Bode olhou 

encurralado e finalizou: “O escuro é visto apenas pelos cegos”. 
Le Discordia 

Gatos vesgos têm dificuldade em 

tossir 

 

  

Meu koan é 

compreender o 

som da palma 

de uma mão só 

O meu é 

descobrir como 

esse celular 

funciona 
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AMNÉSIA 

 
O homem perdeu a memória, só a recuperando após cerca de vinte 

anos. Não demonstrou nenhum entusiasmo ao tomar consciência de 

que estava curado da longa amnésia.  Acabou se suicidando dias 

depois.  Como fazia muito tempo que havia perdido a memória, 

quando finalmente a recuperou já não se lembrava de mais 

nada.  Assim, preferiu a morte 

                         Contos Curtos – Nelson S Oliveira 

BAND-AID 
 

No museu dito sacro, um visitante, após ver “fios de tecido retirados do santo 

sudário”, “lascas de madeira da cruz que crucificou Cristo”, “resíduos de 

couro retirados de um látego usado por um soldado romano para açoitar o 

Salvador”, “cacos de louça usada na Santa Ceia”, entre outras relíquias, 

depara com um curativo band-aid  que teria sido usado no Deus Filho para 

curar alguma ferida. Protestou indignado junto à curadoria, acusando fraude, 

dizendo ser isso “IMPOSSÍVEL!”, pois naquele tempo com certeza ainda 

não havia curativos Band-aid.  “Para Deus nada é impossível!”, respondeu-

lhe sabiamente o curador. 

 
Contos Curtos – Nelson S Oliveira 

 

O UNICÓRNIO 

 
Um discordiano estava andando pela rua quando depara surpreso 

com um menino assustado. 

“Que foi rapaz?!” 

O menino assustado exclama 

“UM UNICÓRNIO QUER ME COMER!” 

http://www.recantodasletras.com.br/contossurreais/4835684
http://www.recantodasletras.com.br/contossurreais/4835684
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Meus olhos estão cegos, 

mas eu ainda posso ver 

Black Sabbath 

Então o discordiano ri da situação. E ri mais um pouco. Ri tanto 

que o menino chora, sai correndo constrangido e ainda continuou 

ali na rua rindo até morrer. 

DN 

 

 

 

 

 

 

 

NEM EU 

 

Uma vez um discordiano muito famoso que sempre estava a 

espalhar a mensagem da deusa pelos cinco cantos do mundo estava 

em uma palestra no interior do Brasil. 

Ele era muito conhecido nas esferas discordianas mesmo. Era um 

autêntico mensageiro da Deusa. 

Numa dessas palestras um ouvinte indagou confuso: 

“Mas... O que é o discordianismo?” 

O palestrante discordiano então respondeu: 

“Veja só... Quanto mais suicidas existirem no mundo, menos 

suicidas existirão?” 

O ouvinte respondeu: 

“Não sei” 

O discordiano continua 

“Se vegetarianos gostam tanto dos animais, porque comem toda a 

comida deles?” 

O ouvinte responde novamente “não sei” 

O discordiano continua... 
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Enquanto você dormia, o 
inimigo acariciou um gato 

“O que aconteceria se Pinóquio dissesse „meu nariz vai crescer 

agora? ‟”. 

Ouvinte responde mais um “não sei” 

Então o discordiano responde: 

“Então... nem eu” 

DN 

 

TÁ NA HORA DE TIRAR A 

MÁSCARA E LAVAR A 

CARA! 

L.C.A 

 

NA FRENTE DA LUZ 

 
Era perto das 16:00 quando fui até o mestre 

consultar o Principia. Ele queria que eu 

traduzisse o metaclysmia. Num momento 

seguinte peguei o livro e me dispus a fazê-lo. 

Deitei-me debaixo de um limoeiro e comecei a 

ler. Minhas vistas começaram a se embaçar 

quando no fim me tomei por uma escuridão 

total. 

Incomodado, resmungando, ou vi meu mestre 

gritar: 

“Saia da sombra imbecil!” 
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Quando há grandes dúvidas, há grande 

despertares. 

Pequenas dúvidas, pequeno despertar. 

Quando não á dúvida, não há despertador 

E nesse momento percebi que o livro estava debaixo da minha 

sombra e que o problema era eu. 

DN 

RG DOS CÃES 

 
Um virgem de 23 anos vivia sozinho em um canto qualquer da cidade de Brasília. 
Passava a sua tarde inteira a meditar e tomar chá de cânhamo, para estimular seus 
pensamentos e relaxar seu corpo e sua alma. 

Em uma de suas meditações, ele decidiu comprar um cachorro. Um não, dois 
cachorros. Foi ao centro e comprou dois cachorros, filhos do capeta, também 
conhecidos como pinscher, filhos de crias diferentes. Quando chegou em casa, os 
soltou pela casa e fez um chá para meditar. Sentou-se, e tomando seu chá, e ele 
começou a meditar, enquanto observava seus novos cachorros. 

Algo que lhe chamou a atenção, foi que um cachorro cheirava o cu do outro. E ficou 
observando eles, em sua cheirada mútua, e por muito se indagava o que diabos eles 
estavam fazendo. No outro dia, decidiu ir à biblioteca da cidade e ler alguns livros 
sobre o comportamento dos cachorros. 

Descobriu então, que os cachorros fazem isso para tentarem se conhecer, e que 
assim entendiam os sentimentos, pensamentos e tudo sobre o cachorro. Voltou para 
a casa, e meditou sobre o que leu. Passou horas, horas e horas meditando, e chegou 
à conclusão que o cu do cachorro era o RG natural. 

Curioso sobre o funcionamento, tirou todas suas roupas, e de quatro deixou que 
seus cachorros cheirassem seu cu, deu algumas risadinhas, uma vez que eles 
lambiam o buraco. Não obstante e satisfeito com a experiência – sem saber se seus 
cachorros de fato lhe conheciam – pegou um deles pela cintura, e deu uma fungada 
no cu do cachorro, que no mesmo momento, soltou uma rajada de merda em sua 
cara. Ao perceber a cagada que tinha feito, o virgem foi iluminado. 

Viktor Andrejnovich Dias 
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SOBRE ILUMINAÇÕES E LÂMPADAS – I 

 

O padre disse que o primeiro caminho para 

iluminação pessoal,   era ficar embaixo da 

lâmpada. O reverendo, por sua vez, disse que era 

necessário enfiar uma lâmpada no cu, e acendê-

la com uma batata. O cara-da-cientologia-que-

não-importa-muito-de-qualquer-maneira, disse 

para segurar um pepino com a boca e acendê-lo 

como se fosse uma lâmpada. Buda, por fim, não 

falou nada, pois ele era mudo, e acabou 

carregando todos os segredos do universo para 

seu túmulo, sabe-se lá porquê. 

Viktor Andrejnovich Dias 

SOBRE ILUMINAÇÕES E LÂMPADAS – II 
 

Todos sabemos que o segredo máximo do 

universo se reverte ao sacro-tanto-fazismo, 

porque ninguém de fato se importa, então tanto 

faz. Ninguém se importa, porque estão ocupados 

demais em seus escritórios chiques, sentados 

digitando bostas sem sentidos o dia inteiro, para 

no fim do dia repousarem diante do grande 

pedaço de plástico-e-silício-e-vidro, para 

fazerem sabe-se lá o quê. 

Viktor Andrejnovich Dias 
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O mundo pode acabar 

amanha e se não acabar 

 

 

 

 

será depois de amanhã 

!!! 

 

Um bodisatva uma vez me disse, que um bode disse 

ao buda, que um outro bode ouviu de uma bode-

fêmea, que para atingir a iluminação, o primeiro 

passo é deixar de tomar Ovo Maltino, pois este é o 

líquido do anti-buda, seja lá o que isso quer dizer 

Viktor Andrejnovich Dias 

 

 

SOBRE ILUMINAÇÕES E LÂMPADAS – III 
 

Minha cachorra olhou para mim e sorriu, e me 

disse que eu não era um iluminado, porque eu 

estava sentado no escuro. E ela ria, ria e ria, e eu 

não sabia onde diabos ela estava, pois seu pelo é 

semelhante as trevas que me abraçavam com 

ternura. Eu de fato não entendia o que isso queria 

dizer 

Viktor Andrejnovich Dias 

SOBRE ILUMINAÇÕES E LÂMPADAS – IV 
 

Uma chama ardia dentro de minha mente, e 

então eu passei pomada anti-queimadura – 

daquelas que se passa na bunda de nenéns – por 

toda minha cara, e decidi refletir sobre a vida. 

Não se 

preocupe, 

agora a culpa é 

nossa 

Igreja Subgenius 
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Para apreciar o Nonsense, é 

preciso interesse sério  pela 

vida –  

 

 

 

 

Frank Burgess 

 

Lá fora o vento uivava. Uma coisa que eu 

aprendi na vida, com o conhecimento popular, é 

que o vento traz mensagens de grande sabedoria, 

abri a janela, e coloquei minha cabeça para fora. 

Fechei os olhos e tentei captar a mensagem. O 

sábio vento disse: “Ih mané, ah lá o picolé de 

porra”, referindo-se a minha cara com pomada 

de neném. De qualquer maneira o vento sopra, 

eu acho. 

Viktor Andrejnovich Dias 
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Verdades são fatos abstratos, 

Impossíveis. Por isso não 

podem ser questionadas. 

 

 

 

 

 

 

Se houvessem provas... 

Seriam falsas com certeza.  

Grade 23 

SOBRE ILUMINAÇÕES E LÂMPADAS – V 
 

Tentei refletir o sentido da vida, e todos os seus quarenta e dois, e 

todas as batatas, gatos e bananas que fascinavam o mundo – menos 

eu, sou um cara durão, eu acho – e cheguei à conclusão de que o 

mundo como está, merecia ser explodido e transferido para outra 

parte do multiverso, deixando-me sozinho no vazio, pois nada 

poderia impedir o grande fato de que atos minúsculos não fazem 

sentido nas perspectivas adotadas na vida dos lunáticos desse país, 

com toda a incerteza do mundo. 

 
Viktor Andrejnovich Dias 

 

SOBRE ILUMINAÇÕES E 

LÂMPADAS – VI 
 

Mas tudo isso fazia sentido, em algum 

sentido, e não fazia sentido em nenhum 

sentido. A verdade – além de que toda 

verdade é mentira, e toda mentira é mentira – 

é que não existe forma alguma de se chegar a 

iluminação, e por isso o buda ficou em 

silêncio, quando perguntado em relação ao 

tema. A melhor maneira de buscar a 

iluminação, é sempre checar se há cobras em 

sua bota, para não virarmos um brinquedo. 

Viktor Andrejnovich Dias 
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O que está em cima é o 

mesmo do que está 

 

 

Embaixo 

COMO ASSIM ‘JABUTÍ’? 
Como assim „jabuti‟, velho? Todo mundo perdeu a 

cabeça? Não faz sentido „jabuti‟, velho! Eu não tenho 

um „jabuti‟, velho. Puta que o pariu jabuti, velho. 

Hoje o dia tá tão jabuti, velho, porque jabuti, velho, 

como assim, velho, não faz jabuti, velho. 

Tinha um jabuti na minha porta hoje, ele queria falar 

sobre a palavra do nosso senhor e salvador, o cágado. 

Eu não entendi o jabuti do sentido, velho. Temos 

nosso direito de Jabuti sim, e nada menos do que 

jabuti. 

Na banheira tinha um jabuti cagado e um cágado jabuti, velho. Eu 

não sabia o que jabuti, velho, era tão fazer sentido não fazia. O 

Jabuti corria de um lado para o outro, mas de uma forma devagar, 

que a gente não considera como correr, velho. 

Tinha uma moça muito bonita, mas ela era um jabuti e tinha um 

cabelo meio jabuti, mas mesmo assim ela era muito jabuti, velho. 

Eu tomei um refrigerante outro dia e nome dele era jabuti, ele me 

fez peidar por 4 dias seguidos, velho. Puxando a proporção 

iconoclasta do jabuti, podemos assumir que ele se interessa por 

almoços e desenhos com jabutis e isso é lindo, 

velho, lindo. 

Uma vez eu amei uma jabota, mas eu não cheguei 

a ficar com ela, por ela ser muito jabuti. Seu belo, 

belo corpo me lembrava um jabuti e eu não sei 

porque eu desgosto de jabutis, velho. Mas todo dia 

tinha sopa de jabuti, tinha um jabuti no meu café, 

tinha jabuti em minha mente, em meus sonhos e 

em meus pesadelos. Jabuti everywhere, mate, 

everywhere. Jabuti em tudo que é lugar, velho, 

tudo que é lugar. 

Eu não aguentava mais jabuti, mas jabuti, velho, era um animal 

estranho. Tinham jabutis fodendo em minha janela, eles faziam um 

barulho idêntico a de jabutis fodendo, isso me perturbava, porque 

Nada é verdadeiro, 

 

 

 

 

 

tudo é divertido 
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eu tentava me concentrar, mas eles jabutizavam, velho, 

jabutizavam. Eles insistiam, e eu joguei um balde de água neles, 

mas jabutis são aquáticos, eu sou burro como um jabuti, velho, 

tentei tacar fogo neles, mas eles estavam molhados, quem diabos 

molhou os jabutis, velho? 

Você faz qualquer coisa e as pessoas ficam jabuti, você explica, 

explica e se explica e eles jabuti, você tenta dizer e dizer 

novamente e eles ficam jabuti e você fica jabuti, e quando vai ver 

vocês dois jabuti juntos, e tudo acaba jabuti quando se jabuti, 

velho. Eles tentaram jabuti o sentido, mas não tem jabuti, velho. 

Aí você quando já muito cansado de jabuti, você para de jabuti e 

olha para si mesmo no espelho, sorri, mostrando os dentes como 

um jabuti e então se senta no canto da sala, e fica um tanto jabuti 

que começa a chorar, por estar muito jabuti. E então você para e 

pensa, „como assim jabuti, velho? Todo mundo perdeu a cabeça? 

Não faz sentido jabuti, velho! Eu não tenho um jabuti, velho”. E 

então tu és iluminado, e finalmente entende jabuti, velho. E percebe 

que nada jabuti, quando jabuti, velho, quando jabuti. 

Viktor Andrejnovich Dias 

 

Ter sorte é melhor do que ter razão 
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Ter uma vontade firme é ter em 

mente o que se busca 

 

 

 

 

 

e ir em direção àquilo com todas as 

forças 

Livro de Wabbajack 

 

çã

Livro das Almas 

TIMÓTEO PINTO E O THELEMITA 

 
 Um dia, um Thelemita desafiou Timóteo. Ele disse, “Timóteo, ante 

de mim está a forma mais estúpida do universo”, e com todo o 

espanto do mundo, Timóteo diz: “Não acredito em ti, amigo 

Thelemita, mostre-me”. De dentro do casaco, o Thelemita tira um 

espelho de bolso, o abre e vira em direção a Timóteo. Ele arregala 

os olhos e diz, “Agora eu entendo, querido Thelemita. Tu és o 

maior idiota do mundo”. O Thelemita fez uma cara de espanto, 

“Não vês a ti mesmo no espelho? ”. Timóteo balançou a cabeça e 

afirmou convicto, “Vejo a ti, deixe-me lhe mostrar”. 

De forma carinhosa e apreensiva, Timóteo tirou o espelho das mãos 

do Thelemita, e mostrou a ele. O Thelemita olhou profundamente 

no espelho, e viu a si mesmo, então olhou dentro dos grandes olhos 

do Timóteo, que tinham uma 

característica apreensiva e paterna, e 

olhou novamente no espelho. Repetiu 

isso mais três, ou quatro vezes, e então 

o Thelemita foi iluminado. 

Viktor Andrejnovich Dias 

 

A FALSA PRISÃO 

Em um mosteiro Zen, um monge 

novato estava agindo de forma 

rebelde às normas do local, 

causando um certo tumulto. O 

mestre, percebendo o desconforto 
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da comunidade dos monges, resolveu chamar a atenção do 

monge rebelde determinando-lhe que ficasse num 

alojamento a parte para que refletisse sobre a sua conduta.  

Contrariado, mas obediente, o monge aceitou a ordem e foi 

levado ao tal alojamento. 

Passaram-se algumas semanas e o monge ainda estava no 

mesmo aposento, onde lhe levavam diariamente comida e 

água que eram deixadas em uma abertura da porta. Todo 

esse tempo de enclausuramento fez com que chegasse à 

conclusão que havia de fato passado dos limites com aquela 

atitude de rebeldia. Estava realmente arrependido. O 

tempo passava e já fazia alguns meses que o monge estava 

lá, quando começou a se inquietar e pensou, indignado: 

“Sei que abusei da minha liberdade, mas não acho que 

minha atitude tenha sido tão grave ao ponto de ficar tantos 

meses trancafiado nesta prisão. Agora quem passou dos 

limites foram eles. Não vou mais aceitar tamanho absurdo. 

Vou sair daqui imediatamente, nem que eu tenha que 

arrebentar esta porta.” 

Neste momento, o monge se aproxima da porta e, numa 

atitude enraivecida, tenta forçar a tranca da porta para 

arrombá-la logo em seguida. Ao fazer isso, a porta se abre 

sem qualquer esforço de sua parte. Espantado, o monge 

nota que a porta estava aberta durante todo o tempo em 

que permanecera ali. 
Conto Zen 

 

“Não fique sonhando com o amanhã, 
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pois quando você acordar, 

ele será o hoje.” 

Papa Doc em O Livro perdido do gato quântico 

 

 

 

 

ê á

ç

ê ã ê

ê ”

Livro Perdido do Gato Quântico 

 

  

Deixai de crer que as verdades são verdades e as mentiras 
são mentiras, pois 

as mentiras são acima de tudo grandes verdades 

Os Evangelhos Apócrifos Discordianos 
Segundo São Pantaleão da Nicomédia 

AKA Lord Quack !  

Eu fechei ou 

não a porta? 
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A JANELA E A PORTA 

 
Um jovem discordiano estava no seu quarto num 

dia horrível de calor. Não tinha ventilador e nem 

ar condicionado... Tinha apenas uma janela da 

qual abrira e esperava que uma brisa de ar 

circulasse por ali. 

Mas nada acontecia... Porém ele via que existia 

vento lá fora. 

Foi até a janela e percebia que o vento chegava 

até ali e depois ia embora, como se zombasse 

dele. 

“Por que não entra?” 

De repente alguém abriu a porta do quarto e um 

vento forte veio de sua janela revirando todas as 

folhas pelo chão. 

Neste instante ele foi refrescado 

DN 

 

************************* 

*************** 

*** 

 

 

 “Se quiser fazer, faça... Os sentidos e conceitos são expressamente 

livres” 

“Nem toda verdade é uma realidade palpável” 

“Por mais que se corra, uma hora terá que parar no final” 

“Gritar não vai fazer o Cosmo lhe escutar. Ele é surdo” 

“Jamais saberão da verdade se ela for mentida” 

“Nunca, jamais, faça em vão” 

O Bom Zen 

 

 

 

 

É aquele que segura a 

Vontade de Cagar e Mijar 
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“Toda atitude é passivo de uma ação” 

“O que lhe faz luz, é tua Vontade” 

“Hail Éris, Hail Discordia! Hail Fnord” 

“Plante e semeie sua semente” 

“Por favor, não me pergunte o que isso significa. Encontre a tua 

verdade!” 

Livro das Sombras 

DN 

A FOLHA BRANCA 

 
Certo dia o discípulo estava insatisfeito com toda a comunidade ao  

seu redor. Blasfemava e ouvindo isso o mestre Zen Discordiano se 

aproxima do jovem e lhe dá uma folha de papel em branco. 

“O que é isso?” perguntou o jovem. 

“Uma folha em branco. Ponha toda a sua opinião aqui” disse o 

mestre. 

O jovem assim o fez. 

Assim que terminou deu para o mestre que imediatamente jogou ao 

fogo. 

Indignado o jovem resmunga 

“Se eu soubesse que faria isso tinha escrito nada” 

O mestre então respondeu 

“Tome aqui essa pilha de folhas. Sempre que precisar resmungar, 

escreva aqui e depois jogue ao fogo” 

DN 

Ê

Ç   

St. Gulik 123 A.C 
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O QUE FOI ISSO? 

 
Perguntaram ao mestre zen discordiano o que 

significava pra ele o FNORD. 

Ele pega o celular e desliza a tela pra cima e pra 

baixo e depois dá um grito. 

Ninguém entendeu nada e perguntaram 

“O que foi isso?” 

O mestre então diz: “A questão acabou de ser 

respondido” 

DN 

 

PLANO B 
Um dia o discípulo neófito quis confrontar o 

seu mestre Zen Discordiano PAPA da cabala 

Sem Sal. O neófito questionou qual a validade 

do real. 

O mestre então com um sorriso respondeu: 

“Dependendo da inflação, até o plano B” 

DN 

>< 

1. A loucura é independente da razão. 

2. A loucura se manifesta de acordo com o impulso. 

3. Quebra qualquer forma de inércia. 

4. É um fluxo contínuo sem limites. 

5. Não é regida por leis ou regras. É absoluto 

 
Livro de Wabbajack 

 

GO 

           KU 
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ATÉ ONDE A IMAGINAÇÃO FOR 

 
O mestre zen discordiano perguntou ao seu 

discípulo qual o tamanho do infinito. 

O discípulo nada soube dizer.  

O mestre aconselhou a ir meditar sobre a 

uestão. 

Por dias o discípulo ficou inquieto com a 

pergunta. 

Foi num ímpeto de imaginação que soubera o 

quão grande era o infinito. 

Mas sabia que não podia saber o tamanho real 

“FNORD” 

Reptilianos são Repolhos 
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do imensurável por que sua imaginação não o 

deixava e assim foi iluminado. 

DN 

 

EU NÃO SEI 
O papa discordiano visitou o papa Cristiano no 

Vaticano da qual indagou ao Discordiano qual 

era o mérito do Papa cristão. O discordiano 

respondeu “Nenhum”. 

Muito confuso o cristão perguntou do por quê. 

O discordiano então disse que “fazer algo com o 

objetivo de obter mérito demonstra em si a 

impureza, a mesquinhez do renascimento e o 

espírito pobre”. 

O cristão perguntou qual o principal principio do 

discordianismo. O papa discordiano respondeu 

que era “não fazer sentido. O vazio. O nada 

sagrado”. 

O Papa cristão confuso e indignado perguntou 

quem estava diante de si. Então o Papa 

discordiano respondeu: 

“Eu não sei”.   

Contextualizado por DN  

 

 

  

Vá até um guarda volume e deixe um saco de batata no 23 

Deixe a chave em cima de um banco dentro do ônibus 
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O UNIVERIITÁRIO E O DISCORDIANO 

 
Um dia um jovem estudante universitário esbarrou sem querer com 

um discordiano. 

Aproveitando a  oportunidade o jovem perguntou: 

“qual a razão de você falar essas bobagens? Essas loucuradas que 

você fala por ai?” 

O discordiano respondeu com uma mirada de olho: 

“fnord” 

O jovem riu e exclamou: 

“Isso! Que significado isso tem?” 

O discordiano respondeu: 

“Por que a pergunta?” 

O jovem disse: 

“Eu acho que você é louco. Ou tem algum sentido nisso tudo?” 

O discordiano diz: 

“Você não perdeu coisa alguma para encontrar o significado. Você 

já ouviu aquele provérbio? „Não jogue pérolas aos porcos‟”. 

O universitário diz: 

“Mas eu não sou porco” 

O discordiano responde: 

“Você não é o porco da qual as pessoas jogam pérolas. Mas o porco 

que caça pérola. No fim das consta, é tudo porco” 

E o discordiano tendo dito isso ele sai rindo o universitário que 

reprovava pela 3º vez em cálculo I. 

DN 

DIRUIT AEDIFICAT MUTAT QUADRATA 

ROTUNDUS 

Principia Discordia 
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<<PULE O MURO SEM ALTURA >> 

 

NA FALTA DE LUZ 

 
Um certo dia um mestre zen discordiano recebeu a visita de um dos 

seus discípulos. 

O Discípulo Dantas estava com um pouco de pressa. 

O mestre pergunta: “pelo menos fique para um chá, enquanto 

discutimos sobre o Chao Te Ching”. O discípulo um pouco ansioso 

pergunta se não iria demorar muito até que a água fervesse. O 

mestre com sagacidade responde que usaria o micro-ondas, porque 

agora os mestres zen são modernos. 

O jovem decide ficar. Conversa vai e conversa vem, o jovem 

percebe que o mestre esquecera da água no micro-ondas e o alerta: 

“será que a água já não ferveu?” O mestre todo cabulado diz que 

não escutara o apito. Foi verificar e percebeu que não havia luz 

naquele momento. Ele vira para o seu discípulo e fala: “O que 

aprendemos hoje?” 

O discípulo não sabia a resposta. Então o mestre zen discordiano 

responde: 

“Zens modernos ficam sem chá na fata de Luz” 

Naquele exato momento a luz volta e os iluminam. 

 

Escreva o ensaio mais 

longo e mais sábio 

E ninguém terá tempo 

para lê-lo 

The Chao Te Ching – Cap 9 



 

70 

 

 

 

A NATUREZA BUDA DE ÉRIS 

 
Uma vez um Mestre Zen foi visitar um KSC Discordiano no alto de 

uma montanha. O Mestre Zen cuidadosamente se aproximou do 

Discordiano, Temperamento errático. Antes que ele pudesse falar, o 

Discordiano girou ao redor e Perguntou o Mestre Zen, "A Deusa 

Éris tem a Natureza do Buda?" 

O Mestre Zen sorriu e disse: "Mu!" 

O Discordiano olhou para o Mestre Zen nos olhos e disse: "Que 

merda!
2
 

Isso quer dizer? 

O Mestre Zen sorriu e disse: "Mu!" 

O discordiano levantou-se e disse: "Não, cara. Estou falando sério. 

O que diabos isso significa? Você é um retardado ou o que? 

O Mestre Zen sorriu e disse: "Mu!" 

O Discordiano arrebatou a bengala do Mestre Zen para longe dele e 

Disse, levantando a voz, "Diga 'Mu' novamente! Diga "Mu" 

novamente! Atreva-se.  

                                                           
2
 Como Diabos um Discordiano não sabe o que significa MU? 
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“A parte mais difícil é 

como é frustrante ver 

almas jovens lutarem 

tanto com coisas que são 

patentemente, 

obviamente verdadeiras 

e claras. Elas não 

aprenderam a fluir, o 

segredo da vida. Eles 

estão sempre nadando 

contra a corrente, 

lutando, lutando.” --

 Tracy Finklang 

Você, filho da puta! Diga "Mu" mais 

uma vez! " 

O Mestre Zen já não estava sorrindo, 

mas estava segurando sua agitação 

Mãos defensivamente e disse, "Mu?" 

O Discordiano aproximou-se, 

atingindo o Mestre Zen com a sua 

própria vara, todo o tempo gritando: 

"É a Deusa Eris uma bela loira com 

grandes peitos 

E uma bunda que tem gosto de 

sorvete de baunilha francês? Me 

responda!" 

Quando o Mestre Zen despertou, ele descobriu que sua carteira 

tinha desaparecido e sua 

Glândula pineal estava inchada. Ele também notou que sua cueca 

estava do lado avesso 

Cramulus –Et Cetera Discordia 

 

O CAMINHÃ PICK-UP DE LORD OMAR 

 
Uma incrível estudante loira da Discórdia perguntou Lord Omar, 

"No seu lugar ou no meu lugar? "Lord Omar perguntou:" Você está 

tomando a pílula? "respondeu: "Sim, eu estou." Senhor Omar disse: 

"Então foda-se! Eu não posso segurá-lo por mais tempo, vamos 

fazê-lo aqui no capô do meu caminhão." 

Et Cetera Discordia 

 

(Sem Luz, Sem Chá) 

Ditado dos Monges Zens Modernos 
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CEGO, MUDO E SURDO 

 

Um monge dirigiu-se ao mestre Ummon (Yun Men em chinês) e 

perguntou: 

– Suponha que você encontre alguém surdo, mudo e cego. Como ele 

não poderia ver seus gestos, ouvir sua pregação ou mesmo fazer 

perguntas, você não poderia fazer nada. Incapaz de salvá-lo, você se 

mostraria um mestre inútil, certo? 

– Faça uma mesura – disse o mestre. 

O monge, embora tomado pela surpresa, obedeceu à ordem do mestre, 

depois voltou à posição normal na expectativa de ver sua pergunta 

respondida. Mas em vez de resposta recebeu um golpe de bastão e 

pulou para trás. 

– Muito bem – disse Ummon. – Você não é cego. Agora chegue mais 

perto. 

O monge atendeu ao pedido. 

– Bom – disse Ummon –, você também não é surdo. Entendeu? 

– Entendi o quê, senhor? 

– Ah! Você também não é mudo. 

Ao ouvir essas palavras, o monge despertou como de um sono profundo 
 

Onda Cósmica 

https://ondacosmica.wordpress.com/tag/koans/
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O SOM DO FNORD 

 
Certa vez, um aspirante ao Discordianismo foi às montanhas 

procurar um grande mestre Zen Discordiano Fnordista, que 

segundo acreditava poderia lhe dizer a palavra definitiva sobre o 

sentido do Fnord. Após muitos dias de dura caminhada o encontrou 

em um belo templo à beira de um lindo vale. 

“Mestre, vim até aqui para lhe pedir uma palavra sobre o sentido do 

Fnord. Por favor, faça-me atravessar os Portões do Cao Sagrado.” 

“Diga-me,” replicou o sábio, “vindo para cá vós passastes pelo 

vale?” 

“Sim.” 

“Por acaso ouvistes o seu som?” 

Um tanto incerto, o aspirante disse: 

“Bem, ouvi o som do vento como um suave canto penetrando todo 

o vale.” 

O sábio respondeu: 

“O local onde vós ouvistes o som do vale é onde começa o 

caminho que leva aos Portões do Cao Sagrado. E este som é toda 

palavra que vós precisais ouvir sobre o Fnord.” 

 
Contextualizado e adaptado por DN 

* 

UM MISTÉRIO ZEN DESVELADO POR UM MEMBRO DO SECTO MONGES 

MODERNOS 

Koan, pareidolia, kaleidoscopio e força do habito... O hábito só existe enquanto ele 

pode. A mente vence o hábito pela sutileza kaleidoscopica. O habito vence a mente 

pela estreiteza da satisfação e das respostas. 

O chão vence o céu pela gravidade no disputado 

Mas o peido ganha as nuvens 

A desordem esta na afirmação negada pela ordem implícita, escondida pelo hábito. 

Desordem não, conflito 
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A ordem implícita, é explicita. 

* 

UMA HISTÓRIA SATORI 

 
Um dos alunos de Ho Chi Zen perguntou pra ele: Qual foi a ocasião de sua 

iluminação” 

Ele respondeu: “Eu esqueci” 

Zenarchy 

 

 

TRÊS NA MANHÃ 

 
Chuang Tzu said: "Um dos guardiões dos macacos disse para eles: „Eu darei 

três amendoins na parte da manhã e quarto na parte da tarde‟, que os fizeram 

triste. Então o guardião disse : „muito bem, eu lhes darei quarto pela manhã e 

três pela tarde‟ e então ficaram todos felizes”. 

Zenarchy 

  

O que fazemos 

neste livro? 
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HUNG MUNG, PERSONALIDADE DA TELEVISÃO 

 
Um dos personagens que aparece nos escritos do velho Chaung Tzu é 

Hung Ming, cujo nome significa Caos Primal, razão pela qual ele foi 

adotado como um sábio caoista pela sociedade Discordiana – um não 

profeta da ireligiosa desorganizada sobre a qual você vai aprender mais e 

entender menos se você Ler o Principia Discordia.  

Como tal, ele também é um Zenarquista Imortal, pois a Zenarquia é para o 

Discordianismo tanto quanto o Zen é para o budismo ou taoísmo. 

Em Chuang Tzu ele é visitado por outro personagem, Grande 

Conhecimento, cujas perguntas ele responde rindo e batendo no joelho e 

gritando: "Eu não sei, eu não sei!" Grande Conhecimento persiste em 

interrogar Hung Mung, que finalmente o ilumina com um apropriado 

discurso caótico. 

Não pretendendo saber nada, Caos Primal revela tudo para a curiosidade 

informada - embora não usualmente em um formato muito ordenado. Ao 

conhecer esse sábio que nada sabe e não sabe, não se importa que ele não 

saiba nada, podemos aprender o suficiente para realizar quase qualquer 

coisa. 

 Discordianos dizem que você pode dar uma olhada em Hung Mung 

ficando que nem uma estátua assistindo sua televisão em um Canal 

desintonizado. Sua imagem de dança ficará cada vez mais visível quanto 

mais você olhar para ele. E como não têm patrocinadores, Hung Mung - 

eles dizem - nunca é interrompido por comerciais. Os zenarquistas são 

céticos quanto a isso. 
Zenarchy 

 

 

O SÁBIO ESQUECIDO 

 
Em Vôo dos Corvos Brancos, John Berry nos lembra 

que Chaung Tzu diz que o verdadeiro sábio está 

distraído: 

"O homem distraído não pode se lembrar de suas más 

ações, ele não pode se lembrar de suas boas ações.  
Zenarchy 

 

 

  

A dor vem de uma afinidade ferida que em seguida é 

queimada como carvão em uma churrasqueira. 
Livro das Almas 
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A QUESTÃO DA GALINHA 

 
Um jovem neófito discordiano perguntou uma vez para um 

Polipadre “Porque a galinha atravessou a rua?” e o Polipadre 

respondeu “Para chegar ao outro lado”. 

Nesse momento o neófito foi iluminado.
3
  

 

GOTO ZEN: O CORPO NO JARDIM 

 
A FBI perguntou a GOTO “porque tem um corpo em seu jardim?”  

Goto disse que realmente havia um corpo ali. Então o investigador repetiu a 

pergunta. Goto respondeu: 

“Para atingir a resposta, antes deverá desfazê-la” 

Adaptado de Erisiana por DN. 

 

 

GOTO ZEN: O QUE É BUDDHA? 

 
Um policial perguntou a Goto “Quem é Buddha?”. Goto respondeu “O que é 

Buddha?” e saiu correndo. 

Erisiana 

 

 

Insira uma chave de fenda bem aqui 

  

                                                           
3
 Contextualizado depois da alusão advinda do Sumo Sacerdote da Cabala Caracinza ter 

descoberto a conotação de suicídio nesse maravilhoso Koan. 
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GOTO ZEN: EU SEI QUEM VOCÊ É 

 
O investigador do FBI disse a Goto: "Eu sei quem você é agora." 

Goto disse: "Cinco quilos de linho?" O investigador disse: "Agora 

Estou certo, mas não estou iluminado. " 

Erisiana 

GOTO ZEN: O REPÓRTER ILUMINADO 

 
O primeiro vizinho disse: "Goto é um homenzinho muito agradável e 

tranquilo. 

Mantém-se a si mesmo, mas todo mundo gosta dele. "O segundo vizinho 

Disse: "Goto é um pouco pequeno demais, muito calmo. Mantém-se 

Ele mesmo demais, mesmo que todos gostem dele. "O repórter 

Foi iluminado. 

Erisiana 

GOTO ZEN: CINCO QUILOS DE LINHO 

 
Goto tinha um noviço. O noviço disse: "O que você pode dar para 

mim?" Goto disse: "Cinco quilos de linho." Então Goto teve cinco 

Noviços. Goto disse: "Eu não tenho cinco quilos de linho." Ele Não 

teve mais discípulos depois disso.
4
 

Erisiana 

 

                                                           
4
 Eu iria adaptar pra “Cinco toneladas de linho”, mas depois pensei: quem é que tem cinco 

toneladas de linho em casa? A não ser que seja tapeceiro, e Goto não era tapeceiro. 
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CHÁ ZEN 
 

Estavam reunidos dois polipadres fazendo o ritual do chá. Um 

deles perguntou ao outro se iria querer mais chá. Então o polipadre 

respondeu: 

“Vou querer sim. Mas dessa vez Chá Zen açúcar”. 

Nesse momento os dois caíram na gargalhada, o outro deixou cair o 

bule no chão e a mulher  dele deu uns berros medonho porque 

havia caído chá em cima do tapete novo da sala. 

DN 

 

O QUE É O CAO 
 

Um monge perguntou ao mestre: “O que é Cao?” 

O mestre em ciência e engenharia dos materiais respondeu: “É 

óxido de Calcio, calcário ou simplesmente Cao”. 

Neste instante o monge foi iluminado. 

DN 

 

O CAO 
 

Certa vez um monge questionou o mestre acerca do Cao Sagrado. 

Vendo que o jovem estava interessado nos mistérios caoista, o 

mestre Zen Discordiano mandou o monge ir até o Flamengo  

buscar a resposta. Chegando lá, o monge encontra um rapaz astuto 

e enérgico que direciona até ele e diz: “Caoé, malandro, Caô é Caô! 

Tu não saCoé, não, Leke?” 

Neste momento o monge foi assaltado. 

Multicabala 
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AFORISMAS KOÂNICOS LIGEIROS 

(((Lâmpadas. queimam com sua própria luz))) 

Para alcançar a iluminação absoluta, basta imaginar uma esfera 

quadrada. 

Quando uma mulher entender o que é uma punheta, o homem 

saberá o que é ter teta. 

O SENTIDO DO SOLDADO 

Um certo dia um soldado velho de guerra foi visitar um Discordiano Zen para 

pedir um conselho. O velho chegando lá perguntou ao Discordiano Zen qual 

era o sentido das guerras. O Discordiano respondeu com um MU. O soldado 

sem entender nada disso, respondeu: “Desculpa, mas eu não entendi”. O 

Discordiano continuou a dizer “UM”. O Soldado então perguntou se a 

resposta estava em algum sentido sem sentido. O Discordiano então disse: 

“É... Faz sentido”.  

Neste momento o soldado levantou, ergueu os braços e colocou a mão reta 

perto da testa, fazendo posição de sentido. 

 

A NATUREZA DO MINDFUCK 

 
Com quantos Fnords se faz um Mindfuck? 

 

 
O dom da audição é sempre mais conveniente do que a 

do verbo. Os sábios falam apenas quando estão só. 
Livro das Almas 
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TIRE A CARGA DA SUA MULA CANSADA  

 

Meu negócio é importante e minhas viagens são muitas. Minha bagagem é 

pesada e minha mula é forte Mas perto do meio-dia diminui bastante por 

causa da carga e custa tempo Oh Eris! Eu procuro seu conselho Como posso 

aliviar o fardo da minha mula cansada? Eris disse: Tire a carga da sua mula 

cansada e coloque-o em seu ombro Então eu tirei a carga da minha mula 

cansado Atirei a carga para o meu próprio ombro Com o peso no meu ombro 

aliviando a mula Procedeu assim para subir em minha mula seguir a viajem 

Discordian Koans 

 

KFC SECO 
 

Um Repolho perguntou ao Senhor Omar: "O que é discordianismo?" 

Lorde Omar respondeu: "KFC seco." 

Comentário de Hooflonj Poo: Parece-me que Lord Omar é tão pedra que não 

pode distinguir o sabor de um alimento de outro, ou então ele está ocupado 

demais conspirando para huff gatinhos ou para matar presidentes. Bem, ele 

tentou segurar sua fome na baía com KFC seco e seu ensino era apenas uma 

verdadeira bobagem
5
. 

Discordian Koans 

  

                                                           
5
 Acho que esse cara gosta de KFC. 
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A DÉCIMA SEGUNDA ENGOLIDA 

 

Doze jovens, bela, bela, loura, estudantes de Discordia. Voltando de uma 

lição com um professor dos Mistérios Erisianos. A mais jovem, a mais 

insegura, a dizer na voz da sereia: 

"Nós estávamos vindo em doze. Nós deveríamos ser doze!" 

Assim, as doze loiras passaram a contar. Em quantos estavam? Onze elas 

contaram. A mais velha, a mais sábia, disse em uma voz quebrada: "Pelas 

luzes do meu cabelo que calamidade! Uma de nossa irmã acabou se perdendo 

e se desviou!" Como em uma voz só, todas começaram a cantar: "Ave Eris, 

Hail Discordia! Qualquer coisa que o mundo exija para que a nossa irmã 

desobediente nos encontre!” 

Um viajante ouvindo a situação das Estudantes Louras da Discórdia 

com toda caridade se ofereceu pelo serviço. "Oh, mais bela de todas, serei tão 

ousada como fingir, por causa da angústia que eu puder, para me aliviar". A 

mais velha, a mais sábia, responde em uma voz quebrada. "Tudo o que o 

mundo exige à Deusa Eris, oferecemos, Qualquer coisa que você exige será 

apenas justa retribuição " A mais jovem, a mais insegura, disse na voz da 

sereia: 

"Qualquer coisa" 

O jovem rapaz disse: 

"Se todas essas bonitas, maravilhosas e estupendas estudantes Loira de 

Discordia estão disposta a fazer qualquer coisa, todas tomarão uma mordida 

de minha salsicha, uma por vez. A duodécima, a perdida, a última, engolirá a 

salsicha " 

A nutritiva oferta parecia justa as estudantes Loura de Discordia. Uma por 

uma foram  mordendo a salsicha do bom jovem. Um dois três. Quatro cinco 

seis sete oito nove dez, onze... 

A Duodécima,  supostamente a perdida, a última, a mais nova que morderia e 

engoliria apareceu! 

Como em uma voz só todas cantaram: "Ave, Eris, Hail Discordia!" Nossa 

irmã rebelde foi encontrada ". 
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Conforme os doze estudantes loiros da discórdia faziam seu alegre caminho, 

o ajudante oportuno levou uma surra, pois os maridos dos estudantes loiros 

da discórdia vieram saudá-lo e ficaram ofendidos quando o estranho lhes 

ofereceu a salsicha. 

 

Oh! Viajantes das maravilhas deste mundo cuidado 

Eris sempre oferecer-lhe algo que parece bom para ser real 

Significa que certamente é bom demais para ser real 

 

Saraiva Eris! Todos Salve Discordia! 

Discordian Koans 

 

PUNIÇÕES DOS DEUSES 

 

Quando você pisa em um formigueiro. As larvas pensam que os deuses da 

formiga estão furiosos e temem pelo fim do mundo 

Quando a tempestade atingiu Nova Orleans, os fundamentalistas americanos 

brancos pensaram que era uma punição de Deus. Quando ocorre um desastre, 

fundamentalistas pensam como vermes; Nova Orleans será reconstruída, com 

muita classe, muito chique. 

 

As pessoas pobres morrem ou são deslocadas para outros guetos 

O capitalismo
6
 luta pela destruição como as larvas se esforçam em montões 

de excrementos. 
Discordian Koans 

 

  

                                                           
6
 Koan de um revolucionário que acha que o “capitalismo” é o Diabo. Mas esquece que é o 

capitalismo que reconstrói o que o socialismo destrói. 
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O RIO 

 

Um homem caiu no rio com uma forte correnteza. Foi parar no outro lado 

saindo sã e salvo. Perguntaram ao mestre Confucio, como que milagre ele 

conseguiu se salvar?! O mestre respondeu:O homem ficou calmo, seguiu a 

correnteza que o levou até o outro lado. Caso contrário, se tivesse ousado 

contra a natureza, teria se cansado e morrido por fadiga. 

Os Analectos de Confúcio 

 

CÂMBIO E DESLIGO 

 
Alguém se perguntou o que poderia ser feito sobre “Situação” do Oriente 

Médio. Um pensou que poderia ser resolvido durante a noite. 

Com o tempo, o último ser sensível mutante teria sido o que costumava ser 

chamado de Humano. Está escrevendo essas linhas e se preparando para 

assinar. 

Assinatura: Nós nos divertimos. Nós nos divertimos até a morte. Câmbio e 

desligo. 

Discordian Koans 

 

EU VÓS LHE DIGO 

 

E Deus disse: Eu sou a Palavra, Tu não. 

E Jesus disse: Ama o teu próximo, mas não cobice sua esposa 

E Buda disse: Um 

E Allah disse: Esmaguem os infiéis 
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E Joseph Smith disse: Case-se com seus primos porque eles são tão bonitos 

E Elohim disse: Rael está louco se ele acha que estamos voltando para ele 

E o Unicornio Rosa invisível disse: Você olha para mim, e você não me vê, 

você me chama de "invisível" 

E Eris Kallisti Discordia disse: Você seria tão gentil para me dar uma xícara 

de café. 

Será que ninguém mais vai dormir aos domingos? 

Eu vós lhe digo 

Discordian Koans  

 

ILUMINAÇÃO TÂNTRICA 

 

Para um estudante loiro de Discordia 

A iluminação tântrica vem da abertura da porta do carro 

Discordian Koans 

SUSSURRO DE ERIS 
 

Em momento de reflexão, o discordiano perguntou a Eris, sua deusa: ”O que 

faz do Koan um Koan?” 

Num súbito aparecimento, a Deusa totalmente nua mostrando seus lindos 

Peitos sem silicone. Ela se aproximou do discordiano e sussurrou em seu 

ouvido enquanto apertava sua cueca: “Qualquer merda escrita, desde que 

esteja a palavra Koan no título”. 

DN 

(((O vácuo se formou e os unicórnios foram engolidos por Anunnakis no 

meio da escuridão e junto com eles os números primos))) 



Koans Discordianos 

85 

 

A VERDADE NUA É FREQUENTEMENTE ENTERRADO 

SOB PILHAS DE FOFOCAS 
 

Uma jovem, bela, maravilhosa, loura estudante de Discordia foi agravada. 

Ela tinha perdido a sua edição Loompanics do Principia Discordia 

E, por todas as luzes e enfeites de seu cabelo, não poderia perder 

Tendo olhado por toda a sua morada sem sucesso, ela passou a procurá-lo 

fora 

Nossa aluna Louira sendo uma filho da natureza, 

Estava sempre nua quando permanecia em sua casa 

Afligida pela perda, cometeu um erro em não pôr nenhuma peça de roupa 

O vento acabou fechando a porta 

Ela percebeu que ela estava trancada pelo lado de fora, nua e sem sua chave 

 

Ela começou a subir pela janela do banheiro 

Tentou forçar a janela 

Contra todos os avisos do sábio Malaclypse, o mais novo 

Procedeu para orar a Eris Kallisti Discordia por ajuda 

Depois de olhar para baixo na prateleira de revista do banheiro 

Ela teve a visão de sua edição Loompanics de Principia Discordia 

Enterrado sob pilhas de revistas de fofocas 

 

Poucos dias depois, para a nossa jovem, bela e formosa, loira estudante de 

Discordia 

Veio choramingando sua jovem, formosa e bonita companheira de quarto 

ruiva de olhos verdes 

"O que impede a felicidade de florescer em seu coração como um lótus" 
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Pronunciou a estudante Loira de Discordia 

"Meu vibrador não consigo encontrar onde está" articulou o ruiva dos olhos 

verdes 

 

"Não se aflija, se você não achou seu dildo  

saia sem chave e sem roupas, 

Suba na janela do banheiro, faça uma oração para Eris, 

E sob a pilha de revistas de fofocas seu vibrador estará " 

 

Ao ouvir isso, o Ruiva dos Olhos Verdes não foi esclarecido 

Mas ela foi esconder a edição de Loompanics de Principia Discordia da sua 

companheira de quarto enquanto ela olhava para longe 

Com o objetivo de escondê-lo com maior habilidade 

Discordian Koans 

 

TRABALHO MANUAL 
 

Um estudante de Discordianismo, novato, foi até um mestre Zen Papa 

Discordiano Aprofético pra pedir conselhos sobre um problema manual. O 

jovem disse: “Oh mestre, preciso resolver o problema da cerca lá de casa e 

não sei como proceder”. O mestre então respondeu: “Estude Magia do Caos. 

Os caotes possuem uma habilidade manual gigantesca. Eles usam muito as 

mãos”.  

O estudante foi iluminado. 

DN 

  

O Fnord não existe 
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CONVERSA COM GULIK 
 

Estava me preparando para me deitar quando ouvi um ruído na cozinha. 

Alerta, fui verificar o que era. Foi neste momento que vi que uma barata 

surgiu por detrás da pia. Rapidamente, numa forma instintiva, peguei o 

chinelo para acertá-lo. Mas uma voz dentro da minha cabeça subitamente me 

fez parar. Era São Gulik. Fiquei olhando a barata e a barata me olhando e nós 

nos olhando. 

Uma voz na minha cabeça surgiu: “Um mestre jamais será o seu próprio 

mestre. Aquele que auto mastreia, será acusado de auto ilusão. Tomais 

cuidado com vossa própria voz lhe chamando. Ninguém mais lhe chama, 

além de tu mesmo a ti mesmo. Não podes ver o seu próprio olho sem auxílio 

de um espelho!“.  

Eu perguntei: “O que isso significa?” 

A barata respondeu: “UM" e fugiu pelo ralo da pia. 

DN 

A PRÓPRIA MENTIRA 
 

O jovem estudante de discórdia estava aflito. Sentou em posição de 

meditação e começou a chamar por São Gulik, que era seu mestre guia Zen 

Discordiano. Fechou os olhos e perguntou mentalmente: “Como faço para 

que eu possa ser cada vez mais uma pessoa boa? Uma pessoa melhor a cada 

dia?” 

Foi então que uma  voz surgiu em sua mente: “Por mais que me pergunte, a 

única resposta que posso lhe oferecer, é a minha própria mentira”. A voz não 

voltou a se manifestar. O jovem tinha certeza de que era Gulik. Porém 

permaneceu sem a sua resposta. 

DN 

ã

ã
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A PILHA DE CAO 
 

O mestre perguntou ao seu discípulo mais sábio: “Onde está o CAO?” O 

discípulo virou para o lado e disse: “Ali. Naquela pilha de calcário”. Nesse 

momento o mestre foi iluminado. 

DN 

A LEI DOS CINCO 
 

Um estudante de Discórdia estava visitando o mestre Zen de Discórdia 

quando perguntou: “Qual o real significado da lei dos Cinco? Existe um 

motivo ou apenas um Fnord?”. 

O mestre Zen de Discórdia tossiu e resmungou. Deu um gole em seu chá de 

camomila e disse: “O que você sabe de Fnord?”. 

O jovem surpreendido respondeu: “MU". 

O mestre respondeu com um pulo: “MU... ITO bem. Veja essa imagem e 

quando compreenderes ela terá a sua resposta” 
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SECTO DOS ZEN MODERNOS: AS CHAVES 
 

Um dos monges do monte Olympus estava se perguntando onde havia 

deixado as chaves do seu carro. Parado sem saber o que fazer, trancado 

dentro de sua própria residência permaneceu em seu Koan do dia: “Onde está 

a chave da casa?” 

Sem a chave ele não poderia sair. Sem a chave não poderia abrir a porta. As 

janelas eram altas e a única forma de sair daquela prisão domiciliar 

temporária era passando pela porta sem porta.  

Num súbito ápice de iluminação ele se lembrou. A chave estava na própria 

porta. 

DN 

SECTO DOS ZEN MODERNOS: O ÍNTIMO DO MESTRE 
 

Um dia um discípulo perguntou ao seu mestre: “Mestre, você costuma se 

masturbar?”. 

O mestre respondeu com a seguinte pergunta: “Você costuma respirar?”. 

DN 

 

SECTO DOS ZEN MODERNOS: O MISTÉRIO DO CAO 
 

Um engenheiro de materiais estava no mercado fazendo suas compras 

ocasionais. Não conseguiu deixar de ouvir alguém falar a palavra “CAO”. 

Sutilmente se aproximou dos dois jovens que falavam em um linguajar 

estranho. Um deles disse para o outro: “Será que ainda resta alguma coisa no 

Cao Sagrado para se saber?”. 

O engenheiro de materiais interrompeu dizendo: “desculpe, apenas um 

minutinho. Não pude deixar de notar que vocês falam sobre alguma coisa que 

eu não sei, mas sobre o Cao, talvez vocês ainda não saibam que ele sofre 

hidratação. Por isso é uma composto imprescindível no cimento. E o Cao 

também está contidos nos vidros. É ele que faz com que o vidro possua 

transparência, pois distorce toda a rede, deixando o material amorfo”. 
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Neste momento os dois jovens entreolharam e ficaram abismados com a 

informação.  

DN 

SECTO DOS ZEN MODERNOS: O AMOR 
 

Um jovem aluno de discórdia foi até um mestre Zen Moderno para pedir 

conselhos amorosos. Chegando lá ele perguntou ao mestre: “Como ser 

amado?”. O mestre respondeu: “Ama-te a ti mesmo. Assim terá alguém que o 

ame, mesmo que ninguém o ame”. 

O jovem saiu confuso. 

DN 

SECTO DOS ZEN MODERNOS: A RESPOSTA FINAL 
 

Um dia um jovem de discordianismo quis pregar uma peça mental no seu 

mestre. Dirigiu-se até ele questionou: “Mestre, o que pesa mais? Um quilo de 

pena ou um quilo de pedra?”. 

O mestre jogou uma pedra em sua direção e gritou: “VAI A MERDA!” 

DN 

(((Minhas nádegas estão doendo de tanto tempo ficar aqui sentado fazendo isso))) 

 

Maybe this is the End 

Am 

C 

Em 

Dm 

.:23:. 

FNORD  
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ADENDUM 
(Também conhecido com Apêndice) 

Explicando o Inexplicável 

  



 

 

 

DISCORDIANISMO 

 
Discordianismo é uma religião satírica criada por dois jovens 

americanos: Kerry Thornley (1938-1998) e Greg Hill (1941-

2000). Os dois se conheceram no colégio em 1956. Eram 

entusiastas da revista Mad, ficção cientifica, política radical e 

filosofia. Em 1957 estavam bebendo em um boliche 24 horas, 

alegaram terem tido uma alucinação coletiva da qual um 

chimpanzé mostrou a  eles um símbolo muito estranha, 

parecida com o Yin-Yang, era o Cao Sagrado. Após cinco 

noites consecutivas a Deusa  Éris apareceu para eles dizendo 

que vinha para dizer aos Homens que eles eram livre. Muitas 

eras atrás ela fazia parte da consciência dos Homens, após ter 

os deixado, criaram para si barreiras psíquicas que lhes 

restringiram a visão. Agora ela havia retornado para mostrar 

que ela não morrera e de que todos são livres. 

Éris é o Caos, a essência da qual os artistas e cientistas 

constroem seus ritmos.  

O Discordianismo concebe a dualidade Ordem-Desordem 

sendo que ambas provém do Caos. A Ordem Aparente é 

considerada uma ilusão Anerística e a Desordem Aparente a 

ilusão Erística. Ilusão por que os seres humanos codificam o 

grau de caos em escalas e nomearam os extremos do espectro 

caótico como Ordem-Desordem. 
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Ainda têm-se a Desordem construtiva e destrutiva assim como 

a Ordem construtiva e destrutiva. Podemos fazer a analogia 

hermética do Ativo e Passivo, onde tudo tem seus opostos. Mas 

no fim tudo é parte do Caos. 

O Discordianismo vem como uma forma de contra cultura das 

religiões tradicionais. Como dizia Kerry Thornley, “Se as 

religiões organizadas é o ópio do povo, religiões 

desorganizadas é a maconha da turba lunática”. 

Além de ser considerado uma religião satírica ou paródia, o 

Discordianismo é também enquadrado na categoria das 

religiões líquidas. A distinção entre religiões “sólidas” e 

“líquidas” é que na primeira há uma crença única geralmente 

baseada na vida pós a morte, líderes centrais e uma 

institucionalização. Já as ditas “líquidas” pensam no agora, 

objetivos do agora, uma crença volátil com diversas ligações 

podendo unir-se com outros sistemas de crenças como um 

líquido fundido que abrange outras partículas  sólidas, que pelo 

processo pode “liquefazer” outros sistemas. Não há líderes, 

mas múltiplos instrutores e peritum hominem que orientam (ou 

desorientam no caso do Discordianismo). 

Quando criaram o Principia Discordia, Thornley e Hill 

combinaram Budismo e ideologias Pagãs, num mix de 

absurdismo e humor às ideias Caóticas, teoria da conspiração e 

illuminati. Diz-se do Discordianismo o Zen Ocidental. Além 
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das ideias budistas e mitos pagãos o meio artístico Surrealista e 

o movimento Dadaista também entraram no jogo. 

 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER DO DISCORDIANISMO 

 
Se você não conhece o Discordianismo, saiba disto Ó Homem 

De Fé! 

O Discordianismo tem 5 principais leis, o chamado Pentarroto. 

A primeira diz que a Deusa é Éris e que não há nenhum outro 

movimento além do movimento Erisiano. 

A segunda diz que o discordiano deve usar sempre o sistema 

oficial de numeração de documentos. 

A terceira diz pra ele comer cachorro-quente nas sextas-feiras. 

A quarta diz que o discordiano é proibido de comer pão de 

cachorro-quente. 

A quinta diz que ele é proibido de acreditar no que ele lê. 

O Discordianismo possui um sistema próprio de  datação 

(calendário). 

O ano é dividido em cinco grandes estações: 

1. Caos 

2. Discórdia 

3. Confusão 

4. Burocracia 
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5. As Consequências 

Cada estação possui 73 dias e cada semana possui 5 dias. São 

esses: 

1. Docemanhã 

2. Horadobum 

3. Diapicante 

4. Espinho-Espinho 

5. Laranja Poente 

No livro Metaclysmia o autor esclarece o significado místico 

desses elementos podendo ser praticado pelo Zen Discordiano. 

Eles representam os cinco sentidos do ser humano.  

Docemanhã ====== Sabor 

Horadobum ====== Audição 

Diapiacante ====== Tato 

Laranja Poente ====Visão 

Para saber mais e entender menos, consulte o Metaclysmia, ou 

a sua glândula pineal (ver mais a frente). 
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CONHECIMENTO ORIENTAL 

 
É de conhecimento dos discordianos que pode-se usar 

glândulas endócrinas para entrar em contato com a Deusa Éris.  

A glândula pineal também é o chakra Ajna, o terceiro olho ou o 

olho que tudo vê (dos illuminati, maçons, discordianos, etc). 

Esse órgão humano (talvez não) é uma glândula endócrina que 

produz uma substância chamada de melatonina. Esse hormônio 

tem importância para regular os dias biológicos. Outras 

atividades, como o sexo, também é regulada por essa pinha de 

carne. Alguns estudos apontam presença de calcite - cristal que 

pode ser fluorescente ou fosforescente - na glândula pineal. 

Esse material cristalino (num tamanho de até 20µm) tem 

propriedades piezoelétricas, tal como o quartzo. Essa 

propriedade faz uma relação entre pressão ou vibração na 

geração de eletricidade. O microfone, por exemplo, possui um 

quartzo piezoelétrico que ao vibrar com a voz gera uma 

pequena corrente elétrica que é usado para amplificar o som 

em outro equipamento. E esses cristais possuem a mesma 

propriedade. Ainda mais, esses cristais também são 

encontrados no ouvido humano. Dizem que a glândula pineal é 

biologicamente bioluminescente. Ela brilha na escuridão de seu 

cérebro. 

A pineal ultrapassa os limites da região encefálica, inserindo-se 

dentro de uma tenda meníngea, como se fosse um terceiro 
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olho. Ela é ativada no escuro e anda há a apontamentos de que 

a pinha de carne produz DMT, uma substância psicotrópica 

que causam alucinações. 

Portanto se você não conseguir usar a glândula pineal pra 

conversar com a Deusa ou com Gulik, o Principia Discordia 

diz que o apêndice pode ser usado também. Caso você já tenha 

retirado o apêndice, você pode usar um apêndice de um livro. 

O Zen é uma das bases do discordianismo. Depois do 

Zenarchy, a ordem social que brota da meditação, escrito por 

Kerry Thornley da qual uso o pseudônimo de Ho Chi Zen, o 

maior trabalho Zen Discordiano (talvez) seja o The Chao Te 

Ching. 

O Chao Te Ching foi escrito por Cramulus e seu amigo LMNO 

em 2011. O Chao Te Ching surgiu quando Lao Tzu (ou Lao 

Tsé) na pós morte ia se encontrar com Confúcio que acabara de 

conseguir a primeira temporada de Lost em DVD, encontrou 

sem querer a Deusa Grega da Discórdia, Confusão, Burocracia, 

Caos e outras cositas más. Ele deixou Confucio e foi conversar 

com a Deusa. 

Assim surgiu um livro que “imita” o Tao Te Ching de Lao Tsé, 

abordando sobre o Cao Sagrado. 

O Cao Sagrado representa o caos puro, da qual dele surge a 

Ordem (representado pelo pentágono) e a Desordem 
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(representado pela maçã dourada). Da Ordem podemos tirar a 

Ordem Criativa e a Ordem Destrutiva, valendo o mesmo para a 

desordem. 

 

Figura 1 - Representação esquemática do Caos Puro e das ilusões Erísticas e Anerísticas 

assim como resultante de cada interação. 

A Ordem e Desordem na verdade não existem. São ilusões 

impostas por nossas sinapses físicas que tentam encontrar 

significado até onde não tem! 

A Ordem é a ilusão Anerística e a Desordem a ilusão Erística, 

uma contrapondo a outra. 

“Ordem e desordem produz um ao outro 

Realidade e ilusão pregam peças uns aos outros 

Autoridade e liberdade se auto definem 
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Amor e ódio se fodem” 

The Chao Te Ching – capítulo 2 

No meio das ilusões temos o equilíbrio, ou a harmonia. 

Quando uma criatura usa e manipula as ilusões ele cria. 

Poderíamos dissertar aqui sobre a Kaos
7
 Magick 

Podemos tirar lições práticas? Isso depende inteiramente do 

discípulo Zen Discordiano. Mas o que é ser um Zen 

Discordiano? Eu não sei. 

 

  

                                                           
7
 Também conhecida por Chaos Magick ou Magia do Caos. EU usei com „K‟ porque é mais 

fresco. Na real as conotações são equivalentes ao „k‟ usado em „magick‟ que significa uma série 

de atributos (ver O Renascer da Magia de Kenneth Grant página 24). 
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CONCLUSÃO CONCLUSIVA 

 
A forma de que os orientais observam a realidade é muito diferente 

da do ocidente. O Zen Discordianismo talvez vem para trazer luz a 

algumas  pequenas questões da qual não conseguimos enxergar e 

mudar nossas percepções. O ocidental é muito preocupado, 

absolutista e pragmático e individualista com um ego bem grande. 

Os orientais no geral são mais flexíveis, contornar problemas e 

tentam agir da forma mais simples possível. 

A visão oriental é global, o ocidental é central. Notamos as 

diferenças culturais quando percebemos que a vestimenta de luto 

no ocidente é preto e no oriente é branco. Ao rezarmos, oramos 

para o exterior clamando um Deus que está além, já os orientais 

oram para o interior, clamando ao Deus interno. 

Percebe-se uma inversão de polaridade tanto na cultura quanto no 

modo de pensar. Talvez a maneira alternativa de ver o mundo torna 

a filosofia oriental tão atraente. Mas a filosofia oriental nem sempre 

é acessível às mentes ocidental. Dai o Zen ter conseguido se 

infiltrar por uma maneira sutil e compatível. 

Isso tudo é grande talvez. 

Vemos o conhecimento oriental na magia também. A yoga, a 

meditação, os mantras, os mudras, os chakras, etc. até os grandes 

ocultistas se renderam aos ensinamentos do oriente e admitimos 

que eles estavam anos luzes a nossa frente. 
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Talvez eu esteja exagerando. E também não desmerecendo o 

ocidente. 

Os Koans que ressurgiu com Hakuin Ekako na cultura budista 

Rinzai, depois um longo período esquecido, voltou com tudo e 

graças à ele podemos nos divertir de um modo bem esquisito. 

Assim reinicia o novo ciclo do discordianismo voltando ao nonada. 
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Figura 2 - Infográfico do Discordianismo (Desculpe se a imagem no livro ficou uma bost@) 

  



Koans Discordianos 

103 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Koans Discordianos (Discordians Koans) 

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm Acessado no 

verão de 2016 

Discordia Brasilis https://discordiabrasilis.wordpress.com/2009/03/03/koan-

do-mamao-solitario/ Acessado no verão de 2016. 

Tudismocroned http://tudismocroned.blogspot.com.br/2008/08/koan-do-

carrossel.html Acessado no verão de 2017 

CHAOKOKU 

http://pages.videotron.com/drroots/Chaokoku%20001.html#Chaokoku001b 

Acessado no verão de 2016 

Morte Súbita http://www.mortesubitainc.org/magia-do-caos/livros-

caoticos/o-livro-de-subgenius/o-capitulo-que-quase-se-perdeu Acessada no 

verão de 2017 

Recanto das Letras (Contos Nonsenses) 

http://www.recantodasletras.com.br/contossurreais/4835684 Acessado no 

verão de 2016 

Error 23 https://error23fnord.wordpress.com/koans-discordianos/ Acessado 

no verão de 2016 

Jardim dos Mestres http://jardimdosmestres.com.br/koans/ Acessado no 

verão de 2017 

Kalma Surta – O Livro das Transmigrações Shimonianas 

CRAMULUS & LMNO. The Chao Te Ching. 2011 

CRAMULUS. Et Cetera Discordia. 2009 

MASK, ERIS. Erisiana. 2010 

http://pages.videotron.com/drroots/Discordian%20Koans.htm
https://discordiabrasilis.wordpress.com/2009/03/03/koan-do-mamao-solitario/
https://discordiabrasilis.wordpress.com/2009/03/03/koan-do-mamao-solitario/
http://tudismocroned.blogspot.com.br/2008/08/koan-do-carrossel.html
http://tudismocroned.blogspot.com.br/2008/08/koan-do-carrossel.html
http://pages.videotron.com/drroots/Chaokoku%20001.html#Chaokoku001b
http://www.mortesubitainc.org/magia-do-caos/livros-caoticos/o-livro-de-subgenius/o-capitulo-que-quase-se-perdeu
http://www.mortesubitainc.org/magia-do-caos/livros-caoticos/o-livro-de-subgenius/o-capitulo-que-quase-se-perdeu
http://www.recantodasletras.com.br/contossurreais/4835684
https://error23fnord.wordpress.com/koans-discordianos/
http://jardimdosmestres.com.br/koans/


 

104 

 

MÄKEL, Essi ; PETSCHE ,Johanna J.M. Serious Parody: Discordianism as 

liquid religion. Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal. 2013 

NIGHT, Dark. Livro de Wabbajack. 2015  

NIGHT, Dark. Livro das Sombras. 2016 

NIGHT, Dark. Le Discordia. 2016 

PAPA DOC. Livro Perdido do Gato Quântico. Ano desconhecido, mas deve 

ter sido D.C 

POSSAMAI, Adam. Handbook of Hyper-Real Religions. 2012. 

THORNLEY K. HILL G. Principia Discordia – Versão traduzida de Rev. 

Ibrahim Cesar para o português –Br.  



 

 

 

SOBRE O AUTOR 

 

 

 

Dark Night é Papa da Cabala Sociedade 

Fnordiana Discordiana. Conheceu o 

Discordianismo encontrando “por acaso” o 

Principia Discordia enquanto procurava livros de 

Kaos Magick no Morte Sùbita. Ao deparar com 

aquele livro “amarelo” se iluminou quase de 

imediato atingindo um novo level mental. Ficou 

na penumbra por quase um ano até encontrar no 

Twitter um antigo sacerdote Discordiano que 

apresentou-lhe posteriormente a Sociedade 

Secreta dos Discordianos Ocultos do Facebook. 

Desde então vem participando da rede 

Multicabala escrevendo e divulgando o 

Discordianismo de forma indireta e direta sob o 

pseudônimo Dark Night. Dentre outras suas 

autorias destaca-se Livro das Almas, Livro das 

Sombras, Nonsense e Le Discordia. Koans 

Discordianos é o trabalho mais recente do autor.  

(ET-Z) 
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