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Reflexões

Penso, logo existo, mas se eu não penso o
que sou ? Uma projeção de alguém que pensa
e que me imagina como um devaneio de seu
subconsciente ? Será que existo realmente ou
sou produto d eum pensar de algum
indivíduo consciente de suas capacidade.
Será minha vida um lampejo de imaginação
de algum pensador ? Serei personagem de
uma trama ? Tudo a minha volta é falso ?

Se eu imagino alguém ou alguma história
estarei dando vida a alguém ou a uma
sociedade que se extibuirá com o apagar de
minha consciência ? As vezes imagino
mundos dos quais construo e as pessoas que
vivem nele. São projeções de meus
pensamentos, que tomam vida de uma forma
fugaz. Já criei enormas civilizações, com
personagens com vida própria, mas os
destruí num lampejo. Oh Éris ! Será que
somos apenas fruto dos sonhos de um pobre
homem ?

Jin Morrinson Era um Santo !

Jin Morrison era um santo que morreu vítima
de uma conspiração. Ele sabia que iria
morrer vítima de sua maneira de pensar, mas
sem medo se entregou a sue destino. Ele foi
capaz com seu ato de sacrifício influenciar
uma geração de indivíduos que começaram a
lutar e contestar o status quo.
Sua vida cheia de altos e baixo e sua
meteórica carreira são similares a vida de
diversos apóstolos e capaz de suscitar a
dúvida em muitos que não acreditavam nele.
Sua total falta de limites e sua
despreocupação com o mundo faziam que os
jovens encarassem a vida além da janela
quadrada do politicamente correto.
Com sua morte o mundo perdeu um
revolucionário capaz de sacudir o sistema
conformista americano.
Hoje sua aura persiste em assombrar todos
aqueles que são os donos do poder e querem
transformar este mundo numa enorme
lixeira, repleta de robôs que não pensam e
são mvidos por um consumisno barato. A eles
Morrinson vem assombrar e causar pesadelos
nos seus sonhos fúteis e sem profundidade !



Onde Està Sâo Gulik ?
Procurei São Gulik, ou melhor Hermes, por montanhas,
florestas, vales, lagos e oceanos. Acabei descobrindo que
ele estava na minha cozinha na pia.
Olhei para ele e perguntei :
- São Gulick qaul é a razão de estarmos aqui ?
Ele de sua sapiência, balançando as antenas me
respondeu :
- Deixe de duvidar da palavra sagrada e pare de se
atormentar com bobagens metafísicas. Estamos aqui
porque temos que estar e acabou.
- Mas e a razão de viver, me sinto perdido e sem uma
justificativa !
- Ora bolas descrente, então porque estás falando
comigo ?
- O senhor é um santo ! Tem a iluminação !
Pode me guiar !
- Eu sou uma barata !
- Por que então eu ouço e falo com o senhor ?
- Porque você quer me ouvir !

Mantra

Discordiano

La la la la la la

la la la la

OHO OO OO !

Robert Anton Wilson
Discordianista, filósofo, pensador, um dos caras mais
inteligentes deste século. Se você não sabe quem é que Eris te
fulmine com um único raio. Ora bolas, este é “o cara”, pois
ele escreveu verdadeiras obras primas como : Gatilho Cósmico,
Quantum Psychology, Trilogia Iluminatus, entre outros. Se
você vive ainda na borda do mundo, conheça um pouco mais
da obra deste pensador e revolucionário. Visite o site dele em
http://www.rawilson.com/main.shtml

Apócrifo de Acordo com São Pantaleão
“ Ao viver  um momento de iluminação,

por favor ao acabar, apague a luz !
Temos que poupar energia ! ”

Fale com o Erisiano - erisiano@plebe.com.br - Estamos aceitando trabalhos de cunho discordianista para a
divulgação da palavra de Éris - Terminado de compor no Prickle-Wickle no 70o. dia da Burocracia em Yold
3171 do calendário discordianista. Publicação sazonal, quando Éris permitir !


