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Palavras Iniciais
Por Papa Doc Ablurat

“A eternidade é uma coisa chata sem as 
pequenas idiossincrasias do dia a dia”

São Jim Morrison Fala !

Voltei de outro universo depois que tropecei num 
abismo de singularidades. Não sei quanto tempo 
passou, mas sei que este intervalo me propiciou 
o tempo necessário para rever alguns pontos de 
minha ínfima existência.  Alguns ficaram felizes 
com minha pequena ausência de sua realidade 
cartesiana e controlada. 

Voltei para trazer o caos novamente, a dúvida, 
acabar com as agradáveis rotinas de suas vidinhas 
tão bonitas e cheias de coisas boas e do bem. Sou um 
mensageiro de Éris que sibila através de sua boca 
impropérios dialéticos regados de contestações e 
maldições dignas das antigas pitonisas.  

Não vim para agradar niguém, já que minha mente 
está novamente carregada de anacolutos espirituais, 
regados a metáforas zen budistas digitais. Estou de 
volta, mais sarcástico, mais cínico, mais mordaz, 
carregado de paradoxos, um veradeiro arlequim 
quântico, palhaço pandimensional, bobo das corte 
de muitos universos paralelos que nos circundam.

É bom estar de volta...

Manifesto do Pequeno Revoltado

Vamos deixar de lado 
algumas questões  e 
focar nosso pensamento 
simplesmente a nossa 
volta.  Observe que o 
motivo de sua revolta 
pode ser a sua falta 
de capacidade de se 
posicionar frente aos 
costumes de seu meio 
social e assim, não ser um 
“cara legal e boa gente”. Não se preocupe, você 
não está sozinho nisso, somos todos revoltados pois 
não queremos nos adequar aos comportamentos 
de nossos amigos, parentes e vizinhos, que nos 
chamam para aquele churrasquinho, ou assistir 
o programa de domingo, torcendo para o pobre 
ganhar um prêmio que o fará esquecer de sua 
situação de penúria espiritual.  Não se preocupe, 
você não é uma pessoa revoltada, apenas não 
concorda em estar seguindo esta grande manada 
de pessoas felizes e de bem com o mundo.



O OLHO DO MAGO

Somos todos gigantes, criados por pigmeus, & 
treinados para caminhar com um aleijao mental 
perpetuo. (Robert Anton Wilson)

Vamos lá falar de coisas que vão deixar todos 
chateados, ou om a certeza absoluta de que um 
velho ranzinza está escrevendo estas linhas, só 
porque não conseguiu sua cachaça, ou então 
pragueja frente a uma juventude bela e alegre.

Talvez não enxergamos o fato de que ainda 
rastejamos sob a influência de uma máquina de 
fazer idiotas, politicamente corretos, cheios de 
certezas e verdades absolutas. Ah ! velho senil que 
quer me desiludir ! Enquanto faço aquela plástica 
para corrigir meus defeitos e fazer meu corpo mas 
belo e desejável. Lindo ! LINDO ! 

De certa forma admiro os antropófagos pois 
comiam seus inimgos em imensos banquetes para 
adquirir sua coragem e qualidades. Hoje em dia 
a antropofagia não é mais aquela de comer as 
carnes de quem é morto e sim o que é devorado é a 
vontade e o espiríto de mudança frente a um novo 
Gargantua chamado sociedade moderna.

Aliado a isso temos a ilusão, necessidade do 
homem atual de esconder suas imperfeições e 
dourar os fatos corriqueiros com doses cavalares 
de heroísmo e pujança. Talvez este ritual de ilusão 
faça que vivamos melhor neste mundo cheio de 
coisas hediondas criadas pela maravilhosa mente 
humana. Será que isto é um maldição de nossa 
raça ?

MOMENTO DE ORAÇÃO

O ÉRIS QUE NOS (DES)GUIA EM NOSSO PEQUENO 
MUNDO DE CHEIO DE VONTADE E REPRESENTAÇÃO !

PERMITA QUE EU POSSA LEVAR A PALAVRA DA 
DISCÓRDIA A TODOS AQUELES QUE PROCRUAM ALGO 
MAIS QUE SIMPLES DESCULPAS PARA SUAS FALHAS E 
POBREZAS DE ESPIRÍTO.

DEIXE QUE O GRANDE CAOS ENTRE EM MINHA MENTE 
E FAÇA COM QUE A TRANSFORMAÇÃO OCORRA, 
MOSTRANDO QUE EXISTE ALGO ALÉM DA COXINHA E 
O REFRIGERANTE.

TRAGA PARA CADA UM DE NÓS A MAÇÃ PARA QUE A 
MESMA AO SER ARREMESSADA CONTRAS OS ESPIRÍTOS 
POBRES, CRIEM UM MACHUCADO EM SUAS CABEÇAS 
OCAS, DEIXANDO ENTRAR O CONHECIMENTO.

QUE A SÃO JIM MORRISON, SÃO GULIK, SÃO RAW, E 
SÃO TIMÓTEO, POSSAM ENCHER NOSSOS ESPIÍRITOS 
COM UM POUCO DE SENSO DE HUMOR E HIPOCRISIA

TE DEUM !



Alexandra era um demônio, que conheci em minhas 
andaças pelo mundo. Como um bom demônio 
tentou-me para conseguir minha alma, mas como 
ela mesmo disse : “você já vive um inferno pessoal 
por ter noção da verdade”.
Recentemente ela me escrevu uma carta depois 
de uma certa ausência de sua pessoa.  Da qual 
reproduzo abaixo :

“Caro Frater,

Há algum tempo que não nos vemos, confesso 
que estou sentindo falta de sua companhia e das 
conversas que tinhamos, mas encontrei uma maneira 
de encurtar nossa distância. Resolvi escrever-lhe 
para que pudessemos trocar uma série de impressões 
e histórias, já que fiz isto durante muito tempo, 
inclusive com o Barão S., enquanto ele trocava 
correspondência com o padre Francês.

Não sou uma pessoa moderna, diria sou muito 
arraigada a certas tradições, pois não espere 
encontrar comigo nenhuma destas facilidades 
modernas, como email, celular, entre outras coisas. 
Gosto de uma bela cartas manuscrita, com o cheiro 
da tinta espalhada pelo papel e os traços daquela 
que vos escreve. Hoje em dia os homens olham as 
letras para descobrir a indole, a essência do outro. 
Curioso isto, gostaria que alguém um dia fizesse isto 
com as coisas que eu escrevo. Seria engraçado...

Mas vamos as amenidades... Neste momento estou 
fora do Rio, aliás, estou fora do Brasil, em Paris 
lembrando os velhos tempos e visitando alguns 
lugares que costuma frequentar. Ah Versailles 
continua guardando tradilções, conserva um pouco 
de sua beleza, e o cheiro da realeza...(por isso que 
na França existem os melhores perfumes...). Mas não 
vou falar do passado e sim do futuro do meu retorno 
em breve para seu país. Contudo tive que vir aqui 
cobrar uma pequena dívida, já que um certo senhor 
quis fugir utilizando recursos dos padres e da Igreja.

Uma  Carta de Alexandra
Por Frater T.

Ah Frater, que tolo este homem ! Pensou que poderia 
me negar o pagamento, mas o pobre néscio não 
sabe que muitos membros de onde ele procurava 
salvação está na nossa folha de pagamento. Curioso 
é que acabei encontrando um velho companheiro, 
ou melhor velho concorrente na minha estada por 
aqui. Antes que pense que é mais um demônio como 
eu, alegre-se, trata-se de um anjo. 

Sim Frater, um velho anjo que gosta de me perturbar 
de vez em quando e me tirar do sério, mas eu gosto 
dele e já paramos para almoçar várias vezes e nestes 
encontros, ele tentava sempre resgatar uma ou duas 
almas de nossas listas.  Na maioria dos casos, não 
obteve sucesso ( apesar que certa vez me convenceu a 
devolver duas delas) e sempre acabavamos tomando 
uma champanhe no final,  comíamos uma bela 
refeição .

Justino era um anjo dos antigos, que já carregara 
uma espada flamejante e lutara com diversos colegas 
meus. Seu nome não era esse, nem o meu Alexandra, 
mas nós anjos e demônios nunca revelamos 
nossos verdadeiros nomes, pois poderíamos ser 
aprisionados ou mesmo banidos deste plano. 

Justino me acompanha há mais de 1500 anos, 
desde os tempos que comecei a passear por aqui 
corrompendo almas ali e aqui. Era uma espécie de 
alter ego meu, e sempre procurava dificultar meu 
trabalho. No início éramos inimigos ferrenhos, mas 
com o passar do tempo começamos a nos entender 
e nos tornamos adversários cavaleiros, algo como 



dois oponentes que se admiravam e se respeitavam. 
Nosso primeiro almoço juntos para uma trégua 
ocorreu em 1666 na Inglaterra, depois de eu ter 
feito uma verdadeira bagunça com o incêndio em 
Londres e ter corrompido um bom número de almas. 
Ele conseguiu me contactar e nos encontramos em 
terreno neutro para conversarmos. O resultado 
disso foi que o chamei para almoçar numa casa 
de um nobre que me devia diversos favores e neste 
começou uma espécie de amizade estranha para 
duas criaturas como nós.

Justino me encontrara numa livraria em Paris, 
me saudou como sempre e iniciamos uma rápida 
conversa.
 
- Curioso encontrar você aqui - me disse - já que 
estava a sua procura...
- Ora meu caro Justino, por que ?
- Saiba que ontem vi algo que me intrigou e pensei 
que fosse usa obra...
- O que foi ?
- Estava de madrugada caminhando pela rua Guerlin 
, deserta, e me deparei com uma cena assustadora. 
Dois homens discutiam sobre a posse de uma 
pequena caixa. Um deles dizia que ali dentro havia 
um segredo que mudaria a vida dos dois. Estavam 
quase em vias de fato, quando decidi intervir.
- Que curioso, você não é muito de fazer isso...
- Eu sei,  mas algo me levou a eles. - disse - aproximei-
me e disse : “Bons homens porque discutem tão tarde 
da noite ?”
- O que você quer ? vi o ódio em seus olhos e pensei 
que algum de seus colegas de trabalho estava por 
trás disso.
- Descobriu algo ?
- Sim e por incrível que pareça não existia nada 
que mostrasse que um de vocês estava presente. Os 
homens discutiam por si sós...
- Ora caro Justino, isto não me assusta mais - 
principiei - descobri que de uns anos para cá os 
homens estão poupando um bocado de nosso 
trabalho. 
- Como assim ?
- Meu amigo - acentuei o “amigo” - não precisamos 
trabalhar muito atualmente os próprios indivíduos 
estão construíndo dogmas em torno de si, comentendo 
atos de insanidade sem nossa ajuda. Realmente anda 
muito fácil.

- Alexandra você está parecendo um pastor 
evângélico...
- Que nada meu caro, eu só acho que cada vez mais 
as pessoas esquecem que existem verdades das quais 
elas não podem fugir e abstrações...
- Abstrações ?
- Sim abstrações como nós... - disse - ambos 
existimos somente por que as pessoas desejam 
que nós estejamos presentes na sua história. Nós 
somos sombras que com o tempo ganharam tanta 
consistência que acabamos tomando forma e 
pensamento.
- Você está blasfemando contra a ordem de tudo...
- Ordem de que ? Das concepções literárias ou 
das idéias de pensadores antigos. “Credo in unum 
Deum”...
- Acho estrano estas palavras saírem de sua boca...
- Assustado ? Afinal sou um demônio e meu dever 
e confundir e tentar a todo o mortal pecador. Mas 
também sou aquele que joga as dúvidas e desenterra 
do amago das pessoas suas idiosincrasias. Ando 
cansada ultimamente, entediada. - suspirei - mas 
me diga o que havia na caixa ?
- Bom, os dois homens voltaram a  discutir e de 
repente se engalfinharam me ignorando. Brigaram 
até que um deles tomou a caixa do outro e  a abriu 
revelando seu conteúdo.



- E o que havia lá dentro ?
- Nada... não havia nada, os dois  homens brigavam 
por nada.
- Curioso ...
- Mas o pior não foi isso... - me olhou - um deles 
berrou : “Você esparramou nossa esperança ! Nos 
resta errarmos malditos pelo resto de nossas vidas...
- Estes  parecem dois loucos...
- Pensei nisso,  ambos pararam, olharam um para o 
outro se cumprimentaram e foram embora...
- Loucos com certeza - disse
- Pois é, mas antes de um deles partir virou-se para 
mim e disse : 
“Anjo, porque está perdendo seu tempo com os 
homens ? Procura algo de divino neles ?”
- Olhei espantado, mas o homem continuou.
“Saiba que já desisti de procurar esta fagulha, 
apenas me resigno a tentar dar sentido as coisas 
mágicas do mundo. 
Se você não viu nada nesta caixa, é sinal que 
andou tanto tempo com os homens que esqueceu 
de como observar a divindade das coisas. Você 
está tão embriagado em suas certezas que esquece 
de olhar a sua volta. Não somo loucos nem tolos, 
apenas homens que olharam para dentro de si e 
enxergaram coisas além do deslumbramento so 
mundo. Nossa sina é saber a verdade e a levarmos 
como um peso. Quisera eu ter ficado no véu como 
todos a nossa volta.”
Ele então continuou:
“Quando estiver com os seus leve este episódio para 
que todos saibam que entre os homens existem 
aqueles que deixaram as fórmulas, as orações e os 
rituais, pois descobriram que o divino está dentro 
de nossa existência.”
- Impressionante - falei - estes homens eram 
diferentes.
- Sim - falou justiniano - depois disso ele virou-se e 
foi caminhando embora. Não me pergunte por que 
eu o naõ segui, mas acho que foi melhor assim.
- Fiquei curioso - disse - bem história interessante, 
mas me diga uma coisa: tem certeza que a caixa 
estava vazia ?
- Alexandra não sei, mas deixa para lá, vamos tomar 
um café, eu pago.

Pois bem meu caro Frater T., o que você acha que 
havia nesta caixa vazia ? Encerro minha carta com 
minhas estimas e em breve nos veremos.

Alexandra

Palavrinhas de 
São Panagules de Córdoba

Antes que me julgueis profano lembrai que sou 
mortal que nem você, só que acabei achando 
uma forma de pular algumas coisas e ir para o 
final do livro. Claro que isto me levou a concluir 
que a porcaria da realidade estava invertida e 
assim me livrei de certos incomodos que ainda 
assombravam minha mente.

Deste então olho a minha volta e só vejo 
lampejos de minha existência numa onda 
quântica de sincronicidades. Se existem vários 
universos, tenho certeza que esbarrei na 
fronteira de alguns deles e cá estou com uma 
tremenda ressaca e dor de cabeça monstruosa. 
E você o que faz de sua pequena existência ? 

Dorme ou vive ?

São Panagules é um santo canonizado pela Igreja 
Discordiana da Galiléia, por ter transformado água em 
cerveja, e pão em tira-gosto.
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