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Palavras Iniciais
Por Papa Doc Ablurat

Um dos momentos de liberdade é quando estamos 
flutuando em nossos pensamentos. Acho que esta 
história de que precisamos alcançar um estado 
ideal para atingirmos a iluminação é papo de 
alguns para ganhar dinheiro dos incautos. Em um 
conto zen o ato do bambu bater no calhau, fez com 
que o discípulo atingisse a iluminação e a partir 
daí ver o mundo de outra maneira.

Isto me faz pensar que o estado de estarmos 
desligados em certos momentos de nosso dia é o 
equivalente a uma meditação, já que a mente é 
esvaziada de qualquer impressão ou pensamento. 
Aliás é difícil para as pessoas atualmente se 
desligarem de certas coisas. Existe um conto zen 
que ilustra isso de uma mnaira bem interessante :

“Dois monges viajavam juntos por uma caminho 
lamacento. Chovia torrencialmente o que 
dificultava a caminhada.  A certa altura tinham 
que atravessar um rio, cuja água lhes dava pela 
cintura. Na margem estava uma moça que parecia 
não saber o que fazer:
- Quero atravessar para o outro lado, mas tenho 
medo
Então o monge mais velho carregou a moça às suas 
cavalitas para a outra margem. Horas depois, o 
monge mais novo não se conteve e perguntou:
- Nós, monges, não nos devemos aproximar 
das mulheres, especialmente se forem jovens e 
atraentes. É perigoso. Por que fez aquilo?
- Eu deixei a moça lá. Você ainda a está carregando?”

Pois é, as pessoas carregam diarimente diversas 
“moças” em suas cabeças. Não seria sensato dizer 
que é fácil desvencilhar-se disso, mas é possível. 
O ato de ficar carregando idéias pré-concebidas e 
impostas por padrões é uma norma geral.

Mas como então se livrar disso ?

Acho que esta resposta está dentro de nós mesmos, 
ou melhor nós a carregamos e não queremos tomar 
conhecimento disso. Vejo uma preocupação inata 
das pessoas exporem suas figuras de maneira cada 
vez mais paranóica. 

Vamos esquecer estas bobagens e nos dedicarmos 
a algumas coisas mais simples que nos tragam 
a alegria. vamos deixar de olhar para o lado 
e desejarmos bens alheios que não vão nos 
acrescentar em nada. 

Tenhamos aquilo que nos agrada e nos traga 
alegria, deixemos de lado as opiniões dos néscios 
e dos imbecis, que se encontram num tunel de 
realidade totalmente desconectado do nosso.

Não estou pregando a libertação, mas apenas 
uma maneira mais simples de ver as coisas e não 
carregarmos senões e porques, que não nos dizem 
respeito. Deixemos de lado todas estas bobagens e 
vamos ser levados pela maré das casualidades que 
nem são sempre casuais. 

Estas seguem um fluxo quântico de sincronicidades, 
nos levando a girar a grande roda.

Vejamos a lua e não o dedo que a aponta...



Por Papa Doc Ablurat

“Certa manhã, ao despertar de sonhos 
intranqüilos, Gregor Samsa, encontrou-se em sua 
cama metamorfoseado num inseto monstruoso. 
Estava deitado sobre suas costas duras como 
couraça e, quando levantou um pouco a cabeça 
viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em 
segmentos arqueados, sobre qual a coberta , 
prestes a deslizar de vez apenas se mantinha com 
dificuldade.” 

O trecho da Metamorfose de Kafka, nos faz 
divagar sobre a possibilidade de que este 
paradoxal autor, tenha numa manhã canalizado 
Gulik e tenha tido uma mensagem da Deusa. É 
interessante notar que Kafka utiliza da barata 
como uma forma de expor uma mensagem em 
seu texto, e logo o porque deste inseto ?

Kafka poderia ter utlizado um verme, uma 
lesma, um caracol, mas utilizou a barata, um 
simbolismo discordiano de Gulik, aquele que é 
o mensageiro da Deusa. Isto nos faz pensar se 
em sua existência não tenha canalizado uma 
mensagem e cifrado a mesma em seus livros. 

Muitas das mensagens de Kafka são de desapego e 
preocupação, apesar de carregar um sentimento 
de culpa pela morte prematura de seus irmãos. 
mas o autor nos mostra que sua obra smpre causa 
o disturbio em algumas pessoas, já que toca os 
conflitos existenciais e problemas aparentemente 
insolúveis. Mas o que isto tem a ver com Gulik ?

Nosso querido Hermes é um santo discordiano 
aquele que traz alguma coisa para todos nós 
discordianistas. Os escritos de Kafka, tem um 
cunho discordiano forte e que  mostram muitos 
dos aspectos dualistas do homem, da sua total 
inefabilidade frente aos fatos e expondo a facetas 
de um universo fractlaizado e sm muitas opções.

Citando um dos verbetes da wikipédia, mãe 
digital de todos os burros :

Kafka foi um Discordiano ?

“No mundo kafkiano, os personagens não sabem 
que rumo podem tomar, não sabem dos objetivos 
da sua vida, questionam seriamente a existência 
e acabam sós, diante de uma situação que não 
planejaram, pois todos os acontecimentos se 
viraram contra eles, não lhes oferecendo a 
oportunidade de se aproveitar da situação e, 
muitas vezes, nem mesmo de sair desta. 

Por isso, a temática da solidão como fuga, 
a paranoia e os delírios de influência estão 
muito ligados à obra kafkiana, sendo comum 
a existência de personagens secundários que 
espiam, e conspiram contra o protagonista das 
histórias de Kafka”

Será que Kafka, foi um dos pirmeiros discordianos 
? Será que Malaclypse, o jovem, descobriu algo nos 
escritos de Kafka, ao ser iluminado pela Deusa ?

Como Papa Discordiano gostaria de levantar 
esta hipótese e levar a todos a pensar sobre este 
assunto.



Por Mandrake
777mandrake@gmail.com

No pomo sagrado de nossa deusa está escrito a 
seguinte frase: “dedicado a mais bela”. eu pergunto 
então a vocês comaradas conspiradores do caos 
dinâmico: o que essa frase quer dizer? bem, vou dar 
uma explicação nascida da sopa de possibilidades 
do caos, apreciem com moderação.

A beleza

antes de tudo precisamos contextualizar: de que 
conceito beleza estamos falando? simples, da 
grega. para os gregos antigos, a beleza não era 
simplismente a proporção, simetria e distribuição 
de cores que conhecemos hoje como beleza. 

A beleza grega era o mais próximo ao ápice do 
comedimento de qualidades mixadas. tá mas 
o que isso quer dizer? quer dizer que para os 
gregos a beleza é a soma de várias qualidades 
apresentadas de forma equilibrada. beleza era 
para eles excelencia mental, fisica e espiritual. o 
que vem a ser a excelência? a qualidade daquele 
que se sobrepõe, novamente mais uma caracteristica 
evolutiva do caos. 

Isso me lembra o Ryu no desenho do Street Fighter, 
que ao final de cada episódio dizia “nós vamos ao 
encontro do mais forte”. nesse exemplo ele também 
citava “força” como a qualidade daqueles que 
buscam a excelencia em tudo, o que me faz perceber 
que a cultura oriental em geral é discordiana já que 

eles pregam esse perfeccionismo em tudo.

Conclusão

Então, sabendo que a beleza grega é ser “o melhor 
do melhor do melhor SENHOR!” agora podemos 
interpretar novamente a frase “dedicado a mais 

bela”.

Beleza e Caos: qual a relação?

“A mais bela”, seriam as pessoas com o melhor grau 
em suas qualidades em geral, ou seja, em um mundo 
perfeccionista, o topo da cadeia alimentar.
mas o que é dedicado a elas? o pomo da discórdia, 
o caos. isso me lembra uma expressão que eu 
sempre ouvi muito dos filhos de godot quando eu 
era criança: “deus dá o frio conforme o cobertor”. 
digamos que se Éris faz algo similar, então a frase 
seria “Éris dá o pomo conforme a Beleza”. entendem 
o que eu quero dizer? todos temos problemas, mas 
os problemas mais complexos estão sempre para os 
que são mais capacitados!!!

“Não falo nem a lingua dos homens e
dos anjos, falo a língua da discordia”

São Jim Morrison Fala !



Eusébio, O Discordiano

Eusébio era uma pessoa tão cartesiana, que 
antes de ser tocado pela Deusa, tinha a vidinha 
bonita e rotineira de qualquer cidadão de 
bem. Para a desgraça (ou sorte) de Eusébio, 
o Principia Disordia veio parar em suas mãos 
e imediatamente foi catapultado a nossa 
realidade fractalizada e quântica.
Teve contato com RAW, Timothy e diversos outros 
santos pensadores e em poucos meses, o pacato 
cidadão entrou num parafuso mental, onde os 
pilares de suas realidade foram sacudidos.

Onde tudo era estático e ordenado, aconteceu 
uma transformação ! Um turbilhão de 
sentimentos, pensamentos e dúvidas, deu 
partida a um processo iniciático, que quebrou 
barreiras e todas as suas certezas.
Eusébio conheceu a Deusa, viu o Caos, navegou  
em dimensões paralelas a nossa e se sagrou 
papa discordiano em pouco tempo.

Mas tudo tem um preço ! Eusébio rompeu com 
todos aqueles que estavam sua volta: deixou 
a mulher, saiu de seu antigo emprego, mudou 
seu círculo de amizades, começou a viajar pelo 
mundo em busca de respostas para diversas 
perguntas em sua cabeça. Conheceu a beleza, 
a tristeza, a alegria, dor, medo e no final de 
sua jornada encontro a resposta de muitas de 
suas dúvidas dentro de si mesmo.
Euébio hoje é uma pessoa simples e feliz, e acha 
ainda engraçado que as pessoas não façam 
como ele : se libertem das prisões mentais da 
sociedade.

Palavrinhas de 
São Panagules de Córdoba

A real dificuldade de vivermos em comunidade 
é que cada um possui um conjunto de desejos 
que beiram ao egoísmo extremo. Ninguém 
quer abrir mão por menor que seja, com medo 
de ceder e ser visto como um fraco.

Que estupidez esta humanidade atual ! Rasteja 
em nossa bola de lama, suplicando mais e 
mais, mesmo que sejam dejetos intelectuais de 
pessoas iluminadas e sem pretensões divinas.

Fico pensando se um pequeno castigo, nos 
moldes dos deuses antigos, não cairia bem 
para certos indivíduos.

Amén

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

O Erisiano
Equipe Técnica :
Editoração - Papa Doc Ablurat
Textos e Artigos - Papa Doc Ablurat, Mandrake, 
Jim Morrison, Luther Blissett, Frater T, Alexandra, 
Et Bilu 
Arte -  Robert Crumb, Livros Antigos e etc. 

Estamos aceitando trabalhos de cunho discordianista, 
caótico, etc. Mande seu original para erisiano@
riachuelogames.com.br  Pode ser texto, desenho, 
poema, conto, qualquer coisa, o espaço é aberto 
a todos.  Terminado de compor no Tempo da 
explosão, 22o. dia do Caos, YOLD 3177 calendário 
discordianista. Publicação sazonal, quando Éris 
permitir !

O OLHO DO MAGO



Coluna do Bilu

Busquem Conhecimento !

Saudações Terráqueos ! sou o ET Bilu, já conhecido 
de vocês já na Internet e fui convidado por Papa 
Doc para colaborar no Erisiano. Nas minhas 
colunas em tão estimada piblicação, falarei 
sobre diversos assuntos de cunho extraterrestre 
e discordianista. Neste minha coluna de estréia, 
falarei de técnicas de iluminaçã discordiana, para 
que possamos falar com nossos irmãos celestes.

Preparação :

Inicialmente devemos realizar este ritual em 
qualquer dia 23 do mês. A hora da realização deve 
ser as 23 horas em ponto e o discordiano deverá ter 
realizado anteriomente uma série de preparações, 
das quais apresentamos abaixo :

a) Antes de qualquer coisa temos que recitar 23 
vezes a seguinte invocação :
“Éris é minha luz, minha certeza e minha ordem ! 
Éris é minha escuridão, minha incerteza, meu caos”
Salve Éris, Salve Discórdia !

b) Depois disso o respire profundamente 23 vezes 
gritando um brado discordiano clássico no final de 
cada respiração : Krig-ha, Bandolo!

c) Faltando 23 minutos para as 23 horas souba num 
lugar alto, pode ser uma cadeira na sua sala e grite 
: AWIKA !!

d) Após fazer isso, pare tudo e sente no chão em 
posição de lótus e até as 23 horas fique no mais 
completo silêncio interior.
e) Quando o relógio bater 23 horas projete seus 
pensamentos para o infinito e tente captar vozes 
em sua cabeça. Se você não conseguir na primeira 
vez, não esmoreça, vai chegar uma hora que você 
terá suas primeiras manifestações.

Cuidados Especiais

Existem alguns cuidados especiais a serem toma-
dos, vamos a eles :

a) Cuidado com as vozes de entidades demôniacas 
ou de baixa vibração - alguns espíritos ruins vão 
tentar falar com você. Para reconhecer um destes 
é fácil. Pegue qualquer disco de rock, toque-o ao 
contrário e ouças as vozes dos demônios. afinal 
todo mundo sabe disso.

b) Estática Cósmica - As vezes a estática cósmica 
atrapalha a transmissão. Em certos casos é 
importante que você tenha um cone de alumínio 
a mão, para em caso d e interferência, colocar em 
sua cabeça e terminar a recepção.

c) Tenha a mão o Principia Discórdia - Para em 
caso de algum tipo de catapultagem para outra 
dimensão, tenham como reconhecer que você é um 
discordiano. E lembre-sem leve seu certificado de 
Papa.

Efeitos Colaterais ;

Podem acontecer dois efeitos colaterais básicos :

a) Você sempre ouvir vozes - Se isso acontecer, 
não fique preocupado, basta colocar um cone d e 
alumínio que elas param.

b) Ter fome - É normal, pois um lanchinho a noite, 
todo mundo gosta.

Bom, fico por aqui. Espero ver vocês no próximo 
Erisiano com mais uma de minhas colunas. Até lá 
pratiquem, façam este ritual e tentem falar com as 
estrelas. E como sempre falo : 

Busquem Conhecimento !


