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Palavras Iniciais
Por Papa Doc Ablurat

Muita gente me pergunta o que é ser Discordiano, 
afinal de contas que religião é esta ? Numa de 
minhas pregações no nosso blog da Idisga, disse o 
seguinte :

“Definir o Discordianismo na sua essência é não 
definir. Caos, ironia, filosofia, discordia, patafísica, 
sei lá. Acho que a melhor coisa é não tentar definir 
e deixar fluir pelas ondas do absurdo o momento 
irreal, que se fragmenta em orbes quânticas.”

Acho que rotular o Discordianismo é o mesmo que 
rotular as sincronicidades que nos acontecem. Ficar 
buscando verdades dentro do caos é o mesmo que 
ficar dando chibatadas no mar para castigá-lo. 

Mesmo no nosso “caos e absurdo”, ponto de vista 
da maioria dos profanos, existem in/verdades que 
fazem com que as pessoas fiquem balançadas com 
nossos argumentos aparentemente desconexos. 
Adoro quando o “mindfuck” de nós discordianos 
balança a visão de mundo das pessoas cartesianas. 
É engraçado ver aquele indivíduo carregado de 
certezas ter seu mundo destruído, como uma bolha 
de sabão. Catedrais racionalistas desmoronam e 
de lá de dentro sai mais um de nós, ungido como 
papa, arlequins quânticos, demônios que geram 
a dúvida, mestres zens que causam mais confusão 
do que iluminação. Tantas coisas divertidas que 
assustam as pessoas.

“Quid Rides ?”

É verdade, rir de que ? De nossas posturas 
aparentemente desconexas, cheias de piadas, 
gracejos e deboches ? Para muitos nossas posturas 
de bufão, são apenas delírios de adolescentes que 
nunca cresceram...

O problema é quando tocamos em alguma ferida 
oculta dos pobres mortais e aí passamos a ser os 
verdadeiros profetas do apocalipse, as entidades 
torpes dos 7 infernos, o mal, os indivíduos que só 
querem promover o fim da sociedade.

Mas isso é muito bom ! Conseguimos abalar o frágil 
castelo da sociedade. Aliás eu adoro isso, de como 
podemos colocar o homem moderno novamente 
em seu estado animal, basta soltar apenas algumas 
amarras e ZAP ! A civilização vai por água abaixo !

Mas o que isso tem a ver com o Discordianismo ? Se 
você está lendo este texto, deste pequeno pasquim 
religioso, alguma coisa já aconteceu dentro de 
você. Talvez esteja achando engraçado isto tudo, 
mas bem lá no fundo, uma pequena chama se 
acendeu e em breve um incêndio filosófico vai 
consumir você !

Iniciei em você o primeiro mindfuck que vai te levar 
ao caminho Discordiano ! Preocupado ? Agora é 
tarde ! A sua Glandula Pituitária já está entrando 
em contato com as vibrações da Deusa.

Sua vida não será mais a mesa...

“Negue o Discordianismo 23 vezes,
pois o mindfuck já começou !”

São Jim Morrison Fala !



Coluna do Bilu

Busquem Conhecimento !

Saudações aos moradores desta bola de lama 
chamada Terra ! Eu Bilu estou novamente com vocês 
para trazer as palavras de harmonia do Cosmos. 
Deste vez vim avisar-lhes que muito breve a Terra 
será sacudida por uma grande provação, onde 
todos aqueles que não acreditam na existência das 
raças cósmicas, sofrerão com isso.  Sim, este ano 
o ser homem, habitante desta bola de lama, terá 
que provar que não tenciona destruir o seu mundo 
e a natureza a sua volta. Os senhores das estrelas 
virão escondidos para julgar um a um e aqueles 
que estivrem sintonizados com as ondas Thetas 
universais, serão arrebatados ! Os demais serão 
jogados num limbo espaço-temporal de danação 
eterna !  BUSQUEM CONHECIMENTO !

Pois a hora está chegando e somente vocês poderão 
se salvar !

O Erisiano
Equipe Técnica :
Editoração - Papa Doc Ablurat
Textos e Artigos - Papa Doc Ablurat, , 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 3178 calendário 
discordianista. Publicação sazonal, quando Éris 
permitir !

David Bohn

Físico que além de descobrir e explicar a base da 
mecânica quântica de Bohr, lutou contra a burrice 
do Mcarthismo americando. Suas convicções o 
levaram a perder seum emprego em Princeton. Veio 
para o Brasil em 1951 e depois para a Inglaterra em 
1957. Lá deu base a seus estudos e em 1959 lendo o 
livro de Khrishnamurti, vê que as suas idéias sobre 
quântica estavam aliadas a este filósofo indiano, 
famoso.

Bohn lançou seu clássico Quanta Theory, que foi a 
base do entendimento da mecânica quântica para 
muitos.  Ele foi o responsável por trazer uma série 
de conceitos e “popularizar” no meio científico e 
ver que havia algo além da caixa...



Palavrinhas de 
São Panagules de Córdoba

Put’ daliok u nas s toboiu,
Veselei, soldat, gliadi!
V’iotsia, v’iotsia znamia polkovoe,
Komandiry vperedi.

Pripev:

Soldaty, v put’, v put’, v put’!
A dlia tebia, rodnaia,
Est’ pochta polevaia.
Proshchai, truba zoviot,
Soldaty, v pokhod!
Kazhdyi voin - paren’ bravyi,
Smotrit sokolom v stroiu.
Porodni...rodnilis’ my so slavoi,
Slavu dobyli v boiu.

Pripev.

I teper dla nas nastali
Dni ucheby, dni truda
Chtob potom spokojno rascvetali
Nashi sjola, goroda.

Pripev.

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

Montanhas da Loucura

Quando Lovecraft começou a publicar seus 
contos de Cthullu e a mitologia dos antigos, 
estava sendo tocado pela Deusa e a visão do 
real Kaos que existia.

Vivemos num mundo de pura ilusão, desde meu 
cachorro quente, que como na barraquinha do 
Zeca, até minha cervejinha de quinta-feira. 
Tudo é mentira, mas gostamos desta falsa 
sensação de solidez e calma a nossa volta. Ah, 
por Saõ Raw, que iniquidade, que insensatez.

Felizes são os loucos que são tocados pelos 
Deuses antigos e reompem este véu de ilusão 
e emrgulham nos máres quânticos, que 
correspondem a dimensões universais distintas 
e vagas. Quisera eu ter as visões de Lovecraft 
que enxergaram além deste túnel de realidade 
cheio de ignorância !

As visões aterradoras de Lovecraft podem 
significar que uma das muitas realidades pode 
ser aquela, dos antigos, dos deuses que exigiam 
sacrffícios e demandas enormes.

Ah inveja de não poder conteemplar estes 
universos e estar amarrado neste pequeno 
fragmento de irrealidade.

ph’nglui mglw’nafh Cthulhu 
R’lyeh wgah’nagl fhtagn

Quod Feci

O OLHO DO MAGO



EU QUERO A MINHA CALOI !
OU MANIFESTO DE CONVERSÃO DISCORDIANA !
APOPANTUS KAKODAIMONUS !

Trema o infeliz que resolveu ler estas sórdidas 
linhas de minha autoria! Sim, sou um maldito! 
Quero acabar com todas as suas confortáveis 
crenças e razões!

Acabou a palhaçada, a ciranda cirandinha, uni, 
duni, ni, tê! Acabaram suas esperanças! Aqui 
termina sua inocência pois as verdades que você 
não queria ouvir vão ser agora ditas.

Sua vida se resume a 3 coisas : comer, defecar e 
fornicar, o resto é uma corrida para obter recursos 
para realizar estas ações. Parece ridículo, mas você  
faz exatamente todo o dia isso, sua vida se resume 
em cumprir tarefas para poder ter estes prazeres, 
regados a uma pseudo iluminação espiritual, 
proporcionado por algum sacerdote obscuro de 
crenças pagãs ou da palavra do senhor.

“Quid rides? Mutato nomine, de te fabula narratur”

Pois é parece papo de um louco, quem sabe eu sou, 
mas minha loucura me leva a lugares além deste 
pequenos desejos animalescos. Como você também 
defeco, também fornico e também como, mas  
não me contento com estes pequenos atos de prazer 
tão fugazes, quero mais ! 

Quero me encontrar com a Deusa, dançar nas 
correntes do Kaos universal, flutuar com minha 
consciência em mares quânticos dos diversos 
universos. Quero estar aqui, lá, acolá, no mesmo 
segundo, descobrir que existe um buraco por baixo 
da realidade do qual possa olhar.

Pobre d emim, de você e dele que querem comer 
um bom cachorro quente de verdades, mas só acha 
arremedos deste sanduíche da Deusa, nas mãos dos 
demônios, que iludem você todo o dia!

Quero muito a minha Caloi, para pedalar longe 
deste amontoado de besterias que sou obrigado 
a ouvir todo o dia defecado pelas bocas dos 
“intelectuias”, “sábios” e outros pseudos gurus que 
ganham a vida enganando os pobres que querem 
ouvir estes vituperios, crentes que estão tendo 
pérolas da sabedoria!!!!

Rio ! Rio e Rio !

Você é um apostata, um pecador que vai queimar 
no inferno! Desgraçado você beija o anôs do bode e 
adora os demônios antigos!

Nossa se faço isso tuso, onde está a minha riqueza, 
fama, vida fácil que os adoradores do demônio 
tem? Aqueles que venderam sua alma aos irmãos 
de Alexandra e desfrutam de suas falsas benesses ?

Estou achando que tudo isso é uma grande piada 
e que os loucos sabem mais do que eu. A verdade 
deles é por demais engraçada. Vou me entregar a 
Éris para ver se ela me dá uma bela maçã para 
poder levar um pouco de discórdia e dúvida a 
todos. Não estou em missão de fé, nem de salvação, 
só quero tacar fogo no mundo e ver os cartesianos 
pedirem clemência por seus pecados e orarem aos 
seus deuses em busca de slavação eterna. 

Só quero saber que horas parte a espaçonave para 
eu embarcar e sair daqui!



DISCORDIANISMO !
CONHEÇA NOSSA RELIGIÃO !

“Discordianismo é uma religião baseada na adoração de Eris (também conhecida 
como Discórdia), a deusa Grego-Romana do caos. Foi fundada em algum momento 
entre 1958 e 1959, após a publicação do seu (primeiro) livro sagrado, o Principia 
Discordia, escrito por Malaclypse the Younger (Malaclypse o Jovem) e Omar 
Khayyam Ravenhurst, depois de uma série de alucinações 
compartilhadas em uma pista de boliche.

A religião já foi relacionada ao Zen, baseada em similaridades com 
interpretações absurdistas da escola Rinzai. O discordianismo é centrado 
na ideia de que ordeme desordem são ambas ilusões impostas no Universo 
pelo sistema nervoso humano, e que nenhuma dessas ilusões de aparente 
ordem e desordem é mais acurada ou objetivamente verdadeira do que 
outra.  O discordianismo é por vezes considerado uma religião paródia, 
embora exista disputa sobre a que grau isso é verdade.[1] Discordianos 
usam humor subversivo para divulgar sua fi losofi a e evitar que suas crenças 
se tornem dogmáticas. É difícil estimar o número de discordianos porque não lhes é exigido 
ter discordianismo como único sistema de crenças[2], e porque há incentivo a criar cismas e 

“Discordianismo é uma religião baseada na adoração de Eris (também conhecida 
como Discórdia), a deusa Grego-Romana do caos. Foi fundada em algum momento 
entre 1958 e 1959, após a publicação do seu (primeiro) livro sagrado, o Principia 
Discordia, escrito por Malaclypse the Younger (Malaclypse o Jovem) e Omar 
Khayyam Ravenhurst, depois de uma série de alucinações 
compartilhadas em uma pista de boliche.

ACESSE NOSSA IGREJA NA INTERNET !

http://idisga.blogspot.com.br
ENTRE EM NOSSA IGREJA E SE TORNE UM 

PAPA !

COROLÁRIO DA SANTA 
CABEÇA DE PEDRA DE ZARDOZ!

SALVA A TUA ALMA !

Junta-te com teus irmãos e puni o bruto com as 
armas que Zardoz te dá! Sacei-a tua fome com o 
trigo sagrado e purificai cada um de seus pecados 
com o barro e chama sagrada!

É chegada a hora em que aqueles que acreditarem 
na Deusa e vestirem suas máscaras de pedra, terão 
a salvação desta bola de lama! Orai, Vigiai e Atirai 
com teu rifle! A nossa hora vai chegar!


