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Palavras Iniciais
Por Papa Doc Ablurat

A Transição que passamos atualmente é um reflexo 
de uma sociedade que se diz esclarecida e fruto de 
uma grande União digital!

Tolice!

Nunca vi uma quantidade de indivíduos tão perdidos 
em turbilhões de incertezas e falta de esperança 
(faça-me rir) de seu futuro. Papa sai as ruas e 
observa um pendularismo logo cedo, em postagens 
reflexivas de egos podres nas chamas redes sociais. 
São fotos de cafés da amnhã, sorrisos falsos, egos 
perdidos, inflados por medos de não estaremd e 
acordo com o status quo digital/social.

Eu me considero um vagabundo digital, pois caço-o 
destes pequenos infelizes que vivem em pequnos 
universos formados por pequenas limitações 
espirituais e regadas a pequenos arrotos de 
inteligência.

Quero meu charuto para baforar todo o meu fel e 
azedume sobre estes idiotas que se dizem felizes e 
donos de tantas certezas. Papa está muito amargo 
pois lembra dos dias de inocência onde com seus 
amigos participava de tertúlias em busca de um 
mundo melhor e com a esperança de alcançar a 
iluminação. Quanta inocência de minha parte! 
 
Depois que São RAW tocou minha glandula 
pituitária, o mundo cartesiano ruiu com um castelo 
de cartas soprado por uma lufada de vento quântico. 
Ahhhh meu absinto! Preciso me embriagar para 
entorpecer meus sentidos e entrar em um estado 
de transe para observar as janelas de minha psiquê 
perturbada cada vez mais com incertezas e falta de 
perspectiva desta bola de lama! 

Tanta merda junta e ainda aplaudida por um 
monte de indivíduos que tem um anûs num lugar 
de boca! Nunca tivemos tantos donos da verdade 
como agora, montados num palanque digital e 
alimentado por uma platéia de zumbis que apertam 
botões “curtindo” uma pantomima de “verdades”.

Chegamos a um ponto que podemos ter duas saídas 
honrosas: a pandemia que só extingua a patética 
raça humana e deixe o mundo para os animais, ou 
uma invasão alienígena que reduza a humanidade 
a escravos sem cérebro...

Peraí...

Se eu olho a minha volta e vejo que cada vez mais 
a ignorância grassa sem nenhum tipo de controle e 
o néscio é catapultado a altura do filósofo...

 
 

A INVASÃO JÁ COMEÇOU!



Coluna do Bilu

Busquem Conhecimento !

Salve irmãos e irmãs terrestres! Bilu traz para vocês 
uma incrível revelação da qual deixará todos mais 
do que entusiasmados!
Nós alienígenas estamos voltando! Isso mesmo está 
começando a se desenhar a nossa volta. Estamos 
preparando vocês para que nos próximos anos 
possamos nos revelar e finalmente comunharmos 
com vocês. 

SIM! Vai chegar a hora que colocaremos abaixo 
uma série de mentiras e falsos testemunhos vindos 
daqueles que querm nos denegrir! Por isso se 
preparem, pois estamos chegando ! 

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 !

“Beba Absinto e sorva o Laudano do 
conhecimento. Ah exéquias!”

São Jim Morrison Fala !

Palavrinhas de 
São Panagules de Córdoba

Pequeno Govinda que trazes para mim ?

1 samadi
2 samadi

3 Samadi e um Om!

Pequeno Govinda  que importância eles 
tem?

Tirar você das rodas das encarnações ,
Do mundo de Mara,

e dos Karmas, também!

Cante com seus chacras abertos!

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



Samadi

Exploro sentimento proporcionado pelo extase 
causado por determinadas músicas eletrônicas. 
Não preciso entrar em paraísos artificiais 
proporcionados pelo alcool, o haxixe ou mesmo 
os cogumelos santos dos xamãs.

Apenas ligo meu dispositivo musical em 
determinado conjunto e deixo o som mágico 
dos acordes eletrônicos me levarem a um 
estado de transe, seguido de uma revelação ou 
mesmo viagem sem sair do lugar.

Esta prática me proporciona viagens constantes 
a outros mundos e contatos com seres de outros 
universos, sob a forma de pequenos clarões nas 
minhas vistas ou então imagens geradas em 
minha mente.

O poder do acorde eletrônico é um samadi, um 
satori neste nosso mundo ligado por correntes 
de wi-fi, redes de dispositivos interligados em 
todo o planeta.

A música digital já me permitiu regressos a 
tempos e momentos passados, pude sentir o 
gostos, os cheiros, as impressões de outros 
lugares esquecidos nas profundezas de minha 
mente.

Viajo assim no tempo e espaço, apenas ouvindo 
os sons que ativam a minha mente, meu 
espírito, minha consciência.

O OLHO DO MAGOPRISÕES

O que eu acho engraçado como Papa 
Discordiano são as prisões criadas pelos 
próprios espíritos dos pequeninos humanos. 
O que eu vejo de travas psicológicas, medos, 
receios e uma série de outras bobagens, me 
deixa perplexo.

Muitos ficam procurando respostas correndo 
atrás de teorias, textos de auto-ajuda, falsos 
gurus, e por mais que o pobre papa fale, repita, 
diga as alturas todos são surdos.

Será que eu estou sendo hermético em 
meus textos? Estou escrevendo anagramas, 
charadas,  odes, ou que diabo estou 
tentando dizer e ninguém me entende? 
 
Acho que vou começar a cobrar consultas para 
dizer que todo mundo teima em não ouvir: está 
tudo aí e você idiota continua não vendo?

Tem a história do monge budista que foi ao 
templo em busca do mestre e que ao chegar 
foi colocado numa pequena cela. Ficou ali 
durante seis meses, foi alimentado, cuidado, 
mas um dia se revoltou e berrou:

- Estou preso aqui a seis meses e nenhum mestre 
veio falar comigo! berrou o homem para um 
monge.
Este olhou para o homem e disse:
- A porta esteve sempre aberta e você 
nunca quis sair para falar com ele. 

Essa história diz muito...





CARA CINZA VOLTOU?
OU ONDE ESTÁ A MINHA POCHETE CÓSMICA?

NÃO! NÃO! NÃO! NÃO!

Estou desconfiado que vivo em uma grande piada 
uiversal, já que os absurdos passam a ser aceitos 
pelos nossos habitantes da bola de lama.

Falo isso pois um dia destes comecei a gritar 
“Ordem!, Ordem!” e imediatamente três indivíduos 
vieram atrás de mim gritando: o profeta voltou! Ora 
bolas, eu pensei que era o único que tinha direito 
de blasfemar, mas vi que era necessário apenas um 
estalo, para que alguns se entregassem.

Acredito contudo que isto tenha um explicação e 
que existe um culpado: Cara Cinza. Vamos recordar 
as santas palvras do Principia Discordia:

“No ano de 1166 A.C., um homem descontente 
conhecido pelo nome de Cara Cinza, colocou na 
cabeça que o universo tinha tão pouco senso de 
humor quanto ele, e começou a ensinar que brincar 
era pecado porque contradizia os meios da Séria 
Ordem. ``Veja toda a Ordem ao nosso redor’’, ele 
dizia. Não se sabe como os homens daquela época 
puderam ser tão ingênuos, dado que absolutamente 
ninguém pensou em observar toda a desordem que 
os circundava e concluir o extremo oposto. 

Mas, de qualquer forma, Cara Cinza e seus seguidores 
começaram a viver a vida mais seriamente do que 
a viam, e destruíam outros seres cujo estilo de 
vida diferia do deles próprios. O resultado disto foi 
que a humanidade vem desde então sofrendo um 
desequilíbrio psicológico e espiritual. Desequilíbrio 
causa frustração, e frustração causa medo, e medo 
torna a viagem algo ruim. o Homem tem estado 
numa viagem ruim há um longo tempo. Isto é 
chamado `A Maldição de Cara Cinza’.”

A necessidade da “ordem” imposta por cara cinza, 
parece mais do que nunca estar presente nos 
pequenos momentos dos humaninhos atuais.

Todos de vestem de máscaras e tentam demonstrar 
sentimentos ordeiros e regrados. Mas na sua essência 
o homem é caótico, necessitado de transgredir, de 
mostrar um lado totalmente descontrolado de seu 
ser, para encontrar sua essência primordial de caos 
universal.

Contudo parece mais do que nunca, que de uns anos 
para cá Cara Cinza retornou e começou a incuttir 
na cabeça dos incautos que o caos é errado e que 
devemos ser cartesianamente corretos e seguidores 
da ordem universal do universo tedioso e parado.

O que a maioria não quer saber, que o caos 
está em toda  a parte, sobe diversas formas de 
comportamentos e de ações naturais. Ali dentro 
destes sistemas aparentemente sem sentido, reina 
uma harmonia e desarmonia que fazem o universo 
ser o que ele é.

Esta forma de controlar o verdadeiro eu humano 
é um dos trunfos de cara cinza, ele manipula os 
meios para que todos acabem vítimas de seus 
ardis e se entreguem a um perfeccionismo atroz. 
Precisamos combater isso com cinismo e humor, 
pos estas formas confundem e deixam perdidos 
seus seguidores.



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 filosofia 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 

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!


