
oo QQUUEE éé FFnnoorrddwwaavvee??
DDeessccuubbrraa mmaaiiss ee ssaaiibbaa
mmeennooss ssoobbrree eessssee
mmoovviimmeennttoo rreettrrôô cclliicchhêê CCeerrvveejjaass?? OO qquuee

ddiissccoorrddiiaannooss bbeebbeemm??

MMaaiiss uumm ssaannttoo ccaannoonniizzaaddoo
nnaa ccaabbaallaa ddiissccoorrddiiaannaa!!
DDeessccuubbrraa qquueemm éé ee ppoorr
qquuee......

eessssaa zziinnee ffiiccoouu uummaa mmeerrddaa!!
MMaass mmeerrddaa ffaazzeemm fflloorreess
ccrreesscceerreemm ee iissssoo éé bbeeaauuttyy ^̂^̂

Oferecimento da Sociedade Fnordiana Discordiana

Dark Night

ano 3184 estação da Burocracia



Cyber
Fnord

A moda Cyber do Universo se encontra
somente aqui na Error 23!

Aproveite as melhores novidades do Universo
nessa seção.

Tomagouche

A onda ainda não acabou!

Uma galinha Peixe

Fumante

A culinária espacial é mesmo uma delícia de

novidades gourmets.

Palmirinha e Ana Maria Braga ficariam com inveja!

Prepare esse delicioso defumado ainda hoje!



Visitantes de Sírius Ganham casal
Universo pela ° vez nesse século.

Primeiro Milho Transgênero do Universo se torna
Presidente da Galaxia 263 e recebe crítica dos
Ecocybers.



5 maiores imbecilidades sobre
discordianismo
Dos muitos livros discordianos o que eu mais
gosto é o Metaclysmia (além do Principia
Discordia). Esse livro traz muita coisa bacana
sobre o Discordianismo e aqui trago as “5
maiores imbecilidades sobre discordianismo”
segundo o livro Metaclysmia:

By Triskell

11 –– CCaaooss ee OOrrddeemm ssããoo ddooiiss llaaddooss ddaa mmeessmmaa
mmooeeddaa

Errado! Ordem e Desordem são lados da mesma
moeda, que no caso é Caos. Essa é uma
concepção comum para quem não conhece
discordianismo, pois atribuem caos o sinônimo
de desordem, bagunça e estresse. Para mostrar a
si mesmo nos multiversos, Eris usa ordem e
desordem, negentropia e entropia.

22 –– DDiissccoorrddiiaanniissmmoo ssããoo ccoonnttrraa qquuaallqquueerr ttiippoo ddee
rreeggrraass oouu llííddeerreess

Esse pensamento é comum de encontrar em
muitos discordianos. Não é que somos contra
tudo isso, é que não somos obrigados a elas, caso
decidimos não ser. Entendemos que há
necessidade de regras desde que não sufoque
nosso espírito de criação e liberdade. Só porque
erisianos são muito indepedentes não significa
que não podem fazer parte de um time. Nós
erisianos não temos nada contra líderes, é que
somos evoluídos o suficiente pra sermos os
nossos próprios. Vamos reconhecer especialistas
em seus campos (eu quero que meu cirurgião
esteja encarregado da minha operação) mas não
o adoramos.

33 –– DDiissccoorrddiiaannooss ggoossttaamm ddee ccrriiaarr ““ccaaooss””

Essa é outra crença que muitos discordianos
possuem, mas isso é impossível por que Caos é o
reino de Éris. Na melhor das hipóteses
manipulamos o fluxo erístico para combater a
onda caracinza. Muitos erisianos acham que

estão criando caos quando na verdade estão
sendo a rainha do drama.

44 –– DDiissccoorrddiiaanniissmmoo éé ppaaggaanniissmmoo ((oouu WWiiccccaa))

Na verdade paganismo e wicca são sectos
discordianos (só que eles não admitem!). Eu não
vou tentar dizer que estava passando na cabeça
do Lord Omar quando estava escrevendo o
Principia Discordia, mas evidencias sugerem que
o discordianismo é mais Taoismo do que
paganismo.

55 –– OO oobbjjeettiivvoo ddoo ddiissccoorrddiiaanniissmmoo éé eessppaallhhaarr oo
ccaaooss

Se discordianismo tem algum tipo de objetivo,
ela é pra sermos independentes. Éris disse ao
mundo para sermos livres e essa é a coisa mais
bela que uma deidade já disse. Se temos algum
objetivo, essa é ajudarmos nossos irmãos e irmãs
se tornarem livres também.



ninguém precisa de luz pra
cagar

CONTE UMA PIADA E RIA DELA
ATÉ SEUS PULMÕES EXPLODIREM!

?



FNORDwave

Dark Synthwave é um subgênero musical

eletrônico advindo do Synthwave. Esse

gênero em específico é característico por

misturar uma atmosfera sombria com

elementos de synth dos anos 80′. Atualmente

os principais nomes desse gênero é o

Perturbator e o Carpenter Brut. Aliás, o

Carpenter usa a mandala discordiana como

logo e ambos são franceses.

Portanto agora a minha nova fase discordiana

é o Fnordwave, que é misturar tudo isso com

conspiração, games, anos 80, musica

eletrônica e o diabo de 4 na cadeira da vó

Mas o que é Fnordwave? Isso é uma tarefa um
pouco difícil, mas vamos lá tentar.

Por volta de 2010 surgiu o Vaporwave que é um
estilo onde mistura elementos pós-modernos
com antiguidade, um pouco de bizarrice
também, o que encaixa bem om discordianismo.
Mas seria o Vaporwave a arte discordiana? Não.
Veja bem, o discordianismo já é por si só uma
arte que mistura vários conceitos como
dadaismo e absurdismo. Uma piroca que canta e
anda de bicicleta ccom fundo rosa e um
computador poderia ser um vaporwave? Eu sei
lá! Nem sou artista pra falar dessas coisas... Mas
eu gosto de de ser muitas coisas que não sou.



Esteticamente, o synthwave
ganhou uma perspectiva de
retrofuturismo, emulando
cenas de ficção científica e
ação dos anos 80.

Exemplos de estéticas vistas
em filmes e videogames são,
F-Zero, Drive, Grand Theft
Auto: Vice City, Hotline
Miami e Far Cry 3: Blood
Dragon.

Musicalmente, o synthwave
foi fortemente inspirado pelo
new wave e trilhas sonoras
de muitos filmes, videogames
e séries de televisão.
Compositores como John
Carpenter, Vangelis e
Tangerine Dream são
frequentemente citados como
influências.O estilo é
principalmente instrumental,
e normalmente contém
elementos clichê dos anos

80 nas músicas, como
baterias eletrônicas,

"gated reverb",
sintetizadores
analógicos, tudo
para se
assemelhar com

trilhas daquele
período.

?



Alguns trabalhos artísticos com esse tema têm
sido publicados na internet, podemos citar o
Miragem23 cujo talvez seja a primeira tag com
Fnordwave que tenha surgido na internet.
Miragem23 é um trabalho discordiano do
Timwave, que também adota outros nomes (que
eu esqueci agora). No reddit foi compartilhada
uma playlist com três músicas que estão
disponíveis na plataforma da Soundcloud.
Acredito que fnordwave ainda não está definida,
podendo unca ser definida de fato. Fnorwave
envolve elementos que misturam synth, games,
vapor e outras bizarrices artísticas que podem ou
não fazer sentido. Nao sei dizer se seria um meta
movimento, mas é que geralmente artistas
discordianos gostam de colocar referências
disordianas em suas coisas e isso acaba
formando uma coisa nova.
Muito provavel Fnorwave seja apenas um
movimento artístico que incorpora o que está em
alta com referênciias discordianas, como o
próprio nome diz: FNORD.
Dark Night também produz alguma coisa
fnordwave, que é uma mistura de dark synthwave
com games e referências discordianas. Porém
não é tão vaporwave assim.

DARK MINIMAL WAVE

Outro movimento wave é o Dark Minimal ou
Dark Cold Wave, que em essência é um gênero
musical de ambiente sombrio e trevoso usando
sintetizaores que surgiu depois do movimento
Pospunk, Synth-Pop e outras coisas dessa
categoria.
As músicas são caracterizadas por uma batida
repetitiva com um BPM (batidas por minuto)
baixo e uma melodia melancólica.
Não há complexidade na música justamente
pelo "minimalismo" dela. Algumas músicas até
parecem com Marilyn Manson ( Executive
Slacks - Say It Isn't So).

?

https://soundcloud.com/timwaves


LO-FI
Low Fidelity (baixa fidelidade), mais conhecido como Lo Fi, é
um movimento caracterizado por uma música eletrônica e
cheio de synth grunge e de baixa qualidade. Isso remete aos
recursos disponíveis dos anos 80 e também pela verba que
produtores não tinham.
Essa estética foi conceitualizada pelo DJ William Berger, que
nos anos 80 tinha um programa na rádio WFMU em que
dedicava parte do horário semanal a gravações caseiras.
Na música, o lo‐fi está associado tanto a gravações de baixo
orçamento quanto aos músicos que querem fugir do
“mainstream”.

Muitas músicas Lo‐Fi é feito de forma caseira, em casa ou
garagem com os próprios recursos que se tem em mãos, como
microfones de celulares, computadores, etc. Na eletrônica
usa‐se alguns recursos e plugins para criar uma atmosfera
suja e velha como as gravações da década de 1950, onde
certamente naquela época não era intencional. Isso ocorria
por que as gravações eram feitas em fitas e nesse percurso a
qualidade iria se perdendo.

Lo‐Fi é conheido hoje como Lo‐Fi Hip Hop e traz uma
sensação nostálgica e introspetiva, nitidamente observadas
pelos clipes associados às músias. Diz‐se que Lo‐Fi Hip Hop é
o oposto do Hip Hop, pois não tenta conscientizar nada, nem
dar ênfase em algum probema social, mas sim relaxar e
mandar um belo FODA‐SE.
A fanbase de quem curte esse gênero musical é bem jovem,
numa faixa de 15 a 25 anos.

QUAL A DIFERENÇA DE SYNTHWAVE,
VAPORWAVE E LO-FI?

De 2000 para cá as coisas mudaram no

cenário artístico. O synthwave surgiu em

meados de 2000 como um movimento

nostálgico, reverenciando os anos 80' com

os seus synths, futuro retro, carros e

celofone.A ideia do synthwave é ressurgir

a época dos anos 1980 produzindo músias

originais, com bastante clichês daquela

época.

O Vaporwave surgiu mais tarde como contra

proposta do synthwae "tem mais a ver com

escárnio" segundo o artista e produtor

Tim Wave. O Vaporwave vem pra tirar um

sarro dos anos 1980, com mixagens e

remontando o cenário. Há uma mistura de

objetos modernos com antiguidade, como

computadores e estátuas gregas em um

fundo paradisíaco delirante.

O Lo-Fi tenta buscar uma atmosfera das

músicas de baixa qualidade, com sons de

vitrola e chuvisco (música de elevador).

O Lo-Fi igual ao synthwave busca fazer

músicas originais inspiradas nessas

épocas, enquanto que o vaporwave tenta de

alguma forma manifestar uma descontrução

com os objetos das outras duas.

É, ficou uma merda esse texto.

?
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BUTECO DE ÉRIS



VOCÊ NÃO SABE O QUÃO É BOM COMER
PAMONHA?
É PORQUE VOCÊ NUNCA FOI UMA !!!

GOSTOSO!!!

O milho verde é ralado e, à massa
resultante, são misturados leite (ou leite de
coco), sal (ou açúcar), manteiga, canela
e ervadoce. Esta massa é colocada em
tubos feitos com a própria casca do milho
(ou com folha de bananeira), atados nas
extremidades. As pamonhas são
submetidas a cozimento até que sua
massa alcance uma consistência firme e
macia.

pamonha fresquinha,

pamonha caseira, é o

puro creme do milho

verde




