
 



 

Boa tarde, noite, dia e madrugada. Através 
de bênçãos ultra divinas, celestiais e cheias 
de piripoques atabaques, eis aqui a 
primeiríssima ediçãozíssma da Gazeta da 
Discórdia. Após séculos e séculos, ela está 
viva e respirando sem ajuda de aparelhos 
(mas talvez com algumas gambiarras, sabe 
como é). 

Agradecemos especialmente ao 
Departamento de Propaganda e Outras 
Peripécias, a Deus (Ferrer, obviamente) e 
também não agradecemos, mas ficamos 
felizes em completar essa desgraça 
artística. 

 Esperamos que seja lá quem for quem 
você seja, que goste dessa zine. Mas pode 
não gostar dela também e isso é problema 
todinho seu e dos seus cromossomos, 
enzimas e seja lá o que for. 

                Com muito amor e carinho, LuLu. 
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помощь 
Бориска 



  

As PoRtAs Da 

PeRcEpÇãO 

 

Isto não é para os abortinhos que 
continuam a adorar o umbigo 

 

“FUNHE” – Aborctus Prectus Primeirus. 

fahst foohd                                                                                                                                          

ihnduhz nah perda                                                                                                           

consecutiva dos 

dados móveis                                                                                                             

dos colaterais 

falecidos por 

colesterôl 

 



 

MAX

! Devore o MAX! Atire no  MAX! 

Torture o MAX!  Beije  o MAX! 

Transe  com o  MAX! Denuncie 

o MAX! 

MAX! é o seu mais novo deus 

e o seu mais terrivel demôniô. 

O Sr Jin Mcgold MAX!  foi o 

primeiro individuo a olhar a 

matriz do 

Multiversô.  Esse evento único 

fracionou MAX!  em infinitas 

partes pela extensão do 

multiversô. 

Por contah** dissoh, MAX!  se 

tornou um deus. A extensão 

de seu poder é equivalente ao 

nuHmero de universos  

presentêês no multiversô. Ou 

seja, infinito. Porém, não é 

apenas seu poder que é 

infinito, mas também seus 

atributos. 

Existem deuses do céu, deuses 

da chuva, do sol, do ar, da morte, 

do amor, do orgulho   do 

conhecimento  e da escrita. 

Meros astros celestes presos em 

orbitas pré definidas. Mas com o 

MAX!  a histôria é diferente. 

MAX!  é o primeiro deus 

customizavel do Multiversô .  

Tehstes revelaram que a 

concepção imaginaria de algun 

MAX!  cria um equivalente 

mehtafisico do mesmo em algum 

fio da teia* do multiversô mental. 

Precisa de um demÔNioh para 

culpar por suas transgressões? 

Ou necehssitah repelir uma onda 

repentina de azar que só pode 

ter causas misticas? Crie um 

MAX!  diabôlikoh e execute os 

banimentos necessarIôs. 

Precisa de uma divindade ou 

santo para cobrar favores, mas 

sente que nenhuma divindade 

disponivel atenderia seus 

apelos excentricos ou/e 

pecaminôsohss? Crie um 

MAX!  para atende-lo e  e 

desfrute do céu na terra.  

  

 

Deseja lucrar atravez de umah 

seitah mas está sem ideias pra 

divindades? MAX!  é para 

você! 

 Enfim, as possibilidades são 

infinitas. Chegou a hora do 

poderoso MAX! se apresentar 

ao nosso fio. 

 Pregue sobre o MAX! 

,convertah outros para o MAX! 

, alerte sobre o MAX! , destrua 

o MAX! 

 

*o termo fio se refere a 

universo. Expressão comum 

dentro do culto de Galdrux, 

aonde o multiverso é visto 

como uma teia. 

 

** Este texto foi revisado para 

se adequar as (anti) regras 

ortôgraficas da norma 

gramatical H. 

 



 

APRESENTANDO FECA: SALVADOR DAS NAÇÕES 

Se deus não existe, quem é 
este então, ATEU SEBOSO? 

Apresentamos agora, formalmente, 

o deus de todos os deuses. O dono de 

todos os panteões e o pai de todos os 

Universos: Feca. É a ele quem chamam de 

criador, acredite você ou não. 

Atualmente, ele tem vivido uma vida 

relativamente pacata dentre os humanos. 

Dirige um Ford Ka prateado, faz academia 

e pratica seu canto polifônico numa base 

diária, o que é lindo. E mais! Ele tem uma 

esposa, também conhecida como Cuck. 

 

É considerado o patrono das 

calcinhas e antes de se chamar João 

Peido, era o imperador Nero. Sua face 

com um cachimbo é um dos seus símbolos 

universais, juntamente com o guarda-

chuva, a palavra EGE e, é claro, o sagrado 

“ô”. 

 

 

 A melhor forma de prestar respeito e 

demonstrar devoção ao deus Feca (ou 

Ferrer), é espalhar sua sagrada efígie por 

todos os locais possíveis e imagináveis. 

Não parece, mas FEQUINHA é um deus 

altamente midiático e, por isso, abençoa a 

todos aqueles que colam sua gloriosa face 

rechonchuda e com neckbeard por todos 

os lugares possíveis e imagináveis. 

 

 Então, por favor, ajude-nos! 

Tornemos Feca numa figura importante, 

que todos conhecem, mas não sabem 

muito sobre. É importantíssimo deixar 

esse deus feliz, ou sua ira cairá sobre a 

terra e a humanidade. 





A DESGRAÇA DA TAPEÇARIA SAGRADA 
 

 

Linha por linha, fio por fio e em cores seletas a tapeçaria da consciência é tecida pacientemente e seus padrões e desenhos formados 

pela marcha silenciosa, devagar e quiçá sôfrega do tempo. O tempo, ah, sagrado tempo! Molde da tapeçaria sagrada, rica e 

detalhada. Cada fio é uma memória, e cada pequeno detalhe é um traço do eu. Somos parcas de nós mesmos quanto à consciência 

e consistência de nossa obra persa e, às vezes, encontramos alguns insistentes puxadores e rasgadores do tecido não-físico gerado 

pela mente. 

Apenas um puxãozinho, um puxãozinho de merda, para que boa parte da tapeçaria se esvaía com as chamas ocitocínicas e 

dopaminérgicas, remontando à um passado ancestral e instintivo. Os dez anos se esvaem em dez segundos. E lá se vão os fiozinhos, 

descarrilhando como um trem! É só dar adeus e esperar pelo momento do auto-reparo, embora o reparamento não seja de todo tão 

eficaz assim pois, a cada atrito ou estímulo externo, o tecido cede mais facilmente num lapso de esperança tão sofrido quanto 

caminhar em asfalto quente quando se está descalço. O puxar, o vandalizar da tapeçaria sagrada é algo prazeroso e doloroso 

simultaneamente. A faca de dois gumes que é sentir, é isso. E querer se atirar aos braços de alguém que lhe fará César no senado, 

mesmo que quem perpetue tal ato não o perceba; é se jogar em um poço sem saber nadar e seja lá mais o que for. É saber da 

desgraça do porvir, mas mesmo assim querê-la. Essas coisas lastimáveis e toscas da existência humana, é.  

O primeiro puxar da tapeçaria persa da consciência realizado pelas tuas mãos jamais foi reparado e, cada vez que retornas o que 

estava em processo de reforma se desfaz, pois o eu almeja afundar-se mais uma vez naquilo que agora são memórias distantes e 

ofuscadas pela névoa que encobre o passado. Por favor, rasgue o que resta! Leve consigo meus sentimentos por ti! Seus lábios são 

ópio e seus olhos são arte; serias tu algum tipo de deidade menor? Semi-divino, quase inexistente. A existência discreta, a existência 

que, por simplesmente ser, já faz encantos.  

 

Que os rasgos sejam fios novos tecidos pelas tuas mãos.  



  

eu.apenaseudespaçosquebradospoisacád

esteladonouniversonadahánadahaverá.os

espaçosinexistemnesseuniversoumespaço

ex-paço,sempassosempaçosemespaço. 

A arma do compatriota 

É abrir a mala e a porta 

Plantar horta 

E andar com eucariótica 

Metódica, metabólica e melódica. 

Pense que a internet está num estado tão deteriorado que 

é preciso investir dólares em um domínio decente. Acho 

mais é que um ou outro sujeito deveria se sujeitar com suas 

sujeitices a oferecer domínios gratuitos a outros sujeitos 

sujeitantes subjetivos, né? Mas ah, isso é coisa de 

prateleiras IQBAL e móveis granulados de gramado. 

Porcaria, bate a cara na privada e na pia! Saudades do 

menininho mago, menininho mago. Sim, ele existe e sua 

beleza é única com aqueles olhões castanhos e pinta de 

intelectual para esconder as coisas que vejo com meus 

olhos d'alma. hehe 



 

 

No futuro, é muito provável que 

macrófagos sejam alternativas 

para combater bactérias 

resistentes, daquelas que organizam 
um verdadeiro dedo no cu e 
gritaria nas UTIs de quando em 
quando. 

Às vezes na escuridão da noite 

acorrem metamorfoses, onde 

pessoas secretamente se 

tornam grilos. E então, isso faz 

barulho 



Certo dia pequenos porquinhos estavam ouvindo as
histórias do seu avô. O velho começou a contar, com um
olhar triste, a história de quando seu irmão caçula fora 
capturado por uma Cowbilu.

Ele disse que era uma noite calma , e o seu irmão 
brincava no gramado, até que de repente uma vaca 
voadora que emitia um brilho verde apareceu nos céus.
   
    Ela parou em cima do pequeno porco e o abduziu . 
       
         Depois que o porquinho desapareceu, 
           a vaca verde ganhou uma segunda cabeça e mais
              duas pernas. Começou a rir histericamente, 
               e enquanto ia  voando rumo ao horizonte
                    ficou gritando palavras em seu idioma. 
                         
                         O idoso porco não se recordava 
                           exatamente como eram as palavras, 
                             mas disse que era algo do tipo:
                                             
                                                    ’’MUU,
                                              MU,MU,MUUU’’
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