
O FOLHETO DO FIM DO MUNDO 

O Guia prático pra viver 100 anos 

 

MANIFESTO ERGOFÓBICO 

O quanto você é invisível 

para o seu chefe? Já percebeu 

que todo seu conhecimento de 

artes, de música, de cinema, de 

geografia, de gastronomia, de 

história, de linguagens e seja lá o que 

for importante pra você, não importa a 

para o seu chefe se você não souber 

como fazer os relatórios e as planilhas 

pra deixa-lo rico? 

Pare pra pensar por um minuto e que 

seja apenas um minuto, senão você vai 

deixar seu chefe pobre: Se você se 

ausentar, seu chefe dá conta de tocar 

o barco sozinho? Pense: Quem movimenta 

a empresa, ele ou você? Me responda: 

Quem tá levando toda a grana é você ou 

seu chefe? 

AGORA PARE IMEDIATAMENTE DE PENSAR  

E VOLTE AO TRABALHO, SEU IDIOTA! 

 

Toda pessoa é um faraó 

 

MANIFESTO DA PUTA QUE TE 

PARIU 

Você já reparou como você se reprime 

todos os dias? Quantas vezes você 

engoliu em silêncio as injustiças 

sofridas? PÕE PRA FORA! Não seja 

inimigo de si mesmo. O seu melhor amigo 

é você. Experimente xingar alguém 

quando der vontade. Mande aquela 

atendente de telemarketing tomar no 

cu; Mande o filho da puta do seu aluno 

calar a boca; Que o babaca da mesa ao 

lado vá para o inferno. Diga para o 

vizinho escroto baixar o som. Mostre o 

dedo para uma câmera de segurança; 

Ligue no seu banco e mande todos 

tomarem no cu. 

Mas lembre-se: NUNCA XINGUE SEM 

MOTIVO. Não precisamos de mais 

palavras vazias no mundo, tudo em 

excesso estraga. Se poesia é a 

expressão da alma e do espírito, o 

xingamento é a forma mais poética de 

chegar ao céu. 

MANIFESTO DA (DES)ORDEM 

Todas as coisas estão 

caminhando para um abismo 

incalculável de destruição. 

Ou vai me dizer que você 

acredita estar tudo ótimo para todos? 

Olhe a sua volta: veja a sujeira, a 

pobreza, a infelicidade, a corrupção. 

Se estamos numa sociedade que tem como 

lema ORDEM E PROGRESSO e estamos 

vivendo o completo contrário disto, 

por que não arriscarmos uma sociedade 

de DESORDEM E REGRESSO? Afinal, se o 

PROGRESSO da ORDEM está péssimo, 

talvez o REGRESSO da DESORDEM seja o 

sucesso. 

 

Caos é o estado natural de qualquer 

coisa. Assim o mundo se fez, quando um 

átomo comprimido decidiu começar a 

chacoalhar e bater nos outros. Shiva 

começou a bailar. Caos gera movimento. 

Movimento gera possibilidade. E a 

possibilidade não bate duas vezes na 

sua porta! 

 

Ordem é uma tentativa frustrada de 

barrar a expansão do caos. Para as 

coisas acontecerem precisamos que elas 

circulem livremente pelo espaço tempo, 

precisamos que as possibilidades 

possam cruzar todas as fronteiras e 

viajar por todos os lados. A Ordem 

tenta conter tudo isto. A Ordem tenta 

colocar você num regime padrão e 

autoritário de repressão. Pense bem: 

Caos e Ordem são a mesma coisa, a 

diferença é que na Ordem você tem 

limites. 

 

A ideia de ORDEM e PROGRESSO é a 

primeira mentira nacional. Deixe o 

Caos fluir. 

 

FODAM-SE AS LEIS 

 

O Voto feminino, o uso do biquíni, o 

casamento de pessoas do mesmo sexo, a 

música, os gritos e até o conhecimento 

já foi proibido em nome da ORDEM. 

 

 

Todas essas leis ridículas só foram 

destruídas através da desobediência 

civil. Justiça ainda não existe. 

Talvez só o caos possa inventá-la. 

 


