
Possivelmente você não conhece a verdade, está sendo enganada como as demais 
pessoas. Há interesses outros, escusos, em jogo.

Não se falta ao respeito a nada ou a ninguém quando simplesmente se comentam 
fatos históricos, que estão em livros, e.g., os que cito, e toda a sorte de escritos 
mundo afora. Falta de respeito é a tônica daquele livro por mim reptado; por que 
ninguém reclama contra ele, há tempos publicado, enquanto o meu, não? A 
propósito: O grosso, e mais representativo, do que escrevi não está no blog; como as 
senhoras e os senhores ofendidos sabem do que nele escrevi?

Desrespeitoso, além de criminoso, é violar habitualmente domicílios, invadir, 
controlar remotamente computadores, nem tão remotamente assim, dificultar a 
instalação de aplicativos controladores e copiar, roubar, integralmente tudo o que 
neles é produzido. Desrespeitoso, além de criminoso, é grampear permanentemente 
telefones, tentar intimidar e denegrir a imagem de pessoas para destruí-las com 
mentiras veiculadas em cochichos para impedir o contraditório e o estabelecimento 
da verdade, tentar tolher a liberdade de expressão e o direito de ir e vir.

Se você tem interesse em julgar, procure saber em toda a extensão do termo quem é 
quem, vá fundo; certamente terá surpresas.

Coisas acontecem assim: Abro o computador e vejo a lixeira cheia. Que diabos, 
penso, eu não mandei nada para o lixo! Abro a lixeira, lá estão arquivos nos quais 
estive trabalhando; agora os reviso com cuidado, arquivos importantes, se bobear 
elimino-os permanentemente. A penúltima, esses dias, aconteceu com a página que 
antecede o God Is Not a Delusion. Essa página constou de publicação que recolhi, 
por questões técnicas, de comum acordo com o site por onde transitou. Reproduzo-a, 
amplie para ler melhor. Essas pessoas vivem para a delinquência; relatei aqui o que 
tentaram fazer com O REENCONTRO, o romance Marie-Anne/Jean Philipe vivido 
nos albores da Revolução Francesa. 
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