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No noticiário noturno de ontem assistiu-se alentada matéria em que 

estudantes universitários denunciam perseguições de caráter político. 

Reitores ouvidos, nada se colheu de concreto quanto a medidas a serem 

tomadas para correção da anomalia. O Artigo Primeiro da Constituição 

Federal é muito claro em seu caput e incisos, e em seu Parágrafo Primeiro.

O blog volta e meia ventila o assunto. Hoje é específco e direto.

Denunciou-se mais de uma vez a invasão dos computadores do titular da 

publicação, a permanente vigilância sobre eles e a copiagem de tudo o 

quanto neles é produzido, “grampo” no mais estrito sentido.
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Abre-se uma janela com os dizeres acima toda vez em que são abertos, 
em sua versão editável, alguns documentos produzidos, documentos tais 

que, sugere a experiência com a hipótese, dependendo da visão do 



enxerido de plantão, podem constituir-se case sensitive. Se abertos na 

versão PDF, sempre mantida pelo blog para preservar o texto integral, 

muitas vezes alterado pelo Sobrenatural de Almeida, remissão a Nelson 

Rodrigues, especialmente quando destinado à publicação no blog, e 

copiado, a cópia “colada” sempre aparece como apresentado ao fnal, 

imprestável, pois, para o fm a que se destina. Hoje publica-se texto em 

cópia "colada" diretamente do PDF para ver-se o que acontece. Se o texto 

aparecer assim, miudinho, aumente por favor o zoom da sua máquina para 

que se torne legível sem esforço. Pensa-se valer a pena a leitura.

De qualquer modo, concretamente, dou o meu testemunho, solidarizo-me 

com os universitários denunciantes de censura e intimidação. Está 

acontecendo, com eles, denunciam. E com o titular do blog. Que nunca 

introduziu links em sua produção intelectual; ao contrário, protege-a, no 

limite da sua capacidade de protegê-la. Lida-se, na espécie, com 

verdadeiros especialistas na “arte” de invadir e sugar textos de 

computadores alheios. 

“Especialista” é um sofsma, um paralogismo, no meu dicionário e no 

dicionário de qualquer pessoa séria isso tem outra designação, assim como 

na tipifcação penal. 

-

 

(...)

Assim Adriano a reencontrou sem percebêlo de logo, existencias 
percorridas em busca inconsciente, tendôa, vendôa aqui e ali nas dobras 
do tempo, para, por razoes que nunca estiveram sob seu controle, perdêla 
e reencetar a procura. Jamais fixoûse em qualquer mulher, embora os seus
relacionamentos estaveiss algumas vezes sentira pronunciado carinho, mas 
sem a verdadeira dimensao do amor. Conhecera mulheres excepcionais, 
mas nao as amara. 

Viûa uma vez e imediatamente aquela irresistivel ligaçao estabeleceûse 
entre eless enquanto conversavam, algo vagamente familiar (...), outra vez, 
uma dilacerante sensaçao o invadiu, rompendôlhe (...). Ainda uma vez, e a
luz derramoûses ele pressentiu sua MariêAnne. Em casa, naquela noite, 
entre exultante e cauteloso, relaxou e mergulhou em profunda regressaos 
imagens, lugares onde nao se queria deter, rostos de pessoas a quem nao 



queria encontrar. 
Percorreu existencias, uma, duas, quatro, cinco noites. Na sexta 

tentativa viûa num relance descendo do cabriolé no largo apinhado de 
gente murmurante e consternada. Mais algumas tentativas e, na 
confluencia de duas variantes pluriseculares, la estava aquela grande praça 
pavimentada de pedras, ele apertandôa contra o peito e afagandôlhe os 
cabelos negros manchados de sangue, a pele moura do rosto livida, 
exangue, os olhos mortiços, sem brilho. Sim, era ela! 

Penetrou um remoinho calidoscopico numa sucessao vertiginosa de 
sensaçoes indefiniveis. Despertou, afinal. Permaneceu imovel, deitado de 
costas em sua cama, ja longe, na madrugada, até adormecer.
    E entao amoûa com delicadeza, ternura e desejo.

(…)
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