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. (1924-27) 
Os textos a seguir estão no Volume I da Obra Completa e são 

posteriores á correspondência com Jacque~ Riviére, ou sej.il, i deci
são toma4a por Arraud de escrever de fo.rma.mais livre e menos "li
terária". Toda escrita é porc.uia . .. faz p.i.ne do Lc Pese Nerfs, cole
t.inea de texto:, cont:empocin~a d~ '1'0Tnt>1w eh l..Hnbc. ... LI\• 
ec la Morr, obr~ nas qu4'.is Anau.d junca canas, man~tos, ~, 
depoimentos e poemas em prosa. Dentre estes, d~-se dcst:ac.U seus 
r9xtos so~r: ~belardo e Heloisa, n?~ quais é a.boI'da.da a complexa 
e l::onrra.d1tona relação entre amor, linguagem, corpo e sexo, bem co
mo os belos poemas em p 0rosa sobre'"Paolo Ucello (a pintura sem
pre inspirou An:aud, e são muitos os !;iCUS textos volta.dos para. a. obra 
dé algum artista plisrico) e a antológica Leccre à la Voy..znte, carta que 
é também um poema lírico. Dentre os depoimentos, o mais impor
tante é o Fragments d'unJournal d'Enfrr, no qual fala da "parali
sia" que o ameaç;_, da sua dor, do "nó de asfixia central", proclaman
do que: Acredito em conjuraçoes espontâneas. Nos caminhos por 
onde meu sangue me arrasta, éiinpossível que um dia eu não en
contre uma verdade ... Escolhi o domínio da dor e da sombra assim 
como outros escolheram o do brilho ~ da acumula,ção da matéria. 
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Não trabalho na extensão de um domínio qualquer. Trabalho uni 
camente na duração. 

As cartas-manifesto são do número 3 de La Révolurion Surréa
liste. Arraud a.firmou, no fim da vida, que elas não eram integral
mente da sua autoria e que Robert Desnos teria redigido o mani
festo contra os psiquiatras. Ao serem publicados, saíram efetivamen
te como texto coletivo, subscrito pelo grupo surrealista. No entan
to, esses textos - como todos os demais que ele escreveu nesse pe
ríodo - são muito mais Arraud que Surrealismo. Na verdade, apre
sentam uma antevisão, um programa, expondo os temas que- Ar-

. taud desenvolveria - e viveria - ao longo da sua obra e da sua vi
dà. A Cana ao Papa antecipa o Para Acabar com o julgamento de 
Deus e todos as suas demais diácribes contra o Cristianismo; o ma
nifesto anti-manicômios, a sua passagem pelos hospícios entre 19 3 7 
e 1946; o manifesto contra a proibição do ópio é retomado nas Cartas 
de Rodez; a resposta à "enquête" sobre o suicídio levanta a ques~ 
tão dos suicidados pela sociedade, desenvolvida no Van Gogh. 

No mesmo número do La Révolution Surréaliste é publicado 
o relatório das atividades do Bureau de Recherches Surréalistes,. que 
termina com a seguinte afirmação: Aqui se instala uma ~erra fé, m as 
que os coprolálicos me ouçam, os afásicos e em geral todos os des
crentes das palavras e do verbo, os páiias do pensamento. Novamen
te, uma declaração de princípios muito mais do próprio Arraud que 
do movimento surrealista. 

iO Toda escrita é porcaria. 

·~ O Pesa-Nervos 
(trecho) 

· o Todos aqueles que saem de um luga~ qualquer, para tentar ex
plicar seja lá O que lhes passa 9-0 pensamento, são porcos. 

Toda gente literária é porca, especialmente essa do nosso 
tempo. 

Todos os que possuem pontos de referência no espírito, quero 
dizer, de um lado cerro da cabeça, sobre lugares bem demarcados 
do cérebro; todos aqueles que são mestres da língua; todos aqueles 
para quem as palavras têm sentido; todos aqueles para quem exis
tem elevações da alma e correntes do pensamento, aqueles que são 
o espírito da sua época e que nomeiam essas correntes do pensamen-
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to; penso nas suas mesquinhas atividades precisas e nesse ranger de 
autômatos vomitado para todos os lados por seu espírito; . 

- são porcos. 
Aqueles para os quais certas palavras têm sentido e certas ma

neiras de ser; aqueles que têm tão boas maneiras; aqueles para quem 
os sentimentos podem ser classificados e que discut~m um grau 
qualquer das suas hilar_iantes classificações, aqueles que ainda acre
ditam em "termos,.'; os que mexem com as ideologias de destaque 
na época; aqueles cujas mulheres faJàm tão bem, e suas mulheres · 
também, que falam tão bem; .e falam das tendências da sua época; os 
que ainda acreditam numa orientação do espírito; os que seguem 
caminhos, que acenam com nomes, ql:1e fazem gritar as páginas dos 
livros; ' · 

"·. - esses são os p10res porcos. 
~Moço,· como voc.ê está sendo gratuito! . 

Não; penso nos críticos barbudos. · 
Já falei: nada de obras, nada de língua, nada de palavras, na- . 

da de espírito, nada. 
Nada a não ser urri belo Pesa-Nervos. . . 

Uma espécie de parada incompreens!vel e berp. levantada no 
meio de tudo no espírito. 

E não esperem que eu nomeie esse tudo, diga em quantas par
tes se divide, qual é seu peso, que eu entre nessa, que ine ponha a 
discutir esse todo, e que discutindo me perca e assim comece, sem 
saber, a PENSAR - e que se esclareça, que viva; que se atavie com 
uma multidão de palavras, todas bem untadas de sentido, todas di
ferentes, capazes de expor todas a atitudes, todas as sutilezas de µm 
pensamento tão sensível e penetrante. · · . 

\ Ah, esses est~dos nunca 'nomead~s, essas situáções eminente~· 
da alma; ah, _esses intervalos do.espírito; ah, essas minúsculas falhas 
que sãó o pão cotidiano das minhas horas; ah, essa formigante 
pol)ulação de dados - são sempre as mesmas palavras que eu uso. 
e na verdade pareço não avançar muito no meu pensamento, mas 
na realidade avanço muito mais que vocês, burros barbados, por
cos perti~entes, mestres do falso verbo, masturbadores com fotogra
fias, folhetinisras, rés-do-chão, engordadores de gado, entomologis-
tas, chaga da minha língua. . 

i>\Já disse, eu perdi a fala, isso não é motivo para que persistam, 
para que insistam na fala. 
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Chega, serei compreendido daqui a dez anos pelas pessoas que 
então estiverem fazendo o que vocês fazem agora. Então conhece
rão meus mananciais de água fervente, verão minhas geleiras, apren
derão a neutralizar meus venenos, entenderão os jogos da minha 
alma. 

Ent~o todos os meus cabelos estarão ·grudados na cal da vala 
comum, todasas minhas veias meneais; então enxergarão meu bes:
tiário, e minha mística terá se transformado em band~ira. Entã,o ve
rão as juntas das pedras fumegarem, arbor~scentes r;malhetes de 
olhos mentais se cristalizarão em glossários; então verão .tombarem 
aeróliros de pedra; então verão cordas; então compreenderão a geo
metria sem espaço; entenderão a configuração do espírito, e sabe
rão como perdi meu espírito. 

Então compreenderão por que meu espírito não está mais aí; 
então verão todas as línguas se paralisarem, todos os e5mritO~J=esse
c~rem, codas as línguas se enca~quilharem, os vultos humanos se 
achatarem e desinflarem como se aspirados por ventosas sugadoras; 
e esta lubrificante membrana continuará flutuando no ar, esta 
membrana lubrificante e cáustiGa, esta membran.i com dupla espes
sura, inúmeros níveis, . uma infinidade de fendas, esta melar:i~ólica 
e vítrea membrana, porém tão sensível, tão pertinente, tão capaz de 
se desdobrar, se multiplicar, de dar voltas com sua reverberação de 
fendas, sentidos, estupefacientes, irrigações penetrantes e 
contagiosas; 

então acharão que está tudo muito bem, 
e não precisarei mais falar. 

W;ü SQ..iódio É. Uma Soluçao? ··• 
(resposta a uma enquête surrealista) -

Não, o suicídio ainda é uma hi.,p.fu.~_.Quero ter o direito de 
duvid";;d-;;~Jr; assim co;;;~ de~todo o restante da realidade. É ., 
preciso, por enquanto e até segunda ordem, duvidar arrozmente, . 
não propriamente da existência, que está ao alcance de qualquer · 
um, mas da agitação interior e da profunda sensibilidade das coi
sas, dos atos, da realidade. ~acredito em coisa alguma à qual e_u 

. não esteja ligado pela sensibilidade de um cordão pensante, como 
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que meteórico e ainda assim sinto falta de mais meteoros em ação. 
A existência construída e sensível de qualquer homem me aflige e 
decididamente abomino toda realidade. Ç) ~yicídio nada mais é que 

2l::.-~~uista fabulosa e re~_dos ho~~D~ . .i)em..:J2en.~an_~~s, J!!as Q 
estado propriamente dito do suicídio me é incom_Breensível. O sui
cídio de um neurastênico não tem qualquer valor de representação, 
mas sim o est;_do de espírito de um homem que efetivamente tiver 
determinado seu suid~jo, suas circunstâncias materiais e o momento 
do seu desfecho maravilhoso. Desconheço o que seja1n as coisas, ig
noro todo estado humano, g,~da no mundo se volta para mim. di_ 
voltas em mim. Tolero terrivelmente mal a vida. Não existe estad0 ------··- . 
que eu possa atingir. E cercamente já morri faz tempo, já me suici-
dei. Me suicidaram, quero dizer. Mas que achariam de um suicídio 
anrerior, de um suicídio que nos fizesse dar a volta, porém para o 
outrç> ladi;r;da existência, não para o lado da morte? Só este teria valor 
para mim .. tlª'2_-~i1!.~º o apetite da morre, ,sinto o apetite de não ser, _· 

.,,~s--ter cafàõ elinho d~ im6eõ.Ii-d~des, de abdicações, 
de renúncias e des_.ncontros obtusos que é o eu de Antoniill\.naua,-
§_sw. mais frágil 9._ue ele. o eu deste snfermo errant~-quecfe"vez-ê'In'"' 
quando vem oferecer sua sombra sobre a qual ele já cuspiu e faz mui
to tempo, este eu capenga, apoiado em muletas, que se arrasta; es
te eu virtual, impossível e que todavia se encontra na realidade. Nin
guém como ele sentiu a fraqueza que é a fraqueza principal, esse.n
cial da humanidade. A ser destruída, a não existir. 

,:~!:;3:J) Segurança Púl?lica 
'-L<>' A LIQUIDAÇÃÇ) DO OPIO 

' ~-~. 
Tenho a intenção declarada de encerrar o assunto de uma vez 

por todas, para que não venham mais nos encher a paciência ~om 
~s assim chamados. E_<;r_ig_2~L droga. _ 

Meu ponto de vista é nitidamente anti-sociaL 
V Só há umá razão para atacar o ópio. Aquela do perigo que seu 

uso acarreta ao conjunto da sociedade. 
Acontece que este perigo é falso. 
Nascemos podres de corpo e àlma, somos congenitamente ina

daptados; suprimam o ópio: não suprim_irão a necessidade do cri- ... 
.cp.e,-os-ci:fl~fê540·EOFp0-·~-<3:~i~~-1.UCl.ül~iLQ..par.a...o_de.s.e~p$1:0.t .. ~-
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.Q crerinism~j!}_ªI.9 _ _,__ª---~ífiJi~. he,rçdiráriª-,·-ª _f.r_agili~st-Í-R-t-e~ 
não impedirão que haja almas destinadas a seja qual for o veneno, 
veneno da morfina, veneno da leitura, veneno do isolamento, ve
neno do onanismo, veneno dos coiros repetidos, veneno da arraigada 
fraqueza da alma, veneno do álcool, veneno do tabaco, veneno da 
anti-sociabilidade. Há almas incuráveis e perdidas para o restante 
da sociedade. Su.prii:nam-lhes um dos meios para chegar à loucu-
ra: inventarão dez mil outros. Criarão meios mais sutis, mais selva
gens; meios absolutamente desesperados. A própria natureza é anti
social na sua essência- só por uma usurpação de poderes que o cor
po da sociedade consegue reagir contra a tendência natural da 
humanidade. 

· Deixemos que os perdidos se percam: remos mais o que fazer 
que tentar uma recuperação impo~sível e aclemais inútil, odiosa e 
prejudicial. 

/.:~--<" . Enquanto nao conseguirmos.suprimir qualquer uma das cau
\._)sas do desespero humano, não reremos o direito .de tentar a supressão 

dos meios pelos quais o homem tenra se livrar do desespero. 
Pois seria preciso, inicialmente, suprimir esse impulso natural 

e oculto, essa tendência ilusória do homem que o leva a buscar um · .. 
meio, quelhe dá a idéia de buscar um meio para fugir às suas dores. 

Além do mais, os perdidos são perdidos por sua própria na
tureza; todas as idéias de regeneração moral de nada servem; há um 
determinismo inato; há uma incurabilidade definitiva no suicídio, 
no crime, na idiotia, na loucura; há uma invencível corneação en
tre os homens; há uma fragilidade do caráter; h á uma castração do 
espírito. 

,:_,. A afasia existe; a cabes dàrsalis existe; a meningite sifilítica, o 
roubo, a usurpação. o inferno j5. é deste mundo e há homens que 
são desgraçados, fugitivos do i'nferno, foragidos destinados a reco
meçar eterna.rriente sua fuga. E por aí afora. 

,. .,.Q homem é E2,.iserável, a ca~ fraca, há homens que sef!}-
_J2L~e-rão. P()u~9j_m1_2QUfil:!l~eios pa~~-p~.rder-se_~ .. a.sacie-
. dad~_tem a ver com ,b..JQ~ - ·-·----- ---

Demonstramos - n ão é? - que ela nada pode, que ela per
de seu tempo, que ela ap enas insiste em arraigar-se na sua esrupide-2;. 

Aqueles que ousam encarar os fatos de frente sabe;;; - não 
é verdade? - os resultados na proibição no álcool nos Estados 
Unidos. 
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<Jg Uma superprodução da loucura: cerveja com éter, álcool car
regado com cocaína vendido clandestinamente, o pileque multipli
cado, uma espécie de porre coletivo. Em suma, a lei do fruto 
proibido. 

A mesma coisa com 9 ópio. -
_,..A proibição, gu.:.::nultiplica a .curiosidade, só serviu aos rufiões . 

. da me~. do joco:alismo, da literatura.Há pessoas que construí
ram fecais e industriOs·as reputações sobre sua pretensa indignação 
C()ntra a inofensiva e ínfima seita d.os amaldiçoados da droga (ino
fensiva ·porque ínfima e porque sempre uma exceção), essa mino
ria de amaldiçoados em espírito, alma e doença. 

Ah! Como o cordão umbilical da moralidade está bem atado 
neles! Desde a saída do ventre materno - não é? - jamais peca
ram. São apóstolos, descendentes de sac~rdotes: só falta saber como 
se abastecem da sua indignação, quanto levam nessa, o que.ganham 
com isso. 

E, de qualquer forma, essa não é a questão. 
Na verdade, o furor contra o tóxico e as estúpidas leis que vêm 

daí: 
1? É inoperante contra a necessidade do tóxico qu~~ saciada ou 

insaciada, é inata à alma e induziria·a gestos decididamente anti-so
c1a1s mesmo se o tóxico não existisse. 

2? Exaspera a necessidade social do tóxico e o transforma em 
vício secreto. 

3? Agrava a doença reale est?, é a verdadeira questão, o nó vi
tal, o ponto crucial: 

Desgraçadamente para a doença, a medicina existe. 
Todas as leis, todas as restrições, todas as campanhas contra os 

efupefacientes somente conseguirao subtrair a todÓs os ~ecs.~sira
dos da dor humana, que têm direi~osimprescritíveis no plano so
cial, o lenitivo dos -seus sofrimentos, um alimento que para eles é 
mais maravilhoso que o pao, e o meio, enfim, de reingressar na vida. 
dntes a peste que a morfina, uiva a medicina oficial; antes o infer
no que a vida. Só imbecis como J. P. Liausu ( que além disso é um 
monstrengo ignorante)* para. querer que os doentes se macerem na 
sua doença. 

* J.P. Liausu: Ínceleccual conservador que chefiou uma cainpanha anti-cocaína na 
época. 
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l}J"ó~ es~mos .. p....9...r deotw do espúi~.lli)_j,rucriu~~abeç?-. 
I éia ló ica, ordem, Verdade ( com V maiúsculo), Razão, de~Ós 
~o issQ ao na a a morte. S,uidado com suas og1cas, Sen Ores, 
cuidado com suas lógicas, não sabem até onde pode nos levar nos
so ódio à lógica. 

É só por.um desvio da vida, por uma parada imposta ao espí
rito, que se pode fix.:3:r a vida na sua fisionomia dita real, mas a rea
lidade não está aí. Por isso é desnecessário, a nós que aspiramos a 

___ _ uma cerra eternidade surreal, que faz muito tempo já não nos con
sideramos mais no presente e que nos assemelhamos à nossas som
bras reais, é desnecessário virem nos aborrecer em espírito. 

Quem nos julga não nasceu para o espírito, para esse espí
rito que desejamos expressar e que está, para nós, fora do que vocês 
chamam de espírito. Não precisam chamar nossa atenção para as ca
deias que nos prenc:le~ à petrificante imbecilidade do espírito. Des
cobrimos um bicho:'novo. Os céus respondem -à nossa atitude de in.; 
sensato absurdo. Esse seu hábito de voltar as costas às questões não _ 
impedirá que, no dia cerro, os céus se abram e uma nova língua se 
instale no meio das suas elucubrações imbecis, quero.dizer, das elu
cubrações imbecis dos seus pensamentos. 

Há signos no Pensamento. Nossa atitude de absurdo e morte 
é a da maior boa-vontade. Através das fendas de uma realidade do-

.- ravante inviável, fala um mundo voluntariamente sibilino. 
~ Sim, eis agora o único uso ao qual poderá prestar-se a lingua

gem, como instrumento para a loucura, para a eliminação do pen
samento, para a ruptura, dédalo dos desregramentos e não como um 
DICIONÁRIO para o qual certos patifes das imediaçõesdoSenaca-:: 
nalizam suas contradições espirituais. 

Carta aos.Reitores das Universidades . 
Européias 

Senhores Reitores, 
Na estreita cisterna que os Srs. chamam de " Pensamento", os 

raios espirituais apodrecem como palha. 
Chega de jogos da linguagem, de artifícios da sintaxe, de pre:s

tidigitações com fórmulas, agora é preciso encontrar a grande Lei do 
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coração, a Lei que não seja uma lei, uma prisão, mas um guia para 
o Espírito perdido no seu próprio labirinto. Além daquilo que a 
ciência jamais conseguirá alcançar, lá onde os feixes da razão se par
tem contra as nuvens, existe esse labirinto, núcleo central para o qual 
convergem todas as forças do ser, as nervuras últimas do Espírito. 
Nesse dédalo de muralhas móveis e sempre removidas, fora de to
das as for~as conhecidas do pensamento, nosso Espírito se agira, es
preitando _seus movimentos mais secretos e espontâneos, aqueles 
com um caráter de revelação, essa ária vinda de longe, caída do cé u. 

Mas a raça dos profetas extinguiu-se. A Europa cristaliza-se, 
mumifica-se lentamente sob as ataduras das suas fronteiras, das suas · 
fábricas, dos seus tribunais, das suas universidades. O Espírito con
gel.ado racha entre lâminas minerais que se estreitam ao seu redor. 
A culpa é dos vossos sistemas embolorados, vossa lógica de 2 mais 
2 fazem 4; a culpa é vossa, Reitores presqs no laço dos silogismos. Os 
Srs. fabricam engenheiros, magistrados, médicos aos quais escapam 
às verdadeiros misté rios do corpo, 'as leis cósmicas do ~er, falsos sá
bios, cegos para o além-terra, filósofos com a pretensão de recons
tituir o Espírito. O menor ato de .criação espontânea é um mundo 
mais complexo e revelador que qualquer metafísica . . 

Deixem-nos pois, os Senhores n ada mais são que usurpado
res. C om que direito pretendem canalizar a inteligência , d ar diplo 
mas ao .Espírito? 

Os Senhores nada sabem do Espírito, ignoram suas ramifica
ções mais ocultas e essenciais, essas pegadas fósseis tão próximas d as 
nossas próprias origens, rastros que às vezes conseguimos reconsti
tuir sobre as mais obscuras jazidas dos nossos cérebros. 

Em nome da vossa própria lógica, voz dizemos: a vida fede, Se-
\ ·'nhores. Olhem para seus rostos, considerem seus produtos. Pelo crivo 

dos vossos diplomas-passa uma juventude abatida, perdida. Os Se
nhores são a chaga do mundo e tanto melhor para o mundo, m as 
que ele se acredite um pouco m en os à frente d a huma nidad e. 

Carta ao Fapa 
O Confessionário n ão é você, oh Papa, somos n ós; entenda-nos 

e que os católicos n os entendam. 
Em nome da Pátria, em nome da Família, você promove a ven

da das almas, a livre trituração dos corpos. 
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Temos, entre nós e nossas almas, suficientes caminhos para per
correr, suficientes distâncias para que neles se interponham os teus 
sacerdotes vacilantes e esse amontoado de doutrinas afoitas das quais 
se nutrem todos os castrados do liberalismo mundial. 

Teu Deus católico e cristão que, como todos os demais deuses, 
concebeu todo o mal: 

1? Você o enfiou no bolso. 
2? Nada temos a fazer com teus cânones, índex, pecado, con

. fessionário, padralhada, nós pensamos em outra guerra, guerra con
tra você, Papa, cachorro. 

Aqui o espírito se confessa para o espírito. 
De ponta a ponta do teu carnaval romano; o que triunfa é o 

ódio sobre asverdades imediatas da alma, sobre essas chamas que 
chegam a consumir o espírito. Não existem Deus, Bíblia, Evange
lho; não existem p~lavras que po,ssam deter o espírito. 

. Nós não estamos no mundo, oh Papa confinado no mundo; 
nem a terra nem Deus falam de você. 
. O mundo é o abismo da alma, Papa caquético, Pap~ alheio à 
alma, deixe-nos nadar em nossos corpos, deixe nossas álmas em nos-
sas almas, não precisamos do teu facão de claridades. · 

Carta ao .Datai-Lama 
Somos teus mui fiéis servidores, ó Grande Lama, concede-nos, 

envia-nos tuas luzes numa linguagem que nossos contarnihados es
píritos de europeus possam entender e, se necessário, transforma nos
so Espírito, dá-nos um espírito voltado para esses cumes perfeitos on-
f e o Espírito do Homem já não sdfre. mais. . ', 

Dá-nos um Espíríro sem hábitos, um espírito verdadeiramente 
congelado dentro do Espírito, ou então um Espírito com hábitos 
rpais puros, os teus, se forem bons para a liberdade. . : 

Estamos rodeados de papas decrépitos, literatos, críticos, ca
chorros; nosso Espírito está entre cães que pensam imedia:ramerite 
ao nível da terra, que pensam irremediavelmente com o presente. 

Ensina-nos, Lama, a levitação material dos corpos e como po
deríamos deixar de esta r presos à terra. 

Pois bem sabes a que libertação transparente das almas, a que 
liberdade do Espírito no Espírito, oh Papa aceitável, oh Papa em es
pírito verdadeiro, nós nos referimos. 
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É com o olho interior que te contemplo, oh Papa no ápice do 
interior. É a partir do interior que me assemelho a ti, eu, ímpeto, 
idéia, língua, levitação, sonho, grito, renúncia à idéia, suspenso entre 
as formas, só esperando o vento. 

-Carta aos Médicos-chefes dos 
Manicômios 

\ 
Senhores, 

As leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espí
rito. Essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão. 
D~ixai-nos rir. A credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos 
governos, adorr:ia a psiqu~atria de não sei que luzes sobrenarurais. 
O processo da vossa profiss~o já recebeu seu veredito. Não preten
demos discutir aqui o valor da vossa ciência nem a duvidosa. existen
cia das doenças menu.is. Mas p.u:-a cada cem supostas pacogenias nas 
quais se dcsenc:;tdeia a confusão da matéria e do espírito, para cad, 
cem classificações das quais as mais vagas ainda são as mais aprovei
táveis, quantas são as tentativas nobres de chegar ao mundo cere
bral onde vivem tantos dos vossos prisioneiros? ~anros, por exe m
plo, ach.un que o sonho do demente precoce, .s irn.gens pelas quais 
ek é possuído, s~o algo m~s que uma salada d.e palavras? 

N~o nos surpreendemos com vosso despreparo diante de uma 
taccfa pa.raa qual só cl'ist~m uns poucos predestinados. No entan-
1:0 nos rciDcbm.os conua o direito concedido a homens - limitados 
ou não - de sacralllentar.com o encarccraLncnto perpécuo suas in-
vestigações no domínio do espirito. _ . . \: 

· E que enc~céra.mento! Sabe-se - não se sabe o suficiente -
que os hospícios, longe de serem asilos, s~o p~vorosos cárceres on
de os detentos fornecem Uf!la 1não-de-obra graruita e cômoda, onde 
os suplícios- são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. O hospício 
de alienados, sob o manto da ciência e da justiça, é comparável à ca
serna, à. prisão, à masmorra. 

Não levantaremos aqui a questão das int~rnações arbitrárias, 
para vos poupar o trabalho dos desmentidos fáceis. Afirmamos que 
uma grande pane dos vossos pensionistas, perfeita.mente loucos se
gundo a definição oficial, estão, eles também, arbitrariamente in
ternados. Não admitimos que se freie o livre 9-esenvolvimento de 
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