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É verdade, amor querido, esta felicidade de que nós 
gozamos, esta liberdade com que de tempos a tempos nos 
vemos, nos abraçamos, nos beijamos, é imensa, é infinita, 
minha R. A quaisquer amantes bastaria, à maior parte 
deles seria demais. Bem o sei. Mas como é possível que nos 
contente, que nos satisfaça a nós que temos levado este 
sentimento àquele grau de paixão angélica, àquele grau de 
entusiasmo divino que tão rara vez aparece na terra. (…)· 
R., minha vida, meu amor, meu Deus! Eu sei que não 
blasfemo em te chamar meu Deus, porque tu realmente, 
verdadeiramente foste a imagem escolhida pela Providência 
para me representar o seu poder na terra, para me fazer 
crer nessa invisível força que domina tudo e que faz a 
desgraça ou a infelicidade da vida, independentemente das 
coisas materiais dela.  
Não chames a isto ilusões, não, to peço; não são, não 
podem ser. O que eu sentia há um ano por ti, a loucura 
com que te desejava, a admiração que me trazias – podia 
ser ilusão, podia ser excessivo entusiasmo de namorado. 
Não sei – que já então, então mesmo, eu sentia – e senti-a 
de repente, e senti como por milagre – uma tão poderosa 
atracção da minha alma para ti que, através de todas as 
aparências e predisposições contrárias, ma levou ao íntimo 
da tua e me fez adivinhar o que tu mesma encobrias. Mas 
fosse o que fosse então, o que tu mesma encobrias. Mas 
fosse o que fosse então, o que é hoje é diferente, hoje 
depois de tantas e tão diversas e tão variadas provas – tão 
cruéis e amargas umas, tão doces outras – hoje este 
sentimento não só sobreviveu mas se sublinhou com todas 
elas, hoje, R., não há aqui ilusões, não há o que se 
chamam ilusões, não há cegueira de amor, não há dessas 
visões que tanto mais belas são, tanto menos duram – 
fumo do ardente facho do amor humano que 
insensivelmente se dissipam e não deixam por fim senão a 
triste realidade de todos os desejos, de todas as paixões 
terrestres – a saciedade, o fastio sucedendo à ânsia do 
apetite.  
Oh! Não, minha R., o nosso querer é o de duas almas 
predestinadas a juntar-se aqui nesta vida antes que na 
outra se juntem em Deus. Pagamos bem o tributo aos 
sentidos, porque não temos outra expressão senão a deles 
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para nos comunicarmos, para identificarmos as nossas 
existências, mas o nosso amor não está aí, está no espírito, 
está na divina parte do nosso ser que, sim, reflecte no que 
em nós há de humano e terrestre, mas não reside nele.  
Pois não vês tu que nos conhecemos melhor agora que 
sabemos mais dos nossos defeitos e, contudo, nos amamos 
mais? Não vês que esgotamos a taça do prazer, e sentimos 
cada vez mais desejos? Que depois de estar juntos horas, 
ainda damos preço a um só instante?  
Minha vida, minha alma, anjo celeste de amor que me 
apareceste quando eu já não queria nem desejava nada 
nesta absurda vida do mundo, deixa-me desabafar contigo 
assim, que me sinto hoje carregado com uma electricidade 
de amor, que me estala este coração se não derramo sobre 
o teu parte desta torrente que quer rebentar dele. (…)  
Duvidar às vezes de ti outro pecado meu. – Mas nesta 
dúvida não há senão o receio natural numa grande paixão, 
e nada tem de ofensivo, traduzido devidamente, quer dizer 
ciúme – companheiro constante e inseparável de todo o 
amor.  
De que mais podes acusar-me? De querer saber tudo da 
tua vida passada, de estar aprofundar na ferida que tanto 
me dói? Deixa-me: É uma acção involuntária dos nervos, é 
uma propensão inevitável, é aquele sentimento que nos faz 
apertar o lado onde está a dor. Que remédio para isto? 
Nenhum. Como me hei-de emendar deste defeito? Quando 
isso me for indiferente. E nunca o há-de ser, nunca me hei-
de emendar.  
Mas dize tu, dize tu com verdade. Do que eu tenho sabido, 
do que me tens dito tu ou outros tem vindo diminuição no 
meu amor, na minha estima? – Bem o sabes que não, 
porque eu adoro em ti a mulher interessante que sempre 
foste para mim, mas amo em ti a mulher pura e fiel que tu 
hás-de ser para mim. E tudo isto é assim, é mais que isso, 
e por fim não é nada disto, e só é certo que te amo, que te 
quero, que te idolatro além de toda a expressão. E tu bem 
o sabes.  
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