
An Ever Fixed Mark (Um marco eterno*) 

Elizabeth sentou-se na base  da árvore  com a cabeça apoiada sobre  os  joelhos 
enquanto seus braços abraçavam as pernas próximas ao corpo. Lágrimas que tinham 
começado em silêncio logo se transformaram em soluços, e ela não foi capaz de detê-
los. Aos seus pés estavam as páginas esparsas de uma carta. 

Ela estava vagando pelo parque entre Rosings e o presbitério de Hunsford desde que 
o Sr. Darcy tinha lhe entregado o grosso envelope com o nome dela escrito nele em uma 
nítida letra masculina. O conteúdo, que evocou nela uma variedade incrível de emoções 
conflitantes, havia sido lida tantas vezes que ela mal podia compreender o seu estado 
atual. Raiva, choque, descrença e vergonha lutavam por proeminência. Esta agitação, 
juntamente com uma noite insone, encontrou sua libertação nestas terríveis e amargas 
lágrimas.  Como  as  lágrimas  muitas  vezes  fazem,  elas  trouxeram  um  certo  alívio, 
lavando a raiva e deixando apenas o remorso no seu rastro. Seu único pensamento 
coerente era: “O que eu fiz?” 

Nem vinte metros de distância estava Fitzwilliam Darcy.

 

Darcy  estava  justamente  voltando  do  presbitério,  onde  a  Sra.  Collins  tinha 
informado a eles  que Elizabeth não tinha retornado de sua caminhada. O coronel 
Fitzwilliam decidiu esperar, mas Darcy fugiu assim que era educado fazer isso. 

Ele era um homem atormentado. Ela havia recusado-o. A encantadora Elizabeth 
Bennet,  cuja  sagacidade  e  inteligência  tinham  o  atraído,  havia  recusado  ele.  Ele 
amaldiçoou a si mesmo por envolver uma proposta de casamento em insultos. Ele se 
perguntou como ele poderia ter sido tão estúpido de dizer para a mulher que amava, 
uma  mulher  perfeita  para  ele  em  todos  os  sentidos,  que  a  família  dela  não  era 



suficientemente boa para ele. Ele não a culpava por rejeitá-lo – que a escolha ele tinha 
deixado à ela? O fato era, que no momento que ele tinha decidido propor, ele já havia 
superado todas as suas dúvidas sobre a falta de ligações sociais da família dela e 
falta de decoro, então por que ele tinha até mencionado isso? Ele era um idiota. Às 
vezes ele sentia que ele mal podia respirar, tão grande era sua aflição. 

Ele  tinha  escrito  uma carta  à  ela  para  responder  às  acusações  que  ela  tinha 
lançado contra ele. Ele tinha feito isso enquanto ele estava irritado, e com uma grande 
amargura de espírito,  e  agora ele  se arrependia de ter  dado à ela.  Foi  com esses 
pensamentos em sua mente que ele encontrou Elizabeth chorando. Um olhar sobre os 
papéis  espalhados  ao redor dela o convenceu de que ela tinha lido a carta e  seu 
conteúdo  tinha reduzido ela às  lágrimas.  Seu coração chorou com ela.  Ele  queria 
apressar-se e envolvê-la em seus braços e oferecer conforto, mas ele sabia que ela não 
iria acolhê-lo. “Oh, Elizabeth, por favor não chore,” ele sussurrou para si mesmo. 

Fitzwilliam Darcy observando a cena diante dele não era o mesmo homem orgulhoso 
que  tinha  deixado  o  presbitério  na  noite  anterior  cheio  de  raiva  e  amargura  pela 
pequena moça do campo que tinha ferozmente rejeitado sua proposta de casamento. Ele 
havia se retirado da presença dela, determinado, como se poderia imaginar de uma 
pessoa tão gravemente ofendida, a apagá-la de seu coração e mente – mas ele teve 
uma  epifania.  Em  seu  lugar  havia  um  homem  que  foi  purificado  de  raiva  e 
ressentimento, plenamente consciente de que somente ele foi  responsável por afastar a 
mulher que havia capturado seu coração. 

Talvez dizer que ele teve uma epifania pode não ser muito preciso. Isto implicaria 
que um súbito e intuitivo lampejo de discernimento o levou a uma melhor compreensão de 
si mesmo e os acontecimentos recentes. A verdade é que, após a acalorada rejeição de 
Elizabeth, ele não estava em condições mentais para pensar racionalmente, e muito menos 
ser intuitivo. No momento que ele voltou para Rosings, ele estava bem no seu caminho da 
auto-piedade, e não auto-descoberta. O crédito para o iluminado estado de espírito de 
Darcy pertencia a Anne de Bourgh. 

Embora um pouco enferma, Anne era inteligente e observadora. Não demorou muito 
tempo para ela perceber o intenso interesse de Darcy em tudo que tinha a ver com Miss 
Elizabeth Bennet. Com essa observação, a esperança tinha começado a florescer nela 



que talvez  Darcy teria um interesse  sério  o suficiente em Miss Bennet  para propor 
casamento  para  ela  e  colocar  de  lado  os  esquemas  de  Lady Catherine  em  outros 
interesses. 

Anne começou a prestar atenção a qualquer sinal de uma ligação crescente entre 
Darcy e Miss Bennet. Até o momento estabelecido para Darcy e o coronel Fitzwilliam 
deixarem  Rosings  ela  tinha  visto  o  suficiente  para  saber  que  seu  primo  estava 
apaixonado. Ela começou a temer que ele não iria perseguir o seu interesse devido à 
pressão da mãe dela e outros membros da família para que ele se casasse com ela. Era 
hora de intervir. 

Ela interceptou Darcy exatamente quando ele havia retornado de sua missão de 
entregar a carta para Elizabeth. “William, eu gostaria de ter uma palavra com você. 
Você vai se juntar a mim na biblioteca? Mamãe nunca vai nos perturbar lá, e a Sra. 
Jenkinson saiu esta manhã. Ficaremos bem sozinhos.” 

Darcy não estava com disposição para estar em companhia de ninguém, mas a idéia 
de  estar  sozinho  em  um  cômodo  com  Anne,  provavelmente  como  parte  de  um  dos 
esquemas nefastos de Lady Catherine para conseguir que eles ficassem noivos, não iria 
ser suportada. “Anne, podemos fazer isso mais tarde? tenho alguma correspondência 
urgente que eu preciso para atender.” 

Anne sorriu para o olhar de quase pânico no rosto de seu primo. “Relaxe, William, 
eu não tenho nenhuma intenção de comprometer você.” 

Darcy  teve  a  graça  de  ficar  envergonhado  que  seus  pensamentos  foram  tão 
facilmente lidos, mas ele também não iria para a biblioteca sozinho com ela. “Como eu 
disse antes, eu tenho assuntos de negócios que precisam de minha atenção.” 

“William, eu ouvi você usar essa desculpa para sair de conversas com a minha mãe 
muitas  vezes  para  deixá-la  funcionar  comigo.  Além  disso  você  está  indo  embora 
amanhã, e eu não posso ter outra chance para ajudar a proteger a sua felicidade 
futura.” Ela levantou as sobrancelhas em desafio e deu-lhe um sorriso malicioso, em 
perfeita imitação de Elizabeth. 

As suspeitas de Darcy de que Anne tinha de alguma forma descoberto sobre a 



proposta dele foram imediatamente levantadas, então ele fez o que achava que ele não 
faria, e a seguiu até a biblioteca. 

Com toda a franqueza que se esperaria de descendentes de Lady Catherine, Anne 
começou logo que a porta da biblioteca estava fechada. “Eu quero que você saiba, 
William, que independentemente da vontade da mamãe, não tenho nenhuma intenção de 
algum dia me casar com você. E já que eu também acredito que você nunca iria propor 
para  mim,  eu  tenho  estado  bastante  contente.  Meu  contentamento  foi  recentemente 
perturbado, no entanto. Eu temo que a única razão pela qual você ainda não propôs à 
Miss Bennet é que você está considerando os desejos da nossa família de unir as nossas 
duas grandes propriedades. Eu me sinto encarregada de desencorajá-lo a pensar deste 
modo, pois eu nunca vou concordar com isso.” 

Darcy sacudiu  a cabeça  como se  alguém tivesse  lhe  dado  um tapa.  Seria  ele 
rejeitado por todas as mulheres na Inglaterra? Apesar de nunca ter considerado se 
casar com Anne, tê-la desdenhando sua oferta não-existente era demais para seu ego 
agredido  suportar  com  serenidade.  Tão  chocado  ele  estava  pelo  pronunciamento 
inesperado dela que ele quase perdeu o ponto principal no discurso dela. Ele decidiu 
abordar apenas esse ponto saliente. “Porque você pensaria que eu gostaria de propor à 
Miss Bennet?” 

“Realmente, William, você acha que eu sou cega? Eu tenho observado você. Eu vi o 
olhar de desejo em seu rosto quando seus olhos seguem Miss Bennet. Tenho visto o seu 
desagrado  quando  o  coronel  Fitzwilliam engaja ela  em gracejos  flertantes.  E estas 
freqüentes caminhadas matinais? Você pode me dizer que você não tem ido encontrá-la 
no parque?” 

O rosto dele  foi  impregnado com um rubor culpado,  e  isso era tudo o que ela 
precisava de confirmação. 

“Eu não vou ter essa conversa com você, Anne.” 

Anne indeferiu o comentário dele com um aceno de sua mão. “É óbvio que você está 
apaixonado por ela. Eu o incito a não deixar o notório orgulho Fitzwilliam impedi-lo de 
obtê-la. A falta de ligações sociais e fortuna dela não devem ser consideradas, pois 
você tem um excesso de ambos.  Uma coisa que eu aprendi  com a minha doença e 



isolamento é que tudo o que realmente importa é estar cercado por pessoas que você ama 
e que te amam em troca. Não deixe que ela escorregue por entre os dedos. ” 

As palavras honestas de Anne foram como uma faca em seu coração. Ela não 
tinha como saber que toda a esperança estava perdida. Ele lembrou as palavras de 
Elizabeth:  “Você não poderia ter me feito a oferta de sua mão de qualquer maneira  
possível que teria me tentado a aceitá-la.” Enquanto a dor tomava conta dele, ele se 
perguntou se Anne poderia realmente ser capaz de oferecer alguns conselhos práticos. 
Com tanta aparência de indiferença quanto ele podia, ele perguntou: “O que você sugere 
que eu faça se ela me recusar?” 

“Uma união com você seria muito vantajosa para ser recusada, mas se tal coisa 
acontecesse, eu iria sugerir que você descobrisse o que você poderia ter feito de errado, e 
corrigi-lo!” 

Com essas palavras Anne retirou-se da biblioteca deixando Darcy para contemplar 
todas  as  muitas  coisas  que  ele  tinha  feito  de  errado  em  sua  tentativa  de  tornar 
Elizabeth sua esposa. Não havia dúvida em sua mente quanto a quais eram esses erros, 
Elizabeth tinha enumerado-os muito enfaticamente. Até o momento em que o coronel 
Fitzwilliam tinha vindo buscá-lo  para que pudessem se  despedir  dos  Collins  e  dos 
outros, Darcy concluiu que ele não tinha razão para estar zangado com Elizabeth. A 
falha era dele. 

A dor da rejeição dela ainda era muito nova e crua, e ele não sabia se ele poderia 
enfrentar mais a desaprovação dela se ela viesse a descobri-lo observando-a, mas ele 
não podia ir embora.  Ele era atraído por ela de uma forma que ia além de sua 
compreensão. A única coisa que ele tinha certeza era que ele a amava. Ele a amava 
com todo o coração e sem reservas.  “Eu sou um tolo por amar uma mulher que me  
despreza?” 



Darcy não decidiu conscientemente ir até ela. Ele não tinha nem mesmo certeza de 
quanto tempo ele esteve ali. Foi só o suspiro assustado de Elizabeth quando ela levantou 
a cabeça que o fez perceber que ele estava ajoelhado no chão na frente dela. 

O choque de descobrir Darcy sentado a menos de um metro de distância teve o efeito 
surpreendente de silenciar os soluços e terminar as lágrimas dela. Ela não conseguia 
encará-lo. A covarde dentro dela pediu:  “Levante-se e corra!” Antes que ela pudesse 
agir, Darcy pronunciou as únicas palavras que tinham o poder de pará-la. 

“Eu sinto muito.” 

Os  olhos  dela,  ainda  brilhando  com  lágrimas,  se  arregalaram  de  surpresa  e 
prenderam-se com os dele, mas a intensidade que ela viu ali a fez quebrar a ligação. 
Ela reuniu as páginas da carta e preparou-se para levantar. Darcy viu o que ela 
pretendia e ficou de pé primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. Cautelosamente ela 
aceitou a ajuda dele, e graciosamente se levantou. 

Por mais mortificada que ela estivesse por ter sido descoberta pelo Sr. Darcy em seu 
estado miserável, ela teve uma curiosidade mórbida para ouvir o que ele tinha para 
dizer. 

“Pelo que exatamente você está lamentando, senhor?” 

“Miss Bennet, nas últimas horas, eu já disse muitas coisas para você pelas quais eu 
dolorosamente lamento, mas neste momento, estou especialmente lamentando por ter escrito 
uma carta, que reduziu você às lágrimas. Quando eu escrevi para você, não foi minha 
intenção causá-la dor.” 

Depois  de ter  chorado por tanto tempo, ela não tinha energia,  nem o desejo de 
disfarçar. A resposta dela foi aberta e honesta, mesmo que sua voz estivesse trêmula e 
as mãos mutilassem as bordas da carta dele. “Sr. Darcy, você pode aliviar sua mente 
nesse aspecto. Sou grata por sua carta, pois me ajudou a me ver como eu dificilmente 
jamais  tinha visto antes. O que eu vi,  eu não gostei,  e  estou envergonhada do meu 
comportamento  tanto  ontem a noite  e  ao  longo  de  todo  o  nosso  conhecimento.  Esta 
vergonha é o que me levou às lágrimas.” 



“Eu imploro, não sinta vergonha por suas palavras para mim ontem à noite. Tenho 
certeza de que eu falei o suficiente para lhe provocar uma resposta dura. Quanto ao 
conjunto  do  nosso  conhecimento,”  ele  franziu  as  sobrancelhas  levemente  enquanto 
inclinava a cabeça para o lado, “Eu não acredito que haja algo em seu comportamento 
do qual você deva se sentir envergonhada.” 

Elizabeth procurou o rosto dele e encontrou seu semblante sincero e sério. Isso só a 
fez mais ciente de seus insultos contra ele no passado. “Eu realmente tenho razão para 
estar angustiada com o meu tratamento de você no passado, Sr. Darcy. Na verdade, 
acho que estou atualmente muito dominada com culpa e gostaria de pedir um favor a 
você.” 

“Qualquer coisa, Miss Bennet.” 

“Embora eu saiba que você  não  pode  ter  nenhum desejo  de  continuar  na minha 
presença, eu não desejo acabar com nosso relacionamento sem primeiro esclarecer alguns 
equívocos, e isso exigiria um pouco mais de conversa. Será que você concorda com isso?” 

Ela  estava  envergonhada  por  ter  feito  um  pedido  ousado  desses,  mas  os 
acontecimentos recentes tinham transtornado-a mais do ela jamais havia experimentado, 
e ela simplesmente não podia imaginar ir embora sem fazer tudo em seu poder para se 
desculpar por seu comportamento imaturo e erros de mal julgamento do Sr. Darcy . Só 
então sua mente poderia ficar tranquila. 

“Ela é linda.” Mesmo com os olhos vermelhos e inchados e um rosto manchado de 
lágrimas, Darcy achava ela encantadora. Enquanto ela estava lá mordendo o lábio 
inferior e à espera da resposta dele, ele se maravilhou que ela poderia pensar que ele 
não gostaria de continuar na presença dela. Ela tinha se esquecido que ele a queria 
como  esposa?  Era  seu  desejo  ardente  de  passar  este  dia,  e  cada  um  a  seguir, 
desfrutando da companhia dela. Quanto a acabar com o relacionamento deles, esta era 
a última coisa na mente dele. Ela não podia saber que o seu pedido deu luz a uma 
esperança de que ele poderia ser capaz de mudar a opinião dela sobre ele. 

“Sim,  Miss  Elizabeth,  eu  concordo com a sua sugestão.  Por  favor,  permita-me 
começar primeiro desiludindo você da noção de que eu não tenho desejo de estar em sua 
presença.  Eu  admito  que  as  circunstâncias  me  deixaram  sentindo  um  certo 



constrangimento, mas eu estou sempre contente de estar na sua companhia.” Ele ofereceu 
à ela um sorriso gentil e viu quando o rosto dela ficou tingido com um rubor rosado. 

“Ele não pode querer dizer que ele quer estar em minha companhia! Depois de tudo o  
que aconteceu, ele não pode, possivelmente, ainda gostar de mim. Na verdade, eu mal  
posso acreditar que ele já gostou!” Elizabeth limpou a garganta: “Bem, então, devemos 
caminhar enquanto conversamos?” 

Darcy curvou a cabeça em aprovação e eles começaram na direção do presbitério. 
Nos primeiros minutos, eles caminharam em silêncio – Darcy, com a mente cheia de 
Elizabeth, e Elizabeth preocupada que o comportamento e os comentários dela pudessem 
tê-lo levado a acreditar que ela lamentava a recusa da proposta dele. 

“Sr. Darcy,” Elizabeth começou um pouco hesitante. “Quando mencionei estar aflita 
por  causa  do  meu  comportamento  em  relação  a  você  durante  todo  o  nosso 
relacionamento, você disse que eu não tinha nada para se envergonhar. Não se lembra 
de quantas vezes eu procurava provocá-lo com comentários impertinentes e discordar de 
você em todas as vezes? Eu não posso ficar tranquila até eu me desculpar por isso.” 

A testa dele se enrugou e uma discreta carranca apareceu. Seria possível que todas 
as  conversas  que  ele  tinha  gostado  tanto  ela  via  como  discussões?  Tinha  ele 
incompreendido-a  tão  profundamente?  Quando  ele  lembrou  de  suas  interações 
passadas,  ele  parou de  andar  e  encarou  Elizabeth,  mas seu  olhar  estava fixo  na 
distância. De repente, tudo ficou claro para ele. Ele viu que muitas vezes os belos olhos 
dela tinham estado brilhando com raiva, não admiração. Ele viu que a impertinência 
dela estava por vezes zombando dele. Não houve um momento em que ela olhou para ele 
com simpatia. Ela realmente nunca gostou dele. Ele pensou por um momento que ele 
realmente ia ficar doente. 

“Sr.  Darcy?”  Ela  timidamente  estendeu  a mão  para  tocar  o  braço  dele  para 
recuperar a sua atenção. Os olhos dele mudaram para a mão descansando suavemente 
em seu antebraço e Elizabeth imediatamente a retirou. Ela sentiu o aumento de calor no 
rosto. “Você parece ter ido embora por um momento.” 

“Peço desculpas, Miss Bennet. Eu estava perseguindo memórias.” A voz dele tinha 
perdido toda a sua ternura anterior e ele parecia estar um pouco irritado. “Pode dizer-



me, por favor, o que eu fiz para merecer o seu desagrado constante?” 

“Eu  ouvi  você  na  assembléia  Meryton  dizendo  ao  Sr.  Bingley  que  eu  não  era 
suficientemente bonita para tentá-lo. Detesto admitir que não foi nada mais do que 
minha vaidade ferida e o orgulho que me fez determinada a não gostar de você.” Ela 
manteve os olhos fixos no caminho à frente, enquanto ela continuava falando, incerta da 
razão pela qual ela achava tão importante para ele entender. 

“Eu cresci na sombra da beleza de Jane e lembretes constantes de minha mãe que eu 
não sou nada comparada a Jane na aparência, então eu nunca me senti especialmente 
bonita. No entanto, ao ouvir um jovem bonito ecoar as opiniões da minha mãe me deixou 
constrangida  e  feriu  meu  orgulho  a  ponto  de  fixar  em  minha  mente  que  você  era 
arrogante, desagradável e grosseiro. Eu não deveria ter deixado isso me afetar assim. 
Afinal, você tem direito às suas opiniões e seu comentário não foi concebido para os 
meus ouvidos. Eu espero que eu tenha aprendido a não me permitir formar opiniões tão 
impassíveis .” 'Oh meu Deus! Acabei de dizer que ele é bonito?'

Ele olhou para ela com tristeza. Estendendo a mão para acariciar a bochecha 
dela, ele respondeu: “Minha observação inoportuna na assembléia sem dúvida inflamou 
ainda mais suas dúvidas. Oh, Elizabeth, por favor me perdoe. Eu estava de mau humor 
– por razões que nada tinham a ver com você, eu mal olhei para onde Bingley apontou. 
Certamente, eu devo dizer-lhe se você ainda não sabe. – Eu acho que você é a mulher 
mais bonita que conheço, e essa opinião começou a crescer muito pouco tempo depois de 
eu realmente olhar para você. Eu não conseguia parar de olhar para você.” Ela corou 
ao sorriso dele quando ele acrescentou, “eu não posso parar olhar para você.” 

Mas ela sabia que havia mais para a questão entre eles. Tentando acalmar seu 
pulso vibrante enquanto ela olhava nos infinitamente insondáveis olhos azuis dele, ela 
falou friamente quando eles retomaram a caminhada. 

“Uma questão importante que eu gostaria de resolver entre nós diz respeito à sua 
decisão de separar o Sr. Bingley da minha irmã. Em sua carta, você explicou que 
realmente pensou que Jane era indiferente ao seu amigo, e eu posso entender que você iria 
querer protegê-lo de entrar em um casamento desigual. Ocorreu-me que eu tentei usar 
minha influência para desencorajar Charlotte de se casar com o Sr. Collins, porque eu 



achava que ela não poderia ser  feliz com ele.  Assim como eu estava errada, você 
também estava, Sr. Darcy.” 

“Jane  aprendeu  a  projetar  uma  atitude  calma  e  de  certa  forma  plácida,  em 
resposta a natureza bastante excitada da minha mãe. Com o passar dos anos, ela 
tornou-se bastante especialista em mascarar mesmo suas mais fortes emoções. Como sua 
irmã mais próxima e amiga, eu sei quando ela sente profundamente, e posso assegurá-lo 
que Jane não era indiferente ao Sr. Bingley.” 

“Ao rejeitar a minha proposta, você falou com tanto sentimento sobre o assunto, como 
para convencer-me do afeto da sua irmã. Eu já tinha decidido visitar Bingley logo que 
eu voltar para Londres e contar à ele da minha interferência e confessar que eu sabia 
que Miss Bennet havia estado na cidade estas várias semanas. ” 

Os olhos dela brilharam e sua boca se abriu em surpresa. Ela mal podia acreditar 
que o orgulhoso Sr. Darcy iria se humilhar para corrigir seu erro. “Por que você faria 
isso?” 

“Porque, apesar de eu ser o último homem que você algum dia consideraria se casar,  
eu amo você, e se eu reunindo eles, talvez você terá um motivo a menos para desprezar-
me.” Essa foi a resposta que ele queria dar à pergunta dela, mas sabia que não podia. 
Em vez disso, ele disse: “Eles estão separados, em parte, por causa dos meus maus 
conselhos. Desde que deixou Hertfordshire, Bingley estava abatido, e eu acho que é 
devido à crença dele de que seus sentimentos não terem sido correspondidos. Desde que 
você me garantiu que não é o caso, eu odiaria vê-los separados um dia a mais que o 
necessário.  Duas  pessoas  que  se  amam devem ficar  juntas.  Eu seria  desprovido  de 
qualquer sentimento bom se eu não tentasse corrigir o meu erro.” 

A sinceridade dele não podia ser posta em dúvida. Tudo no olhar e tom dele de 
revelava que ele queria reuni-los. “Obrigado,” respondeu ela. 

“Por favor não me agradeça. É o que deve ser feito. Eu vou deixar Bingley saber a 
verdade, embora eu não sei o que vai acontecer com isso.” 

“Você diz isso como se você não acreditasse que ele vai querer voltar para Jane?” 



“Tenho visto muitas vezes Bingley se apaixonar e desapaixonar. O apego dele à sua 
irmã parecia ser muito mais forte do que qualquer outro que eu tinha visto antes. A 
tristeza contínua dele admite isso, mas o fato de ele ter sido tão facilmente persuadido 
contra a união poderia sugerir uma fraca ligação que nem você ou eu supomos. Se ele 
vai renovar as atenções dele por Miss Bennet ou não ainda é incerto.” 

Com uma grande perturbação da mente Elizabeth respondeu:  “Cada ato do Sr. 
Bingley mostra que ele realmente amava Jane. Ele a destacou em todas as ocasiões.” 

“Miss Elizabeth, você acha que um homem que realmente ama uma mulher permitiria 
que suas irmãs, ou mesmo seu melhor amigo, o convencessem, no decurso de apenas uma 
noite  de  conversa,  a abandonar  sua amada? Poderia ele  deixá-la sem estender  a 
cortesia de dizer adeus? Poderia um homem apaixonado, que nunca trocou sequer uma 
palavra rude com a sua amada, deixá-la por meses sem tentativas de contato?” 

“Eu não entendo.” 

Dor brevemente passou no rosto de Darcy, antes de responder. “Considere a minha 
situação, e faça uma comparação, então me diga se Bingley agiu como um homem 
apaixonado?” Ele esperou que ela concordasse antes de continuar. “Da sua própria 
boca, e não de sua irmã, não da Sra. Collins, mas de você, eu fui dito da maneira 
mais convincente e amarga imaginável, que eu sou o último homem,” a voz dele falhou 
antes que ele fosse capaz de terminar. “o último homem que você poderia ser levada a se  
casar. Não há dúvida em minha mente da sua desaprovação, e mesmo assim eu acabei 
de deixar o presbitério onde eu tinha a esperança de dizer adeus e vê-la uma última vez 
antes  de  partir  para  Londres  amanhã.  Mesmo  neste  momento,  quando  eu  estou 
convencido de que você faz não corresponde o meu afeto, eu estou aqui com você porque 
eu vi suas lágrimas e faria o possível para te ver feliz. Um homem apaixonado não 
desiste facilmente.” Aqui ele fez uma pausa antes de sussurrar: “Eu sei que é amor, 
Elizabeth.” 

O silêncio se estendeu entre eles enquanto ela digeria as palavras dele. Ela tinha 
visto  todo  tipo  de  emoções  no  rosto  dele  enquanto  ele  falava  –  dor,  desejo, 
arrependimento,  e  sim,  ela podia ver  claramente  agora. Havia também o amor.  A 
verdade disso era chocante e inegável. Ela podia ver nos olhos e na expressão dele. Ela 



percebeu que havia visto aquele olhar no rosto dele antes. Ele tinha muitas vezes olhado 
para ela com a mesma expressão quando ela pensava que ele estava olhando para ela 
apenas para descobrir falhas. Como ela poderia ter sido tão cega? Naquele instante, 
ela sabia que ele a amava. 

Então  se  lembrou  da dor  que  tinha  visto  no  rosto  dele  quando  ela  tinha  tão 
insensivelmente  rejeitado  a  oferta  dele.  A  memória  era  vívida,  e  ela  tornou-se 
agudamente ciente de como ela tinha tratado mal um homem honrado, que tinha vindo a 
ela com uma declaração de amor e uma proposta de casamento. Por um momento, nada 
parecia real para ela. Ela olhou para baixo e viu sua mão esquerda fechada na mão 
direita do Sr. Darcy. Quando isso aconteceu? Ela não tinha percebido que ela tinha 
mais uma vez começado a chorar até que ela sentiu ele pressionar um lenço na mão livre 
dela. “Diga-me o que causou a renovação de suas lágrimas?” 

Longos minutos se passaram antes que Elizabeth pudesse responder. “Você me fala 
de amor. Você me olha com amor, quando você devia me odiar. Como pode ser isso, 
depois da maneira que eu critiquei  o seu caráter e o insultei  de todas as maneiras 
possíveis? Eu exaltei o vil Sr. Wickham como sendo o seu superior, e deliberadamente 
interpretei mal todas as suas ações envolvendo a mim. Sinto-me humilde que você possa 
me tratar com cortesia, mas você vai tão longe de a ponto de falar de amor.” 

Darcy distraidamente afagou a palma da mão dela com o dedo enquanto falava, 
“Eu não… Eu não poderia te odiar! O que você disse para mim que eu não merecia? 
Minha  maneira  de  lidar  com  você  enquanto  proclamava  um  amor  ardente  foi 
imperdoável. Por favor, não se preocupe com alguma dor por causa do que você disse 
para mim. Eu irei atender as suas reprovações e me tornar um homem melhor por causa 
de você.  Quanto a Wickham, os  modos fáceis e  charme dele são o suficiente para 
enganar  qualquer  pessoa.  Meu  próprio  excelente  pai  foi  enganado  no  caráter  de 
Wickham. Você não tinha como saber o que ele era, e o engano dele não é digno de 
suas lágrimas, não importa no que você acreditou a meu respeito. Então, enquanto eu 
penosamente aceito a rejeição do meu pedido, eu posso falar de amor porque eu não sou 
tão inconstante em meus sentimentos que algumas palavras ofensivas poderiam causar-me 
não te amar, embora irei lhe conceder ter ficado com raiva no início.” Ele sorriu com 
melancolia e perguntou: “O próprio Shakespeare não disse: 



O amor não é amor
Se quando encontra obstáculos se altera,
Ou se vacila ao mínimo temor 
Amor é um marco eterno, dominante, 
Que encara a tempestade com bravura.**”

Com as palavras dele, novas e inquietantes emoções a atormentaram. Ela tinha que 
detê-lo, pois ela se sentia em perigo de cair sob o encanto de suas frases melosas. Ela 
começou a entrar em pânico. Em sua agitação, ela começou a andar para trás e para 
frente ao longo do caminho.  “Senhor,  isso não pode ser!  Você está apaixonado por 
algum fruto glorioso de sua imaginação! Você esqueceu que eu sou apenas uma simples 
moça do campo com nada para oferecer?” 

Quando os passos dela a trouxeram para perto dele, ele estendeu a mão e pegou a 
mão  dela  para  pará-la.  Ela  não  resistiu,  embora  ela  se  sentisse  nervosa  com  o 
formigamento que viajou até seu braço e se instalou na boca do estômago. 

“Eu discordo, Elizabeth. Eu não tenho o poder de imaginação que você me atribui 
para ser capaz de conjurar alguém tão deliciosa para mim como você é. Eu sempre 
admirei você. Inicialmente, eu estava atraído pelos seus olhos. Mesmo agora, você quase 
me  deixa sem fôlego  quando  você  olha para mim com espanto  descrente.  Mas foi 
quando você veio para Netherfield para cuidar de sua irmã que eu vi pela primeira vez 
o seu verdadeiro caráter e comecei a me apaixonar por você. Fiquei impressionado com os 
seus cuidados desinteressados e os sacrifícios que estava disposta a fazer por ela. Foi 
lá que eu reconheci e fui cativado pela sua sagacidade e inteligência. Eu testemunhei 
como você lidou com comentários cruéis de Miss Bingley sem ser cruel em troca. Aqui 
em  Kent,  a  minha  admiração  por  você  continuou  a  crescer  quando  eu  vi  o  quão 
graciosamente você tem sido capaz de suportar os insultos impensados da minha tia.” 

Enquanto  falava,  ele  foi  surpreendido  com a força crescente  das  suas  emoções. 
Embora ele já havia declarado seu amor um marco eterno,  ele  estava chegando à 
conclusão de que seria melhor descrito como uma marca no coração e na alma dele. 
Como qualquer homem violentamente apaixonado pudesse ser esperado fazer, ele expôs 
sobre esses sentimentos. “Eu te amo não porque eu imagino, mas porque você é de todas 
as maneiras adorável. Dói-me ouvir você dizer que você não tem nada para oferecer. 



Você, Elizabeth, é tudo.” 

Ela ofegou em choque com o olhar de adoração completa no rosto dele enquanto ele 
falava. “O senhor me elogia demais!” ela sussurrou. 

“Não.” Darcy lentamente levantou a mão e colocou um suave, prolongado beijo na 
palma da mão dela, “eu não elogio demais.” 

As sensações nela produzidas por este beijo excederam qualquer expectativa que ela 
poderia ter formado se ela tivesse imaginado tal beijo ocorrendo. Ela estava começando 
a sentir que ela poderia gostar de ser a destinatária do amor ardente do Sr. Darcy. 

Elizabeth sabia apenas uma maneira de responder a essa declaração sincera, e esta 
era  fornecer  uma  própria  declaração  sincera.  “Sr.  Darcy,  eu  não  sei  o  que  eu 
imaginava que seria o resultado quando eu pedi  que você me favorecesse com uma 
conversa para resolver nossos desentendimentos, mas estou certa de que nunca me ocorreu 
que meus sentimentos por você fossem sofrer uma mudança em tão pouco tempo. O que 
esta mudança é, eu mal posso articular, mas eu sei que você não é o homem orgulhoso e 
arrogante que eu pensei que você fosse. Você é muito mais interessante e complicado do 
que isso.” 

Enquanto  ela  lutava  para  encontrar  as  palavras  que  pudessem  expressar 
adequadamente seus sentimentos, Darcy alcançou as mãos dela, e por vontade própria, 
os dedos dela se entrelaçaram com os dele, a carta mutilada apertada entre eles. Ela 
ficou surpresa que o toque dele a acalmou. Elizabeth olhou nos olhos dele enquanto ela 
apertava suas mãos, e de repente ela conhecia seu próprio coração. Um pequeno sorriso 
puxou no canto de sua boca antes de ela continuar. 

“Hoje, eu acredito que você me deu um vislumbre de seu verdadeiro caráter. Você é 
gentil, clemente e firme em suas afeições – todas as qualidades que eu admiro. Ouvir as 
suas declarações de amor não é tão desagradável para mim agora como foi ontem. Eu 
me sinto  atraída por  você,  e  enquanto  eu  não tenho  a pretensão  de  te  amar neste 
momento, eu sinto que eu poderia te amar. Parece estranho e confuso para mim mesma 
ter esse pensamento, mas eu quero te amar.” 

Na sua surpresa  ao  ouvir  Elizabeth  dizer  que  mudou  sua  opinião  sobre  ele,  o 



coração de Darcy saltou com os primeiros sinais de esperança. Mas tinham havido 
tantos mal-entendidos entre eles no passado que ele estava com medo de tirar conclusões 
precipitadas.  “Diga-me que não estou imaginando que você  disse  que  você  quer  me 
amar.” 

A impertinência e a sagacidade de Elizabeth, que tinham a abandonado mais cedo 
no dia, voltaram com força total. Ela deu à Darcy um olhar malicioso e um sorriso 
antes de responder: “Você certamente não está imaginando, pois o senhor mesmo disse que 
não tem imaginação para conjurar tais prazeres.” 

O rosto de Darcy se iluminou com um sorriso deslumbrante, que quase tirou o fôlego 
de Elizabeth. Ele a puxou para perto dele para que eles estivessem apenas separados 
por alguns centímetros. Por um tempo, ele não fez nada além de olhar com ternura para 
a mulher que tão completamente tomou posse de seu coração. Quando ele falou, sua voz 
era baixa, rouca e cheia de emoções mal reprimidas. 

“Uma vez eu disse a você que eu não pretendia de forma alguma suspender qualquer 
prazer seu. Isso é verdade, neste caso mais do que em qualquer outro. No interesse de lhe 
permitir satisfazer o seu desejo de me amar, peço que você me conceda o privilégio de 
uma corte formal.” 

Elizabeth sentiu-se inundada de uma felicidade inexplicável, e pela primeira vez 
naquele  dia,  ela deu  um pleno  e  belo  sorriso  que fez  brilhar  seus  olhos.  “Sim,  eu 
gostaria disso!” 

Fim 

Fonte: Derbyshire Writers Guild 
(http://www.dwiggie.com/phorum/read.php? 5,63886,63886) 
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