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Capítulo 1: Avanços muito impróprios

A  sala  de  estar  em  Netherfield  estava  completamente  tranquila,  apesar  dos  dois 
ocupantes que não estavam talvez prestando tanta atenção a seus livros quanto pareciam. 
Elizabeth manteve seu nariz enterrado entre as páginas dela na esperança de que o Sr. 
Darcy não seria rude o suficiente para falar com ela; ele estava fazendo o mesmo por uma 
determinação de não falar com ela. Algo estava pesando em sua mente, no entanto, e 
antes que ele soubesse, de repente, depois do espaço de talvez cinco minutos de silêncio 
perfeito, ele abaixou seu livro, e disse, incrédulo: "Você realmente acredita que eu tenho 
uma tendência a odiar todo mundo?"

Elizabeth olhou para cima, erguendo as sobrancelhas, sua coragem crescendo com a 
perspectiva de uma briga. "Por que não?"

"Por  que  não?"  Ele  olhou  para  ela  intrigado  em frustração.  "Por  que,  você  deveria 
perguntar. O que eu fiz para fazer você pensar que eu odeio alguém?"

"Você não odeia?"
"Não! Quer dizer -" ele fez uma pausa. "Quase ninguém."
Ela olhou para ele por um momento. "Eu acredito que você está certo. Você não se 

importa o suficiente com a maioria das pessoas de uma forma ou de outra para odiá-las."
Ele trouxe seu livro ainda mais para baixo. "Isso é injusto!"
"É? Mais injusta do que sua opinião sobre as pessoas do campo e os modos do campo, e 

a qualidade geral da sociedade do  campo como um todo? Diga-me, Sr.  Darcy,  quanto 
tempo você demorou para formar suas opiniões sobre esse assunto? Cinco minutos? Dois? 
Ou, que tola eu sou! Acho que elas já estavam formadas antes mesmo de você entrar na 
assembléia em Meryton. Que conveniente para você,  ser capaz de formar todos as suas 
opiniões em casa, no conforto da sua biblioteca, sem ter que realmente sair para descobrir 
algo sobre as pessoas sobre as quais você está as formando, como o resto de nós. Isso 
deve poupar-lhe tanto esforço."

O Sr. Darcy bateu com o livro em cima da mesa, e levantou-se irritado. "Agora, olhe 
aqui!"

"O quê?" Ela levantou-se imediatamente também, desafiadoramente.
"Lá vem você de novo!"
"Lá venho eu de novo?"
"Deliberadamente mal-entendendo as pessoas! Deliberadamente me entendendo mal, 
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eu deveria dizer, pois eu não posso dizer que seus talentos são dirigidos a qualquer outra 
pessoa. Se alguém está determinado a odiar o outro, é você!"

"Não, é só que você torna isso tão fácil, você vê!"
"Eu! O que eu fiz?" 
"É mais uma questão do que você não fez, e isto é tentar se tornar agradável a outra 

pessoa a qualquer momento em que eu tenho sido capaz de observar. Você apenas espera 
que  as  pessoas  gostem  de  você,  Sr.  Darcy,  ou  você  nem mesmo  se  importa  se  elas 
gostam?"

Ele deu um passo mais perto dela. "O que eu espero, Miss Elizabeth, é ser julgado com 
base nas minhas ações e meu caráter, não sobre o quão charmoso posso tornar-me para 
desconhecidos cuja boa opinião pode não significa nada para mim."

Ela aproximou-se dele também. "Ah, então você admite que não se importa nenhum 
pouco sobre a boa opinião das pessoas comuns como eu."

"Não foi isso que eu disse."
"Não foi?" Ela levantou o queixo e olhou para ele desafiadoramente. "Está tudo bem, 

você não precisa poupar meus sentimentos. Eu já sei que não sou bonita o bastante para 
tentá-lo."

Ele tinha começado a dar mais um passo, mas parou, e por um momento parecia tímido 
e culpado. "Você ouviu aquilo?"

"Na verdade eu ouvi." Seus olhos zombavam dele.
"Então, esta foi a minha ofensa?" Ele recuperou-se rapidamente. "Eu não me coloquei 

aos seus pés da primeira vez que eu lhe vi, e é por isso que estou determinado a odiar 
todo mundo?"

"Oh,  por  favor!  Como se  eu  gostaria  de  ter  você  aos  meus pés!"  Embora  Elizabeth 
parecia no momento como se ela gostaria muito de tê-lo ali.

"Bem,  senhora,  acho  que  é  inútil  salientar  que  eu  nunca  teria  dito  tal  coisa,  se  eu 
soubesse que você podia me ouvir?"

"Totalmente."
"Bem, então você deve,  pelo  menos,  sentir-se bem vingada."  Ele  veio para  a  frente. 

"Recusei-me  a  dançar  com você  uma vez,  mas  você  duas  vezes  se  recusou  a  dançar 
comigo."

"Sim, e foi um prazer, acredite." Ela avançou alguns passos.
Algo entre um suspiro e uma risada escapou dele, e ele chegou mais perto ainda. "Você, 

senhora, é a mulher mais obstinada que conheço!"
Ela deu um passo. "E você, senhor, é o homem mais arrogante que eu conheço!"
Ele deu um passo. "Porque a sua experiência com os homens é tão grande."
Ela deu um passo.  "Nem preciso perguntar se a sua experiência com as mulheres é 

muito grande!"
Ele deu um passo. "Não, você não precisa."
Ela deu mais um passo. Agora havia pouco mais de um metro de ar entre eles. "Eu não 

gosto de você!" ela disparou para ele.
"Bem, eu gosto de você," ele disse inesperadamente.
"Sério?" ela perguntou, realmente surpresa, momentaneamente distraída. "Por quê?"
"Eu não tenho idéia." Então retomando seu tom anterior, ele disse: "E  isto é tudo que 

você tem para dizer sobre mim, Miss Bennet? De acordo com isso é tudo minha vaidade e 
orgulho e opiniões injustas? Em que lei moral está escrito que só porque um homem está 
em um baile,  e  uma mulher  também está  lá,  e  não está  dançando,  que  o  homem é 
obrigado  a  convidá-la  para  dançar,  independentemente  da  sua  conveniência,  ou 
inclinação, ou gosto? "
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Elizabeth avançou um passo muito pequeno. "Só você consideraria uma inconveniência 
realmente dançar em um baile!"

Ele  avançou  um passo  bastante  grande.  "Só  você  consideraria  isso  como prova  de 
defeitos maiores de caráter." Eles estavam quase nariz com nariz (ou teria sido, se ele não 
fosse tão mais alto).

Olhando fixamente para ele, seus olhos piscando, Elizabeth decidiu deixá-lo ter isso. "O 
que  eu  considero  como  prova  de  defeitos  maiores  de  caráter,  senhor,  é  o  seu 
comportamento  contínuo  daquele  ponto  até  este  onde  você  tem  se  recusado 
consistentemente a fazer-se agradável, você tem se recusado a conversar, você olha com 
desprezo dessa sua pomposa altura  para todos nós meros mortais que não têm 10 mil por 
ano e uma propriedade em Derbyshire, e," ela estava realmente se esquentando agora, "eu 
acho  que  sua  noção  de  uma  mulher  prendada  constitui  um  desrespeito  a  todas  as 
mulheres reais que atingem menos do que seu padrão de perfeição, e você não sabe que é 
rude ouvir as conversas das outras pessoas, para não  mencionar ficar olhando para elas 
como se houvesse algo especialmente desagradável sobre elas, e Miss Bingley está errada: 
eu acho que sua caligrafia é particularmente ruim." 

Sob o assalto deste discurso,  Darcy levantou os braços como em sinal  de rendição. 
"Paz!" ele gritou. "Eu vou parar a sua boca!"** E com isso, ele pegou os dois ombros dela, e 
beijou-a com firmeza nos lábios.

Elizabeth engasgou, e lutou, mas ele simplesmente a apertou mais e beijou-a com mais 
força, até que lentamente a luta começou a desvanecer dela, e ela cedeu à ele. Quando 
finalmente ele se afastou, ele olhou para ela com satisfação maliciosa. "Então?" perguntou 
ele. "O que você tem a dizer agora?"

Sua única resposta foi estender as mãos e puxar a cabeça dele para baixo outra vez. Eles 
continuaram  com  este  comportamento  altamente  impróprio  pelo  espaço  de  cerca  de 
quatro minutos (o que, se você temporizar no relógio, é um beijo realmente longo), até 
que Elizabeth finalmente se afastou, e viu com um sentido definido de triunfo que o Sr. 
Darcy parecia um pouco tonto. "Eu ainda não gosto de você!" ela lhe disse.

"Bom," disse ele, embora não muito claramente. "Estou começando a pensar que eu não 
gosto de você também."

"Bom!" ela cuspiu, e temo que eles teriam sem dúvida voltado à sua anterior atividade 
repreensível se passos não tivessem ecoado no corredor do lado de fora, carregando a voz 
de Miss Bingley.

Em menos de três segundos os dois estavam sentados calmamente em suas respectivas 
cadeiras, livros abertos e rostos sem expressão, o retrato perfeito de duas disposições anti-
sociais  e  taciturnas  deixadas  sozinhas  juntas  em um cômodo.  Miss  Bingley,  que havia 
estado bastante alarmada ao perceber que os dois estavam sozinhos, ficou imensamente 
aliviada ao encontrá-los tão retraídos e silenciosos. Claramente a atração que o Sr. Darcy 
sentia em relação a Miss Bennet já havia diminuído.

Miss Bingley entrou na sala, conversando inconseqüente sobre o tempo, os tapetes, e 
quão feliz querida Jane ficaria de ir para casa no dia seguinte. Poucos minutos depois, a 
Sra. Hurst veio também, e elas começaram a trocar reminiscências sobre as pessoas que 
conheciam em Londres, tentando sem sucesso atrair o Sr. Darcy para sua conversa.

Durante um período de calmaria, no entanto, o Sr. Darcy perguntou abruptamente (sua 
voz  inexpressiva,  e  seus olhos ainda nas páginas de seu livro),  "Costuma caminhar  na 
direção de Netherfield, Miss Elizabeth?"

Elizabeth virou uma página e respondeu de forma negligente. "De vez em quando. Na 
direção geral de Netherfield, isto é."

"Eu não posso imaginar por quê."
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"Nem eu, agora que o senhor mencionou." 
Isso foi tudo, e ambos ficaram em silêncio novamente. A troca tinha sido estranha o 

suficiente para despertar a curiosidade de Miss Bingley, mas como eles praticamente mal 
disseram uma palavra um ao outro pelo resto do dia, e isto com uma brevidade admirável, 
ela se sentiu bastante satisfeita no final do dia que sua impressão de antes havia sido 
correta. Além disso, foi confirmado pelo comportamento deles na mesa do café da manhã, 
que foi frio ao extremo.

Enquanto a carruagem se afastava, no entanto, ela notou o Sr. Darcy de pé junto à janela 
observando-as ir, e não pude resistir, dizendo: "Mas sem dúvida o Sr. Darcy está sentindo 
falta dos belos olhos  e opiniões atrevidas de  Miss Eliza."

"Muito pelo contrário, lhe garanto," ele respondeu com uma voz calma. "Bingley, acho 
que vou dar um passeio esta tarde. Você não se importa, não é?"

Depois de ver Jane confortavelmente instalada em casa e comer uma refeição ligeira, 
Elizabeth  declarou  que  depois  de  estar  enfiada  por  tantos  dias  em  Netherfield  ela 
absolutamente tinha que sair e dar uma caminhada. Uma boa e longa caminhada. A tarde 
estava fria e agradável, e ela partiu em um ritmo alegre... na direção de Netherfield.

Não diretamente para Netherfield, é claro. Ela tomou um rumo oeste, na direção que a 
levava ao longo das colinas e pelos campos. Ela evitou as árvores espessas... por nenhuma 
razão em particular.

Após cerca de 20 minutos de caminhada, ela ouviu o som distinto dos cascos de um 
cavalo que se aproximava. Ela continuou andando, com a cabeça baixa. O cavaleiro puxou 
as rédeas, e trouxe-o empinado em um círculo lento em torno dela, uma de suas mãos 
segurando as rédeas, e a outra em seu quadril. Ela não teve que olhar para cima para saber 
que era Darcy.

"Se você pensa," ela gritou desafiadoramente, jogando a cabeça para trás, "que eu vim 
andando nessa direção na esperança de encontrá-lo, está muito enganado, Sr. Darcy!"

"Se você pensa, Miss Elizabeth," ele respondeu prontamente, "que o meu cavalgar por 
este caminho tem absolutamente algo a ver com você, então estou apenas surpreso que 
você tenha me acusado de vaidade."

"Eu vim caminhar para a minha saúde!"
"Eu vim cavalgar para a minha."
"O que você está fazendo?" Essa pergunta porque o Sr. Darcy tinha parado e estava no 

processo de desmontar do cavalo.
"Meramente escolhendo esticar minhas pernas, Miss Elizabeth." Ele caminhou na direção 

dela com um brilho de expectativa nos olhos.
"Bem,  você  vai  estica-las  sozinho,  pois  estou  indo  para  casa!"  ela  declarou 

imediatamente, e se afastou.
"O que,  tão cedo?"  De alguma forma sem parecer  se apressar,  ele  ainda conseguiu 

bloquear o caminho dela. "Certamente você ainda não caminhou as suas habituais três 
milhas?"

"Três milhas é o que eu caminho antes do café da manhã," disse para ele, seu nariz no ar. 
"O que eu escolho caminhar na parte da tarde cabe inteiramente a mim. Além disso, eu 
não gosto da companhia."

"Eu não posso dizer que gosto dela também." Ela o viu se inclinar em sua direção, e se 
esquivou  ao   redor   dele  com um passo  de  dança  apressado.  Ele  parecia  um pouco 
desanimado com esta fuga.
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"Venha,  Miss  Elizabeth,"  disse  ele,  cruzando os  braços,  e  olhando para  ela  com sua 
melhor arrogância (engraçado como ela nunca tinha reparado quão atrativo isso era nele), 
"tendo  me  beijado  uma  vez,  você  não  pode  razoavelmente  recusar-se  a  fazê-lo 
novamente." 

"Isso,  senhor,  foi  somente  sob  coação  extrema!"  ela  respondeu,  afastando-se  dele, 
enquanto ele a seguia com seu cavalo.

"Coação?" perguntou ele, erguendo as sobrancelhas. "Eu não percebi nenhuma coação."
"Foi a única maneira que eu poderia encontrar para fazer com que você me deixasse em 

paz."
"Oh,  bem,  se você acha que esta  é  a  maneira  de fazer-me deixá-la  em paz..."  Algo 

perigosamente próximo de um sorriso afetado cruzou o rosto dele, e ela teve que rir.
"Não," ela se corrigiu: "você está certo. Eu sei a maneira para fazer você me deixar em 

paz." Ela olhou para ele de lado, com um sorriso malicioso. "Eu deveria ficar ao seu lado 
enquanto você está escrevendo uma carta, e elogiá-lo sobre o quão rápido você escreve e 
quão uniformemente,  e interrompê-lo uma dúzia de vezes para pedi-lo para adicionar 
mensagens para mim."

"De alguma forma eu não acho que isso iria funcionar tão bem para você como pode 
para... outros," ele respondeu secamente.

"Oh,  você  gostaria  que eu  ficasse  parada  lá,  concordando com tudo que você está 
pensando, e me oferecendo para consertar sua pena ou dobrar suas cartas ou derreter a 
cera para você ou -"

"Sim," disse Darcy decisivamente, e tomou-a nos braços. 
"Bem!" ela gritou, imergindo um ou dois minutos depois por apenas um momento. "Isso 

nunca vai acontecer!"
"Eu sei," disse ele, beijando-a novamente.
"Eu me pergunto se você não preferiria  beijar  Caroline Bingley!  Devo buscá-la  para 

você?"
"Se você puder." Ele cruzou os braços em volta dela ainda mais firmemente e aplicou-se 

em subjugá-la.  Elizabeth não iria aceitar isso,  no entanto,  e,  sabendo que as mulheres 
geralmente têm poder superior sobre os homens nesta área, conseguiu muito bem virar a 
mesa sobre ele. No processo, porém, ela se viu ficando tonta de forma alarmante . "Que 
tipo de cavalheiro," ela exigiu um pouco débil, quando ele se afastou para recuperar o 
fôlego, enquanto inconscientemente inclinava-se contra ele por apoio, "usaria sua força 
para tirar proveito de uma mulher indefesa?"

"Você é a coisa mais distante de uma mulher indefesa que eu já conheci," ele ofegou.
"Eu  certamente  vou  escrever  um  bilhete  para  Miss  Bingley  informando-a  de  seu 

interesse em beijá-la imediatamente." 
"Certamente. Diga-lhe que vou encontrá-la às cinco horas em ponto, atrás da estufa." 
"Arrogante!"
"Obstinada!"
Parecia muito tempo antes de Darcy levantar a cabeça novamente e abrir os olhos. Em 

algum ponto  ambos tinham esquecido que isso era para ser uma competição, e o cérebro 
dele se sentia um pouco nebuloso. Olhando para baixo, ele viu Elizabeth, inclinando-se 
com a cabeça atirada para trás contra o seu braço, seus cachos castanho claro parecendo 
um pouco desordenados, as bochechas coradas, lábios vermelhos, e aqueles escuros olhos 
sem foco. Por um momento, nenhum deles disse nada, enquanto eles tentavam reunir os 
seus pensamentos e compostura.

"Suponho," disse Darcy, finalmente, devagar, abalado com a realidade do que ele tinha 
acabado de fazer , "eu suponho que você terá que se casar comigo agora."
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"O quê?" Elizabeth ergueu a cabeça e empurrou-o. Darcy assistiu com espanto enquanto 
ela parecia sacudir o efeito de seus beijos e continuou a caminhar de volta do jeito que ela 
tinha vindo. "Não, não, obrigado!" ela riu. "Isso não será necessário!"

Agora irritado, Darcy apressadamente apanhou as rédeas de seu cavalo esquecido, e 
apressou-se  atrás  dela.  "Não?"  ele  gritou.  "É  o  seu  hábito,  então,  andar  pelo  campo 
beijando homens com os quais você não têm intenções sérias?" 

Elizabeth riu para ele, caminhando confiante para a brisa. "Não é meu hábito invariável!"
Darcy montou em seu cavalo rapidamente, e trouxe-o para o lado dela.  "Não é seu 

hábito  invariável?" repetiu ele. "Você quer dizer que já fez isso antes?"
Mas ela apenas balançou a cabeça, e riu de novo, recusando-se a respondê-lo mais. 

Darcy seguiu até que ela virou-se e acenou com uma dispensa. "Estamos nos aproximando 
de Longbourn, senhor. Eu odiaria fazer algo tão indiscreto como ser vista sozinha com 
você!"

Ele quase bufou. "Sim, você é a alma da discrição, não é?"
Ela nem sequer se virou. "Vejo você no baile, Sr. Darcy!" 

Como aconteceu, Lizzy estava certa, e eles não se encontraram novamente até o baile de 
Netherfield - embora ela mais de uma vez tivesse caminhado na direção de Netherfield, e 
ele várias vezes tivesse dado passeios solitários em seu cavalo;  mas,  se eles pensaram 
melhor e voltaram atrás, ou se eles simplesmente não saíram ao mesmo tempo, um breve 
olhar para o outro na rua de Meryton foi tudo o que tiveram. O fato é que ambos estavam 
se  sentindo  mais  do  que  um pouco  chocados  com o  seu  próprio  comportamento;  e 
enquanto não realmente arrependidos, não podiam deixar de estarem cientes de que eles 
estavam brincando com fogo. Elizabeth não tinha certeza se ela sequer gostava do Sr. 
Darcy - apenas que gostava de beijá-lo. O Sr. Darcy, apesar de estar um pouco mais claro 
sobre seus sentimentos por ela, não estava certo do que convinha para ele fazer agora - 
mas se ela queria jogar este jogo com ele, ele não poderia resistir. 

A noite do baile chegou, finalmente. Elizabeth vestiu-se com grande cuidado. Todas as 
suas  irmãs  pensaram  que  era  para  o  benefício  do  arrojado  Sr.  Wickham  que  tinham 
conhecido na semana passada,  mas ela sabia perfeitamente quem realmente almejava. 
Quem poderia pensar no Sr. Wickham quando o Sr. Darcy estava no salão? - mesmo sendo 
o homem desagradável que ele era.  Através do salão seus olhares se encontraram, ela 
inclinou o queixo ligeiramente, com um brilho desafiador nos olhos.  Ele simplesmente 
levantou uma sobrancelha, depois voltou a parecer indiferente como sempre. 

Dentro em breve o baile estava no auge. O Sr. Darcy surpreendeu a todos ao dançar 
todas  as  danças,  com  todas  as  mulheres  a  quem  ele  foi  apresentado,  e  até  mesmo 
conversando com elas ocasionalmente. (Embora um astuto observador poderia ter notado 
quantas vezes os olhos dele foram direcionados para uma moça um pouco mais distante 
na pista de dança.) Elizabeth dançou tanto quanto ele, muito alegre, conversando e rindo 
muito, mas seus olhos, também, enviavam pequenas flechas voando pelo salão até o alvo 
desejado, que certamente não era imune a elas.

No meio da noite, ele se aproximou dela, quando ela estava conversando com Charlotte. 
"Miss Elizabeth," disse ele, curvando-se e estendendo a mão. "Gostaria de dançar?"

Ela hesitou, depois colocou a mão na dele. "Eu gostaria, Sr. Darcy. Mas -." Acrescentou 
ela,  inexoravelmente  enquanto  ele  a  conduzia,  "apenas  para  que  eu  não  tenha  a 
humilhação de ser a única mulher no salão com quem o Sr. Darcy não dançou."

Ele  olhou  para  ela  com  um sorriso  reluzente.  "Eu  estou  tentando  melhorar  a  mim 
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mesmo,  você  vê  -  seguindo  seu  conselho.  Você  está  impressionada  com  o  meu 
progresso?"

"De jeito nenhum," respondeu ela petulantemente. "Lamento ter de lhe dizer, senhor, 
mas você é um dançarino terrível."

A mão dele apertou a dela. "Pelo amor de Deus, mulher," ele disse baixinho: "você não 
pode cessar os insultos nem mesmo pela duração de uma dança?" 

Ela ficou em silêncio depois disso, ofereceu-lhe um sorriso pequeno, quase apologético. 
Eles dançaram sem conversar até que, despertando, ela disse: "Devemos falar um pouco, 
você sabe. Pareceria estranho ficar totalmente em silêncio por meia hora juntos; e ainda 
para  o  proveito  de  alguns,  podemos  organizar  a  conversa,  para  que  possamos  ter  o 
problema de dizer o menos possível. "

"Você está consultando seus próprios sentimentos no presente caso, ou você imagina 
que você está gratificando os meus?"

"Ambos,"  respondeu  Elizabeth  maliciosamente,  "porque  eu  tenho  visto  sempre  uma 
grande  semelhança  em  nossas  mentes.  Nós  somos  de  uma  disposição  anti-social  e 
taciturna, sem vontade de falar, a não ser para dizer algo que irá surpreender toda a sala."

"É mesmo?" ele murmurou. "Anti-social e taciturno?"
"Muito," disse ela com firmeza. Sua mente se voltou então para a conversa que ela havia 

tido há não muito tempo com o Sr. Wickham. Ele tinha flertado com ela, e ela o permitiu, e 
quando ele perguntou a ela sobre o Sr. Darcy, foi firme em sua declarações de desagrado. 
Ele tinha procedido então a derramar sua história de aflição, mas ela o tinha ouvido com 
um ouvido menos crédulo. Com certeza, ela ainda não conhecia nenhuma boa qualidade 
no Sr. Darcy, e nada havia acontecido para aumentar a sua opinião dos princípios dele (na 
verdade,  se  ela  tivesse  sido  honesta,  ela  tinha  razão  agora  para  pensar  menos  dos 
princípios dele e de seus próprios), mas então, o que ela sabia do Sr. Wickha, também? 
Quem era ele, para ser acreditado sem dúvida? Agora, ela se perguntava se o Sr. Wickham 
podia  ter  o  poder  de  fazer  algum  dano  real  ao  Sr.  Darcy,  e  se  ela  devia,  em  boa 
consciência, avisá-lo.

O Sr.  Darcy viu o ar pensativo dela,  e o vinco pequena entre as sobrancelhas.  "Miss 
Bennet?" ele perguntou calmamente. Ela olhou para ele, parecia prestes a falar quando Sir 
William Lucas, atravessando o conjunto, parou para falar com eles. Seu discurso foi tão 
cheio de elogios exagerados como de costume, mas também continha uma referência ao 
Sr. Bingley e Miss Jane Bennet que fez o Sr. Darcy olhar severamente para eles e franzir a 
testa. Elizabeth observou-o, imaginando o que ele estava pensando, mas ele pareceu se 
livrar disso, e se virou para ela. 

"A interrupção de Sir William me fez esquecer o que estávamos conversando."
"Eu não acho que nós estávamos conversando de modo algum. Sir William não poderia 

ter interrompido duas pessoas na sala que tivessem menos a dizer uma à outra."
"Livros?"
Ela deu-lhe um olhar divertido. "Você quer falar de livros?"
"Bem," disse o Sr. Darcy, cedendo à tentação, "há certamente alguns assuntos que eu 

não conversaria com você."
Ela lançou-lhe um olhar astuto. "Oh?"
"Sim. Por exemplo, eu definitivamente não iria pedi-la para me encontrar na pequena 

sala de estar  dos fundos às doze horas." Isto foi dito em voz muito baixa, sem olhar para 
ela.

"Ora, que idéia chocante, Sr.  Darcy!" ela respondeu, também sem olhar para ele.  "Eu 
nunca faria algo tão impróprio."

"É por isso que eu não estou lhe pedindo. Nem", acrescentou, "eu mesmo vou estar lá, é 
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claro."
"Eu  não  esperaria  que  você  estivesse."  Eles  continuaram a  dança  em silêncio,  e  se 

separaram formalmente.
Doze horas, então, encontrou Elizabeth rastejando pelos corredores até a sala que ele 

tinha  mencionado.  Todos  as  salas  da  frente  da  casa  haviam  sido  abertas,  mas  havia 
algumas na parte de trás que permaneciam fechadas, e esta era uma delas. Ela não tinha 
visto o Sr. Darcy deixar o salão, mas quando ela olhou ao redor pela última vez, ele não 
tinha estado visível. 

A sala estava mal iluminada, e parecia estar vazia. Subitamente sentindo-se tola e sem 
princípios, ela virou-se e estava prestes a sair quando uma figura alta inclinando-se de trás 
da porta estendeu um braço longo e a fechou. Ela se sobressaltou. "Oh!"

"Oh?" ele perguntou ironicamente, avançando sobre ela. Ela caiu para trás.
"Você não deveria me assustar assim!" ela resmungou.
"Eu? Assustar você? Impossível. Você é a mulher mais assustadora que conheço." Neste 

momento  ele  tinha  quase  encurralado-a  contra  a  parede.  Ela  tentou  pensar  em  uma 
resposta,  não conseguiu,  e  no momento seguinte estava envolta  em um abraço forte. 
"Doce Elizabeth," ele murmurou contra os lábios dela.

"Eu só quero salientar," ela conseguiu dizer sem fôlego um ou dois minutos mais tarde, 
"que eu não vim aqui para encontrá-lo - porque você não me pediu!"

"Claro que não," disse ele, e apertou a boca em cima da dela novamente.
Este  batalha beijo particular continuou por algum tempo, Lizzie dando tanto quanto 

obtinha, golpe por golpe beijo por beijo, e que teria sido difícil ter declarado um vencedor, 
se Darcy não tivesse levado as honras no final por (apesar de sentir-se nitidamente fraco 
nos joelhos) se afastar imediatamente e dizendo friamente: "Você vai ter que me desculpar. 
Estou engajado para dançar a quadrilha com Miss King." Ele andou (com esforço) para o 
espelho sobre o manto, alisou o cabelo, tocou a gravata, ajeitou os punhos, e teria saído 
da sala sem sequer olhar para trás se Miss Bennet não tivesse o detido.

"Sr. Darcy?" ela disse.
Ele  fez  uma pausa,  suprimindo um sorriso,  e  assumiu  uma expressão de arrogância 

deliberada quando ele se virou na direção dela.  Ele mudou de expressão,  no entanto, 
quanto viu a seriedade no rosto dela. "O que é, Elizabeth?"

Ela foi até o meio da sala lentamente. "Sr. Darcy, eu acho - eu acredito que eu deveria 
dizer-lhe que há um homem, recém-chegado à cidade, que parece ter um rancor contra 
você, e pode, se puder, fazer algum mal - pelo menos para sua reputação."

Ele olhou para ela por um momento, seu rosto inescrutável. "Sr. Wickham?"
"Sim."
"Eu não tenho medo dele." Ele colocou a mão na maçaneta da porta, e fez uma pausa, 

ainda  olhando para  ela.  "Mas  ele  não  é  um homem de  confiança,  você  me entende, 
Elizabeth?" Ela assentiu, e ele voltou para ela, e tomou seu queixo na mão. "E, por favor 
faça-me essa justiça pelo menos: não acredite em nada que ele lhe disser sobre mim sem 
me perguntar  sobre isso primeiro.  Você me promete isso?" Ela assentiu com a cabeça 
novamente,  e  ele  se inclinou para  lhe dar  um último beijo fugaz.  "E  se eu algum dia 
descobrir você beijando ele, eu vou matar vocês dois," ele sussurrou. Então ele voltou para 
a porta novamente, abriu-a e olhou para trás com um leve sorriso nos lábios. "Se eu fosse 
você, eu arrumaria o cabelo." E ele se foi.

Ela  não  teve  mais  nenhuma  conversa  com  ele  naquela  noite.  O  jantar  foi  uma 
experiência humilhante, cortesia de sua mãe, e Elizabeth sentiu-se extremamente irritada 
que o Sr. Darcy estava lá para ouvir ela. Ela viu o rosto dele durante a refeição, e depois, 
quando sua família guerreou para expor-se ainda mais ao ridículo, e se perguntou o que 
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ele estava pensando. A relação deles era tão estranha, que ela mal sabia o que esperar 
dele.

As carruagens partiram na madrugada, e sua última visão dele, em pé com o Sr. Bingley 
na varanda da frente, uma figura alta, de terno preto contra a pedra cinza pálida.

O Sr. Bingley partiu para a cidade no dia seguinte ao baile, e dois dias depois os outros 
o seguiram, o Sr. Darcy com eles. Elizabeth não sabia o que sentir quando ouviu a carta de 
Jane e percebeu que ele não voltaria. Parecia o tipo de ação desprezível que ela deveria ter 
esperado dele, mas de alguma forma ela não tinha. Mas o que ela estava esperando? Uma 
proposta de casamento? Ela  teria mesmo aceito uma? Claro que não! Tinha sido uma 
loucura,  pura  loucura,  e  foi  melhor  que  ele  havia  ido  embora.  Mas  ainda  assim  ela 
permaneceu injustificadamente furiosa por um tempo muito longo.

O Sr. Wickham permaneceu em Meryton, e ela flertou descaradamente com ele por um 
tempo, por puro despeito, mas quando finalmente ele começou a prestar atenções á Miss 
King, ela se livrou dele com alívio. Ela ainda não acreditava realmente em seu conto de ser 
roubado  pelo  Sr.  Darcy,  mas  nem  poderia  senir   gentileza  o  suficiente  por  aquele 
cavalheiro para defendê-lo. Sempre que o assunto vinha à tona, ela se retirava.

Quanto ao Sr. Darcy, ele sentiu-se estar em uma posição insuportavelmente difícil. Ele 
estava  desesperado  para  afastar  Charles  de  Hertfordshire  e  longe  daqueles  terríveis 
Bennets, e uma mulher que não o amava. Mas deixar  Elizabeth dessa maneira, depois de 
tudo o que se passara entre  eles,  ia  contra tudo em sua natureza.  Ele tinha de vê-la, 
conversar com ela, e - fazer o quê? Pedi-la para casar com ele? Era o que um cavalheiro 
honrado faria, e ele se considerava ambos honrado e um cavalheiro. Mas a única vez que 
ele tinha mencionado casamento, ela riu e dispensou. Não haviam promessas entre eles, 
nenhuma palavra de amor, e nada na atitude dela tinha sugerido que ela esperava por isso. 
Além disso,  por  mais  forte  que  sua  atração  por  ela  fosse,  ele  não  podia  esquecer  a 
indignidade da família e das conexões dela. Se era uma união ruim para Charles, seria uma 
quase vergonhosa para ele, e a única idéia menos terrível do que a Sra. Bennet como sogra 
de seu amigo, era a Sra. Bennet como sua própria sogra. 

Todas essas objeções seriam nada, ele sabia, se Miss Elizabeth se sentisse prometida, 
mas ele não podia dizer que ela sentia-se. E não era como se ele tivesse comprometido 
ela. Ninguém sabia de seus beijos roubados, e a virtude dela, em sua opinião, estava ainda 
muito intacta. Não pela primeira vez ele se perguntou que delírio que sempre o possuía 
quando ele estava ao redor dela. Tolo, chocante, impróprio comportamento! Mas ele tinha 
desfrutado cada momento, e sabia que ele iria fazê-lo novamente num piscar de olhos, se 
oferecida a chance – o que proporcionava mais uma excelente razão para ele retirar-se da 
vizinhança.

Se ele pudesse falar com ela, e tentar avaliar quais os sentimentos reais que estavam por 
baixo das palavras alegres e irônicas dela. Mas entrar em contato com ela era impossível. 
Não havia  como ele  pudesse  pensar  em mandá-la  uma carta  ou  mensagem que não 
envolveria empregados e uma descoberta provável, e ele estava determinado que nenhum 
sopro de suspeita fosse atribuído ao nome dela por causa dele. Em ambos os dias antes de 
partir ele cavalgou por horas, cruzando e recruzando a área entre Netherfield e Longbourn, 
na esperança de encontrá-la, mas ele não encontrou. Assim, no final, ele partiu com os 
Hursts e Miss Bingley, se sentindo culpado e arrependido, mas não sabendo mais o que 
fazer. 
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Capítulo 2: Uma corte muito imprópria

Cerca de quatro meses depois, Elizabeth vagava preguiçosamente através de seu bosque 
favorito de árvores  na propriedade de Rosings.  Foi  na manhã depois  de seu primeiro 
estranho encontro com o Sr. Darcy no presbitério. Ela não soube o que dizer, e nem ele. Ele 
estava mais bonito do que ela se lembrava, e era impossível olhar para ele sem lembrar 
como tinha sido estar nos braços dele, mas o orgulho, pelo menos, havia suprimido seus 
rubores. Graças a Deus pelo Coronel Fitzwilliam! Ela tinha sido capaz de falar com ele com 
bastante  facilidade,  e  assim  evitado  os  olhos  do  Sr.  Darcy,  que  pareciam  tão 
desconcertantes sobre ela o tempo todo.

Um passo  suave  agitou  as  folhas  atrás  dela,  ela  se  virou,  e  viu  o  próprio  homem, 
completo com cartola e bengala, observando-a gravemente. Por um momento ela olhou 
para trás; nenhum dos dois falou, então ela disse: "Com licença," e virou-se para partir.

A atividade dela solicitou a dele. "Elizabeth, espere!" ele chamou por ela. Ela virou a 
cabeça e deu-lhe um olhar tão fulminante que ele recuou um passo. "Miss Bennet," ele 
começou mais formalmente, "você me faria a honra de caminhar um pouco comigo - para 
que possamos conversar," disse ele com ênfase, enquanto os olhos dela se estreitavam 
suspeitosamente.

"Nós nunca fomos muito bons em conversar."
"Eu discordo."  Ele  olhou para  ela  tão firmemente que ela  se  virou para  enfrentá-lo, 

apertando  as  mãos  na  frente  dela.  Ele  suspirou.  "Sinto  que  lhe  devo  um  pedido  de 
desculpas e uma explicação."

"Eu lhe asseguro, você não me deve nada," disse ela friamente.
"Eu discordo," disse ele de novo, calmamente. "Independentemente do que pensa do 

nosso antigo... comportamento, você certamente merecia mais de mim do que teve. Mas 
isso  não  foi  totalmente  minha  culpa,"  ele  acrescentou  apressadamente,  quando  as 
sobrancelhas dela subiram com desdém. "Eu caminhei por horas esperando encontrá-la, e 
estou certo de que você não teria gostado que eu enviasse uma carta para sua casa." 

"Claro que não! Repito, Sr.  Darcy, você não me deve nenhuma desculpa. Certamente 
você não pode pensar que sou tão má a ponto de usar alguns beijos contra você?" Ele 
ainda franziu o cenho para ela com olhos preocupados, de modo que ela cedeu um pouco. 
"Eu não sei que loucura nos acometeu em Hertfordshire, mas isso foi meses atrás. Eu tinha 
esquecido completamente, e você deve tentar fazê-lo também."

Ele não parecia tão satisfeito com esse discurso quanto ele deveria ter ficado, mas ele 
tentou sorrir,  e estendeu a mão. "Isso era só o que eu estava esperando ouvir.  Somos 
amigos, então?" Lentamente ela tomou a mão oferecida.

"Amigos."
Embora eles estivessem usando luvas, o toque enviou eletricidade através dos braços de 

ambos. Inconscientemente, Darcy aumentou seu aperto ainda mais, e começou a trazê-la 
mais  perto,  antes  que  ele  percebesse  o  que  estava  fazendo  e  a  soltou,  um  rubor 
involuntário colorindo suas bochechas.  Os olhos de Elizabeth se arregalaram, e depois 
estreitaram, e um sorriso de satisfação passou por um momento em seu rosto antes de ser 
severamente reprimido. 

Lentamente ele desceram o caminho juntos. Miss Elizabeth dirigiu um sorriso malicioso 
de  soslaio  para  o  Sr.  Darcy.  "Então,  como  você  deixou  Miss  Bingley?"  ela  perguntou 
docemente. Ele fez uma careta. "Você ainda não recompensou as atenções diligentes dela 
com um abraço apaixonado ou dois?" Sua única resposta foi um olhar fulminante. "Não? 
Mas estou esquecendo - é para Miss DeBourgh que essas delícias estão reservadas. E uma 
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vez que Lady Catherine tem tanta certeza que a filha iria se sobressair em qualquer coisa 
que ela  tivesse  a oportunidade e força  para fazer,  posso felicitá-lo sobre  a  sua futura 
felicidade conjugal?" 

Ele estendeu a mão e agarrou o braço dela. "Elizabeth! Por que você está fazendo isso?" 
Novamente a corrente atravessou por eles.  De repente, os dois pareciam bastante sem 
fôlego. Darcy viu os lindos olhos dela, muito largos e fixos em seu rosto. "Elizabeth," disse 
ele novamente, em advertência.

"Você perdeu seu chapéu," ele apontou para ela algum tempo depois.
"E você perdeu o seu chapéu," respondeu ela. "E o seu juízo." 
"Isso eu sei," ele respondeu, recuperando este item do mato onde tinha caído. Ele olhou 

para ela de lado. "Posso salientar que você parece ter perdido o seu também?"
"Certamente não. A mente das mulheres é mais fraca e nossas emoções instáveis, para 

que possamos fazer o que escolhemos sem termos que arcar com assuntos tão triviais 
como a consistência ou a razão." Ela deu-lhe um olhar superior.

"Se eu fizesse tal discurso você iria me esfolar vivo."
"Claro."
"Você não acredita nisso, é claro; mas você gosta de dizer de qualquer maneira." Ele 

colocou o chapéu na cabeça, e olhou para ela, pensativo. "Eu lhe perguntaria se eu deveria 
lhe pedir desculpas, mas neste caso eu acredito que é você quem deve pedir a minha?"

Elizabeth teve a graça de corar. "Você está reclamando?"
Os olhos dele se estreitaram e sua voz caiu. "Você deve saber que não estou." Então, 

quando ela recuou alguns passos apressados, ele levantou a sua voz alegremente. "No 
mesmo horário amanhã, então?"

"Absolutamente não!" Ela disparou. 

Lamento muito dizer que este foi apenas o primeiro de vários encontros vergonhosos no 
bosque. Eles não se viam todos os dias, isto não poderia ser possível, mas muitas vezes 
seus passos se cruzavam e sempre com o mesmo resultado.  Elizabeth passava grande 
parte de seu tempo livre  inventando novas formas de insultá-lo,  e ele sempre parecia 
perfeitamente  pronto  para  responder  da  mesma  forma.  Suas  disputas  de  outro  tipo 
pareciam crescer, se possível, mais e mais animadas, mas Darcy era muito cuidadoso para 
nunca deixar que as coisas fossem longe demais. Ele sabia  sem ter sido informado que 
Elizabeth não renderia sua virtude como ela fazia com seus lábios, mesmo se ele quisesse, 
mas  ele  não queria  isso.  Mesmo suas interações  sendo tão impróprias,  não era  dessa 
maneira que ele pensava nela.

No momento em que os habitantes do presbitério foram convocados para sua primeira 
noite em Rosings com os cavalheiros presentes, havia muito para o Sr. Darcy e Miss Bennet 
corarem, mas eles não coraram, mas levaram à noite com calma admirável . Algumas de 
suas  conversas  sobre  o  piano  pareciam  cheias  de  duplos  sentidos:  "Eu  não  vou  ser 
intimidada...";  "Você toma um grande prazer  em professar  opiniões  que não são suas  
próprias...", "nenhum de nós se apresenta para estranhos...." E, claro, houve o infame baile 
de Meryton para ser discutido mais uma vez.

"Será que algum dia vou poder esquecer isso?" Darcy perguntou à ela mais tarde.
"Não  enquanto  eu  estiver  por  perto  para  lembrá-lo",  respondeu  ela,  e  mordeu-lhe 

suavemente no ouvido, o que o fez saltar e praguejar.
"Elizabeth! O que é que você pensa que está fazendo?"
"Não sei," ela disse honestamente. "Você quer me deixar agora?"

Um Comportamento Muito Inapropriado – Tradução: Samanta Fernandes



Ele  lançou  um  olhar  ao  redor  da  clareira  vazia,  e  aumentou  a  pressão  sobre  ela. 
"Naturalmente. Eu hesitaria em insultá-la, entretanto."

"Você parece  ser  uma grande andarilha,  Miss  Bennet,"  disse  Lady  Catherine  em sua 
forma majestosa, depois do jantar em Rosings uma noite.

"Sim, eu gosto muito de caminhar," respondeu Elizabeth, desconfortavelmente ciente 
que os olhos do Sr. Darcy foram imediatamente voltados para ela.

"Eu mesma fui uma excelente andarilha, na minha juventude. Também Anne teria sido, 
se sua saúde tivesse permitido. Eu não acredito que alguma vez houve alguém com uma 
maior valorização para caminhadas do que eu."

"Seu campos aqui em Rosings são certamente muito belos."
"Tudo o que pertence a mim é belo."
"Sim," disse Lizzy, seu olhar de repente se virou irresistivelmente ao Sr. Darcy, um brilho 

malicioso escondido neles. "Eu acredito que a senhora está certa." Os olhos de Darcy se 
arregalaram.

"Que parte do meu parque você favorece mais nas suas caminhas?"
"A avenida, no lado oeste," ela mentiu.
"Esse não é o melhor caminho. Você tem que caminhar na avenida no lado leste. Ela 

oferece uma perspectiva muito melhor."
"Eu  acredito  que  a  perspectiva é  bastante  agradável  no lado oeste.  Pelo  menos  eu 

sempre achei isso." Ela tomou um gole cuidadoso de seu chá. "Eu aprecio particularmente 
a... atividade." Darcy casualmente cobriu a boca com a mão.

"Esse tipo de atividade encontra com minha mais alta aprovação," entoou solenemente 
Lady Catherine. "Encorajo todos os jovens a praticá-la." Elizabeth quase engasgou com o 
chá, e decididamente não olhou para o Sr. Darcy.

"Estou muito feliz em favorecê-la, senhora," disse ela mansamente.
"Se a saúde de Anne tivesse sido melhor, tenho certeza que ela seria tão ativa como 

qualquer jovem no país."
"Tenho certeza de que ela seria, senhora." Por esta altura Darcy tinha achado necessário 

se dirigir rapidamente em direção à lareira, e ela estava quase certa de que ela podia ver 
seus ombros tremendo. "Você não concorda, Sr. Darcy?" ela exigiu maliciosamente.

Ele  virou-se  para  enfrentar  o  desafio  imediatamente.  "De  fato,  Miss  Bennet,"  ele 
concordou gravemente. "Estou feliz que você tem desfrutado dos prazeres da natureza." 
Os olhos dele lhe prometeram uma retaliação mais tarde. "Eu mesmo não consigo me 
lembrar um tempo que eu já tenha visto paisagens mais bonitas  enquanto caminho," ele 
continuou  brandamente.  "O  parque  este  ano  tem  proporcionado  inesperadas  e 
satisfatórias... experiências sensoriais." Ele disse estas duas últimas palavras com uma cara 
perfeitamente  séria,  olhando  diretamente  para  Lady  Catherine,  mas  foi  Elizabeth  que 
encontrou a necessidade de baixar a xícara muito rapidamente.

Lady Catherine, que nunca era surpreendida com algum louvor dirigido para qualquer 
coisa que ela tinha controle sobre, não encontrou nada a questionar nisso mas acenou sua 
graciosa aceitação do elogio.

"Eu me pergunto, Sr. Darcy," disse Elizabeth, após um momento, estudando o bolo em 
seu prato. "como o senhor e eu não nos encontramos com mais freqüência durante o 
curso de nossas caminhadas."

"De modo algum. Você disse que prefere andar na avenida oeste, enquanto eu encontro 
meus maiores prazeres em passear no bosque. Na verdade," acrescentou pensativamente, 
"eu não acredito que haja mesmo um bosque em qualquer lugar em Pemberley que me 
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traga tanto prazer como este bosque aqui em Rosings."
"Nesse caso vou ter certeza de evitá-lo no futuro, já que eu odiaria me intrometer no 

seu uso privado de tal lugar."
"Eu apreciaria muito isso," ele a assegurou. E, sentindo que tinham tentado a sorte o 

suficiente para uma noite, os dois voltaram a beber o chá.
Se a Sra. Collins tivesse sido capaz de prestar atenção a esta troca particular, poderia ter 

lhe chamado a atenção, mas como ela estava ocupada conversando com Miss DeBourgh, 
isso não aconteceu, e a única pessoa na sala com a percepção suficiente para capturar o 
que estava ocorrendo entre os dois era o coronel Fitzwilliam. Olhando agora de um para o 
outro, ele franziu a testa, pensativo. As palavras deles tinham sido bastante inocentes, mas 
o instinto lhe disse que havia algo mais acontecendo... algo que ele não entendia muito 
bem. 

"Olha  aqui,  Lizzy,"  disse  Darcy  de  mau  humor  alguns  dias  mais  tarde,  enquanto 
inclinava-se contra um tronco de árvore observando-a guardar os cachos de volta sob o 
chapéu, "o que você pretende continuando com Fitzwilliam daquela maneira?"

As  sobrancelhas  delicadas  dela  se  levantaram.  "Continuando?"  ela  repetiu.  "Eu  não 
estava sob a impressão, senhor, que é com o coronel com quem estou continuando."

"Este é exatamente o meu ponto. Você não pode continuar flertando com um homem e 
beijando outro. Simplesmente não pode."

"O Coronel Fitzwilliam," ela disse austeramente, alisando as luvas, "é um conversador 
excelente - ao contrário de alguns que eu poderia nomear."

Ele  pareceu  espantado.  "Você  seriamente  espera  que  eu  converse  casualmente  com 
você?" ele exigiu, começando a caminhar com ela. "Na sala de visitas do seu primo?"

"Pelo contrário," ela respondeu, "eu não espero nada de você. Embora-" ela franziu o 
cenho para ele, "eu gostaria que você parasse de olhar para mim assim. Está se tornando 
constrangedor."

"Mas eu gosto de olhar para você," ele apontou razoavelmente.
"E o que isso tem a ver? Está começando a ocasionar comentários. A Sra. Collins me 

perguntou sobre isso duas vezes. Eu disse a ela que era mera  ausência de espírito." Ela 
disse que as últimas palavras com significado irõnico, e passou por ele.

O Sr. Darcy suspirou, e a seguiu. Sua piadas incessantes estavam começando a desgastá-
lo um pouco. Por que ele não podia obter alguma doçura dela, além da astúcia?

Em outra ocasião, ele se deparou com ela sentada em um tronco coberto de musgo, 
folheando uma carta de sua irmã. Ele imediatamente sentou-se ao lado dela e começou a 
encostar em seu pescoço e orelha. Ela permitiu prontamente o suficiente, mas ele poderia 
dizer que alguma coisa estava incomodando-a, e ela franziu a testa sobre o papel.  Ele 
recuou um pouco, estudando seu rosto. "Está tudo bem? Nenhuma notícia ruim de Miss 
Bennet, espero?"

Ela balançou a cabeça, dobrando a carta. "Não - nada disso." Ela hesitou, e então se 
virou para ele e começou a beijá-lo na boca, mas depois de um momento recuou. "Me 
desculpe, Sr. Darcy, mas hoje não." Ela se levantou. "Venha me encontrar amanhã. Eu possa 
estar mais favorável então."

Darcy  observou-a  ir  embora  com um sentido distinto de frustração.  A  retirada dela 
parecia enfatizar a distância estranha que ainda existia entre eles. Enquanto as carícias dele 
se tornaram mais e mais carinhosas nos últimos tempos, as dela eram de uma natureza 
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que o deixavam muito inseguro sobre o que estava por trás delas. O que atraía ela para os 
braços dele? Era mera paixão? Curiosidade? Ou - ele se encolheu neste -  tédio? Ele era 
apenas  uma  distração  das  inanidades  intoleráveis  do  Sr.  Collins?  Ou  era  amor?  Ele 
esperava muito que fosse o último.

Ele foi procurá-la novamente no dia seguinte, mas ela não estava lá. Ou no dia depois. 
Ou no dia depois. Em suas visitas ao presbitério, ele tentou dá-la alusões. "Você esteve 
desfrutando  dos  seus  passeios  habituais  no  parque?"  ele  perguntou  em  tom  frio  e 
educado.

Ela encontrou o olhar dele com firmeza. "Sim, obrigado".
"Você costuma caminhar à tarde?"
"Não, nunca." E desta vez ela quis dizer isso.
No quarto dia, ele estava começando a ficar irritado. O que a pequena sirigaita está 

aprontando? Isso era uma tentativa de provocá-lo a se declarar? Se assim for, ele estava 
preparado para isso. Considerações de família de lado, Darcy há muito percebeu que havia 
apenas um final  possível,  honroso para o relacionamento deles.  Eles tinham ido longe 
demais para recuar agora - ele sabia disso, mesmo se ela não soubesse. E ele a amava - 
sim,  ele  estava  positivamente  obcecado  por  ela.  Mas  ele  não  tinha  certeza  de  forma 
alguma  que  ela  iria  aceitá-lo  agora,  tão  fantástico  quanto  isso  fosse.  Enquanto  ela 
permanecesse espinhosa e distante, ele iria esperar pelo momento certo.

Naquela noite, ela veio com os outros até Rosings. Sua tia falava incessantemente com 
ele enquanto ela falava incessantemente com Fitzwilliam, e Anne e Miss Lucas mal diziam 
uma palavra. Ele tentou chamar a atenção de Elizabeth em numerosas ocasiões, mas ela 
evitou olhar na direção dele, e disse mal uma palavra para ele. Justamente quando ele 
estava começando a formular uma resolução desesperada ou duas, ela disse do nada, com 
um olhar fugaz para ele, "Você sabe, eu estava planejando fazer um passeio pelo riacho 
amanhã de manhã, mas agora eu acho que mudei de idéia, e não vou."

O Coronel Fitzwilliam pareceu um pouco surpreso por ter sido o destinatário de uma 
informação inútil dessas, mas murmurou uma réplica educada.

Darcy conhecia uma intimação quando ouvia uma, e ao mesmo tempo fazendo caretas 
pesarosamente pelo espetáculo patético que ele estava fazendo de si mesmo, ele sabia 
perfeitamente que, na manhã seguinte, ele estaria no riacho.

Elizabeth  escolheu  seu  caminho  cuidadosamente  em  direção  ao  riacho.  Ela  tinha 
decidido - tinha quase  decidido desistir do Sr. Darcy. A carta de Jane com suas conotações 
de tristeza  tinham deixado-a  triste,  e  depois  culpada,  por  prazeres  tão indevidamente 
roubados. Ela estava a esta altura muito desesperadamente apaixonada, mas a incerteza 
sobre as intenções dele (ele iria embora de novo como havia feito antes?) a faziam se 
recusar de adimitir isso, e ela aguçou sua língua sobre ele para que ele nunca soubesse o 
quanto ela sentia. Além disso, as faíscas que voavam entre eles eram bastante satisfatórias.

Na noite passada ela tinha olhado para ele quando ele não viu,  e viu a paixão que 
fervilhava debaixo de seu exterior grave. Como ela poderia ter pensado que ele era frio? E 
por que ele tem que ser tão bonito? Os joelhos dela ficaram fracos, e sua mente ausente, e 
ela  respondeu as  piadas  do Coronel  muito mal.  Então,  ela  tinha cedido à sua própria 
fraqueza.

Sua própria fraqueza não impediu o seu coração de bater mais alto enquanto ela se 
aproximava do local que esperava vê-lo. Antes que ela pudesse chegar lá,  porém, uma 
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mão agarrou seu braço; ela foi empurrada para trás contra o tronco de uma árvore grande, 
e um beijo esmagador foi pressionado em seus lábios.

Darcy  recuou  e  olhou  debochadamente  para  o  rosto  dela.  "Bem,  sua  pequena 
petulante?"

Ela jogou a cabeça para trás. "Cafajeste!"
"Megera!"
(TAG: Comportamento Muito Inadequado)
Vagamente consciente de que ele estava tremendo, Darcy soltou os lábios de Elizabeth 

lentamente, e enterrou o rosto em seu cabelo perfumado. Elizabeth tinha definitivamente 
o melhor dele neste momento. Ele murmurou vacilante: "É minha culpa que eu não posso 
ficar  longe  de  você?  Você  levaria  qualquer  homem  quase  fora  de  seus  sentidos." 
Surpreendentemente, ela não tinha nada a dizer, mas encostou a cabeça no ombro dele, 
pela primeira vez ainda em seu abraço. Depois de muito tempo ela sentiu os dedos dele 
sob o queixo, forçando seu rosto para cima. Darcy franziu a testa interrogativamente para 
ela.  "Por  que você faz  isso,  Elizabeth?"  ele  perguntou.  "Por  que você me encontra no 
bosque e me beija tão ferozmente, mesmo enquanto joga todos os insultos que você pode 
pensar na minha cabeça?"

Ela  piscou,  e  parecia  sem  palavras.  "Não  sei,"  disse  ela  finalmente.  Ele  a  deixou  ir, 
aceitando isso como a verdade. Eles calmamente começaram com o ritual do alisamento 
de cabelo e roupas.

"Nós não podemos continuar assim," disse ele em voz baixa, sem olhar para ela.
"Sim, você está voltando para Londres em breve, não é?"
"Sim, mas não é isso que eu quero dizer." Ele virou a cabeça para avaliar sua reação, mas 

ela não olhou para cima. "Elizabeth -"
"Você não me comprometeu," ela o interrompeu. "Você não me comprometeu, porque 

ninguém sabe, e nós não fizemos nada tão terrível de qualquer maneira."
"Você realmente acredita nisso?"
"Sim!" Ela encontrou os olhos dele por fim, desafiadoramente. "Agora você deve me dar 

licença, é quase hora do almoço." Ela saiu correndo, e ele não fez nenhuma tentativa para 
segui-la, dividido entre emoções demais para ter certeza do que ele deveria dizer.

"Oh, aí  está você,  Lizzy!"  exclamou a Sra.  Collins quando ela entrou na casa poucos 
minutos depois. "Você teve uma bela caminhada?"

"Sim, muito,obrigado."
"O ar aqui em Hunsford deve ser bom para você. Você sempre chega em casa assim de 

olhos brilhantes e corada. Você encontrou alguém no caminho?"
"Ora - sim, eu encontrei com o Sr. Darcy em um ponto." Lizzy sentou-se e pegou alguma 

costura, evitando os olhos de sua amiga.
"Você falaram sobre alguma coisa interessante?"
"Não, nós quase não falamos - isto é," ela acrescentou rapidamente, "falamos um pouco 

da casa - de Rosings. Ele estava explicando algumas características que eu não entendo 
muito bem."

Charlotte olhou atentamente para a mulher mais jovem. "Tem certeza que o Sr. Darcy 
não está apaixonado por você, Lizzy?"

"Claro que não. Que idéia absurda! Estou bem certa," disse ela com firmeza, "que o Sr. 
Darcy não gosta de mim tanto quanto eu não gosto dele."
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Depois de Lady Catherine se retirar para a noite, o Sr. Darcy e o Coronel Fitzwilliam se 
retiraram para a biblioteca para fumar charutos e beber conhaque. Darcy tinha notado 
Fitzwilliam  olhando  para  ele  curiosamente  durante  todo  o  dia  -  um  momento  com 
diversão, e no seguinte com reprovação, então no próximo como se ele nunca tinha visto 
ele  antes.  Seu  senso de presságio  sobre  isto  era  grande,  e  ele  decidiu  não investigar 
absolutamente sobre sua causa.

Ele  não precisava.  Mal  o primeiro  copo de conhaque havia  sido virado (Darcy tinha 
começado a beber um pouco mais fortemente do que o habitual nos últimos tempos), e o 
Coronel tinha dado uma boa tragada em seu charuto, então ele fixou seu primo com um 
olhar severo. "Eu tenho algo para lhe perguntar, Darcy. Algo importante."

Darcy voltou seu olhar com desconfiança profunda. "Bem, o que é?"
"Exatamente quais são as suas intenções para com Miss Elizabeth Bennet?"
Darcy engasgou com o conhaque e largou o copo. "O quê?"
"Você me ouviu. Quais são as suas intenções para com Miss Bennet?"
Sob o olhar implacável de seu primo, ele se encolheu e perdeu um pouco de cor. "Eu – o 

que - o que faz você você pensar que eu tenho qualquer intenção para com Miss Bennet?"
"Bem ..."  o coronel demorou, e agora um brilho de humor surgiu em seus olhos. "A 

menção de Miss Bennet do riacho na noite passada me fez pensar em talvez fazer um 
passeio por lá esta manhã...  e eu tenho que dizer que foi extremamente interessante." 
Quando Darcy ficou primeiro branco e depois vermelho, o Coronel voltou seus olhos da 
lareira, tentando segurar uma risada. "Sim, senhor ... é incrível o tipo de atividade animal 
que pode ser observada ao longo desse riacho no período da manhã." Darcy afundou a 
cabeça entre as mãos com um gemido desesperado, e soltou uma corrente de maldições.

Uma vez que seu primo raramente recorria  a  uma linguagem forte,  isto  provou ser 
demais para a seriedade do Coronel, e ele deu lugar ao grande fole de riso. Enquanto sua 
alegria  aliviava  pelo  menos uma das  preocupações  de Darcy,  era  pouco provável  que 
diminuísse seu constrangimento. Retrocedendo finalmente a uma risada, Fitzwilliam deu 
uma longa tragada em seu charuto,  e soprou a fumaça de modo despreocupado.  "Eu 
tenho que dizer, Darcy, que foi sem dúvida o abraço mais apaixonado que eu já presenciei. 
Eu ficaria incrivelmente chocado se eu não estivesse tão invejoso."

"Quanto tempo você ficou lá?" perguntou Darcy, sua cabeça ainda está nas mãos.
"Oh, não muito tempo - mas o tempo suficiente, velho, tempo suficiente, devo dizer -" 

Um tom de desaprovação rastejou de volta em sua voz. "Eu não sei se eu seria tão livre 
antes - mas eu ouso dizer que você sabe o que está fazendo. Qual é a data?"

Agarrando seu cabelo, Darcy gemeu. "Não há uma."
"O quê!"  exclamou o  Coronel,  atônito.  "Você  quer  dizer  -?"  Darcy  olhou  para  cima 

brevemente,  envergonhado.  "Então  você  -  e  ela deixou -"  Ele  sentou-se  com  uma 
expressão profunda. "Eu nunca teria pensado que Elizabeth Bennet era o tipo de mulher 
que -"

"Não diga isso, Fitzwilliam!" advertiu Darcy rapidamente, com o rosto obscuro. "Eu não 
quero ter que bater em você, e isso não é verdade, de qualquer maneira. Eu juro que eu 
nunca fiz mais do que beijá-la!"

"Nunca fiz mais do que - Darcy, há quanto tempo isso vem acontecendo?"
"Muito, muito tempo," asseverou Darcy, e serviu-se de outra bebida. "Sim, você pode 

muito bem olhar para mim dessa maneira, mas eu juro que nunca quis - oh, como eu fui 
me meter nessa posição?" Ele caiu para trás em sua cadeira e agarrou sua cabeça.

Apesar de si mesmo, o Coronel deu uma risadinha. "Venha agora, primo, melhor me 
contar tudo! Eu sou co-guardião de Georgiana, e se você se meteu em apuros, é meu 
dever  ajudá-lo.  Não que eu jamais  teria  esperado isso de você,  de todos os  homens! 
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Pensei  que  você  fosse  todo  prudência  e  altos  princípios!"  Darcy  gemeu  de  novo. 
Fitzwilliam esperou. "Bem? Você não acha que eu mereço uma explicação?"

"Infelizmente, sim. Mas é a privacidade dela também, você sabe." Ele esvaziou o copo, e 
o coronel gentilmente o encheu novamente. Sob a influência benéfica do conhaque, ele 
começou a abrandar e eventualmente disse com um suspiro triste, "Tudo bem, eu vou te 
contar - mas você deve jurar não dizer uma palavra disso para outra alma viva - nunca, e 
sobretudo nunca,  por uma palavra,  um olhar,  ou tanta vibração de um cílio deixe que 
Elizabeth saiba que você sabe!"

"Posso morrer mil mortes," disse o coronel prontamente.
"E você vai, se você me trair." Ele esfregou a testa. "E você não precisa se preocupar em 

me dizer que eu fiquei bastante louco. Estou bem ciente disso."
Lentamente no início, depois com garrulice aumentando, ele pesarosamente contou a 

história toda. O Coronel riu até que ele quase caiu da cadeira. "Darcy, Darcy!" ele engasgou 
quando podia. "Ela te tem na mão agora!"

"E eu não sei disso," disse Darcy, olhando para o teto, e sorrindo apesar de si mesmo.
Tornando-se um pouco sóbrio, o coronel deu-lhe um olhar sério. "Você tem a intenção 

de casar com ela, não é?"
"Bem é claro que eu tenho!" ele exclamou, irritado. "Pelo amor de Deus, Fitzwilliam, que 

tipo de cafajeste você acha que eu sou?"
"Eu não sei mais o que você é," o outro disse sem rodeios.
"Eu mereço isso, eu suponho, mas …" ele olhou para o fogo. "A primeira vez que eu a 

beijei eu juro que foi apenas para que ela parasse de me insultar, e porque ela parece tão 
perversamente bonita quando ela está brava. Eu não sei o que deu em mim. Eu pensei - se 
é que eu pensei - que ela ia me bater, ou - ou me amar, ou eu não sei o que. Eu nunca 
pensei que ela iria ...  Nenhum homem que foi beijado por Elizabeth Bennet," ele disse 
solenemente, "poderia deixar de querer voltar para mais."

"Minhas felicitações," disse o coronel secamente. "Mas se você pretende fazer a coisa 
certa por ela, por que você ainda não anunciou o seu noivado? O que está prendendo 
você?"

"Elizabeth. Ela... não me deixa chegar perto dela."
"Não deixa você chegar perto dela?" Fitzwilliam repetiu.
"Não,  eu  não  quis  dizer  dessa  maneira."  Ele  acenou  com  a  mão.  "Quero  dizer  ... 

emocionalmente. Ela pode ser intoxicante, mas ela é tão espinhosa quanto uma…"
"Rosa?"
"Uma rosa no centro de um arbusto de espinhos! Eu lhe asseguro,  qualquer palavra 

gentil e sorriso astuto que ela me dá em companhia de outros, em particular eu recebo 
nada além de insultos."

"E beijos."
"Insultos e beijos," ele concordou, e tomou outro drinque.
"Você não quer dizer que ela realmente recusou você? Darcy de Pemberley? Com quem 

ela está se comportando de modo tão inadequado?"
"Eu não tenho idéia," disse ele francamente. "Mas ela pode. Ela não é como as outras 

mulheres,  Fitzwilliam.  A  única  vez  que  eu  falei  sobre  casamento  ela  riu.  Então,  nesta 
manhã, eu tentei abordar o assunto novamente, e ela me dispensou, insistindo que eu não 
comprometi ela. E," acrescentou ele, pensativo, "e de uma maneira eu suponho que ela 
está certa. Ninguém além de você suspeita de algo entre nós. Ela poderia continuar, se ela 
quisesse, com uma reputação imaculada."

O coronel pensou sobre isso.  "Primo, se Miss Bennet não,  er...,  recebe suas atenções 
porque ela te ama, ou espera casar com você, então por quê?"
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Darcy deu de ombros. "Suponho que porque nenhum homem jamais a beijou antes, e 
ela descobriu que gostava disso."

"Você  tem  certeza?"  ele  perguntou  sem  rodeios.  "Perdoe-me,  mas  pelo  que  você 
descreve da reação dela ao ser beijada por você a primeira vez... você pode realmente ter 
certeza de que não havia outros, antes de você?"

Imediatamente a mente de Darcy voltou para  a  provocação de Elizabeth na colinha 
naquele dia: Não meu hábito invariável.... Não foi a primeira vez que ele se perguntou se 
ele tinha tido um predecessor. O pensamento machucava. Doía muito. Mas decididamente, 
ele encontrou os olhos de seu primo. "Não importa," disse ele. "Não importa".

O coronel pareceu aceitar isso, e fumou seu charuto em silêncio, enquanto Darcy olhava 
sonhadoramente para o fogo. "Tia Catherine vai ficar louca," observou ele, eventualmente, 
com uma risada.

Darcy fez uma careta. "Eu sei."
O coronel olhou para ele com curiosidade. "E isso não te incomoda?"
"Eu não gosto disso. Mas não pode fazer diferença agora."
"E a família dela, acho que você disse uma vez - são indesejáveis?"
"Extremamente indesejáveis. Mas isso não importa tampouco. Eu não posso desistir dela, 

Fitzwilliam." Ele virou a cabeça contra a cadeira. "E sua família? Eles irão – aceitá-la?"
"Eu odeio dizer isso, primo, mas temos outras coisas para nos preocuparmos do que 

com quem você se casa. Contanto que não haja um escândalo, lembre-se! Meu conselho é 
que se case com ela rapidamente, antes que alguém se depare com uma das suas – er... - 
caminhadas."

"Acredite em mim, não há nada que eu queira mais."
Fitzwilliam estudou ele. "Então, você realmente a ama?"
Darcy olhou para as chamas dançando. "Eu acho que sempre a amei." 

Dois dias depois, Elizabeth caminhava lentamente e pensativa ao longo de uma avenida 
de árvores altas. Ela tinha visto o Sr. Darcy apenas uma vez desde o encontro no riacho 
quando ele e o coronel Fitzwilliam tinham visitado o presbitério. Aos seus olhos sensíveis, 
ele parecia ainda mais silencioso e mal-humorado do que o habitual, e sua conversa não 
continha indícios de que ele poderia gostar de vê-la novamente. Ela tinha pensado muito 
sobre a sua última conversa, sobre a maneira como ela tinha posto de lado a tentativa dele 
de falar a sério. Aquela reação foi de medo, medo de que ele iria propor simplesmente 
porque ele sentia que tinha que fazer isso. Ela disse aquilo pela mesma razão que ela disse 
cada palavra zombando dele. O que começou como um jogo se transformou em um meio 
de proteger-se contra o desgosto.  Pensando nisso com mais calma depois,  porém, ela 
tinha vindo a lamentar seus comentários. Ela deveria ter esperado, e ouvido o que ele 
tinha a dizer.

Pensando sobre esse estranho namoro,  com a sua sagacidade farpada e abraços de 
fogo, Elizabeth começou a lembrar as palavras de ternura que ele tinha falado para ela em 
vários  momentos,  a  delicadeza do seu toque ...  a  dor  em seus olhos quando ela  não 
respondia na mesma moeda. Ela tinha sido, ela decidiu, muito dura com ele, apressada e 
afiada  demais.  O  fato  de  que  ele  mostrava  qualquer  disposição  de  ternura  falava 
propíciamente;  ela tinha poder sobre ele - por que ela não usava-o? Se inteligência e 
paixão tinham o atraído até aqui, talvez um pouco de doçura iria conquistá-lo ao amor. Ela 
resolveu que ela iria anular seu orgulho, e seguir seu coração.

Este coração acelerou quando ela teve um vislumbre de uma figura alta, ereta andando 
pelo caminho à sua frente. Pela primeira vez, no entanto, o Sr. Darcy não parecia estar 
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procurando  por  ela;  ele  andava  com a  cabeça  baixa,  e  as  sobrancelhas  franzidas  em 
pensamento. Ele estava vindo em direção a ela, então ela só parou onde estava, e esperou 
por ele. Ele estava apenas a alguns metros de distância quando ele finalmente olhou para 
cima e a viu; ele parou imediatamente, mas não sorriu. Havia um aspecto feroz nos olhos, 
ele parecia estar considerando-a com cuidado.

A cor de Elizabeth subiu. "Bom dia," disse ela calmamente. A expressão dele não mudou, 
e ela começou a ficar inquieta.

"O quê?" ele disse finalmente, levantando as sobrancelhas. "Sem sarcasmo esta manhã? 
Sem zombaria? Não tem nada para me acusar?"

"Não," disse ela em voz baixa. Mais uma vez ele apenas olhou para ela. "Eu sinto muito, 
eu vou embora." Ela se virou para sair.

"Não, espere." Sua voz chamou-a de volta, e ele pegou a mão dela com uma expressão 
um pouco suavizada. "Me desculpe, eu - você vai andar comigo?"

Ela assentiu, e ele direcionou a mão dela para seu braço. Eles caminharam em silêncio 
por algum tempo, e Elizabeth ficou surpresa ao perceber quão pouco tempo que eles 
passaram juntos desta maneira. Darcy ainda estava abstraído; ainda cismado. Sentindo-se 
estranhamente tímida, ela ainda eventualmente se aventurou a perguntar: "Alguma coisa 
errada?"

Ele virou-se abruptamente sobre a palavra, e agarrou o queixo dela com firmeza. "Diga-
me uma coisa,  Miss Bennet - e eu acho que mereço uma resposta para isto. Eu sou o 
primeiro homem que já beijou você?"

Elizabeth se sobressaltou e corou com a pergunta. "Como é que é?"
"Tenho certeza que você me entendeu."
Mas ela estava muito mortificada para responder-lhe diretamente, e se afastou da mão 

dele com um puxão. "Não, eu tenho certeza que não entendi!"
A decepção o fez ficar com raiva. "Então deixe-me ser mais claro. Eu quero saber, minha 

senhora, se eu sou o primeiro com quem você se comportou desta forma - Ou houve 
outro? Ou outros? Quem lhe ensinou como usar essa sua boca bonita para mais do que 
conversa inteligente, Miss Bennet? A que homem que eu deveria agradecer pelos prazeres 
que tenho apreciado?"

Lágrimas escorreram dos olhos dela; ela virou o rosto. "Eu não posso imaginar por que 
você iria me fazer uma pergunta dessas."

"Não pode mesmo?" Ele pegou-a pelos ombros, forçando-a a encará-lo. "Que tipo de 
homem você acha que eu sou, Elizabeth? Você realmente acha que sou tão insensível que 
eu poderia tolerar com tranqüilidade a idéia de você nos braços de outro homem? - de 
qualquer outro homem? - jamais?" Ele puxou-a para ele e beijou-a bruscamente, então 
empurrou-a  novamente.  "Você  percebe  que  temos  trocado  uma  centena  de  beijos 
apaixonados, mas eu ainda nem sei se você gosta de mim? Como posso saber se você já 
não perdeu o seu coração? Oh, não se preocupe," acrescentou amargamente, "você me 
pegou. Você me pegou em uma corda. Você não precisa ter medo de me dizer a verdade. 
Mas, pelo menos, me respeite o suficiente para me dizer a verdade."

Ela estava chorando neste momento,  e,  incapaz de suportar as lágrimas dela,  ele se 
distanciou,  e  ficou  tentando  se  recompor  e  se  preparar  para  o  que  poderia  seguir. 
Elizabeth, por sua vez,  estava furiosa, mas a visão da postura rígida e cabeça inclinada 
dele colocou sua fúria de lado, e ela  sentiu só simpatia e amor, e alegria que, afinal, ela 
havia tocado o coração dele. Com determinação , então, ela enxugou as lágrimas, guardou 
seu lenço, e virou-se para encará-lo. Ele olhou para ela apreensivamente.

Com grande doçura, ela estendeu a mão e as colocou no rosto dele. Os olhos dele se 
arregalaram.  "Ninguém,"  disse  ela.  "Não  havia  ninguém.  Nunca  houve  ninguém  -...  a 
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menos, claro, que você conte o Sr. Collins, mas já que ele nunca beijou a minha mão, eu 
quase não acho que você precisa sentir ciúmes dele."

Um profundo suspiro escapou dele, e suas mãos subiram para cobrir a dela. "Verdade?" 
perguntou ele.

"Verdade. Você é o único homem que já me beijou ou foi beijado por mim."
"Mas você me beijou tão bem," ele murmurou.
"Eu aprendo rápido".
Isto o fez rir, e ele se inclinou para beijá-la, mas hesitou e colocou a mão dela aos seu 

lábios ao invés disso. "Você me perdoa por falar assim com você?"
"Se você vai me perdoar por ser tão impiedosamente dura com você. Eu só posso dizer," 

ela  falou  timidamente,  "que  eu  uso  humor  como  uma  defesa  quando  eu  me  sinto 
vulnerável."

A importância  desta  confissão não foi  perdida para  Darcy.  Ele  a  puxou para  si  com 
gratidão, e abraçou-a, mas não a beijou. Elizabeth se inclinou contra ele contente. Depois 
de algum tempo ele colocou a mão dela de volta em seu braço, e eles caminharam pelo 
parque  por  quase  uma  hora,  falando  de  coisas  gerais,  e  depois  se  separaram  com 
sentimentos de grande satisfação em ambos os lados.

Para a diversão de Fitzwilliam, Darcy adiou a partida deles mais uma vez. Eles já estavam 
em Rosings há três semanas, muito mais do que qualquer visita que tinham feito antes. 
Lady Catherine estava convencida que isto era por conta de Anne: Darcy via claramente a 
propriedade de passar um tempo extra com ela antes de fazer suas propostas. Darcy se 
perguntou se poderia haver uma maneira de prepará-la para a decepção que estava por 
vir. Ignorar Anne não funcionou, nem os comentários casuais sobre o tipo de mulher que 
ele queria. Se ela viesse e lhe perguntasse, ele poderia ter dito a ela que não. Mas ela 
nunca fez isso, apenas fazendo alusões as quais era impossível responder civilmente. Tudo 
isso  tomava  pouco  de  seus  pensamentos,  no  entanto.  Ele  estava  principalmente 
empenhado em assegurar a noiva que ele queria, o mais rapidamente possível. Para as 
perguntas discretas de Fitzwilliam, ele apenas disse que seria logo agora.

Porque Fitzwilliam saiu em uma caminhada - em turnê por todo o parque, ele disse à 
Darcy muito contundente, Darcy esperou, e visitou o presbitério mais tarde. A Sra. Collins 
disse-lhe que Miss Bennet tinha saído de novo, para ler algumas cartas.  Assim que ele 
poderia civilmente, ele pediu licença, e foi procurá-la no tronco musgoso onde uma vez 
antes  ela  tinha  lido  suas  cartas.  Ele  estava  muito  ansioso  para  ver  essa  nova,  suave 
Elizabeth novamente, e para julgar se hoje poderia ser propício para uma declaração.

Ele  encontrou-a  ali,  debruçada  sobre  papéis.  Cedendo  ao  impulso,  ele  caminhou 
suavemente por trás dela e inclinou-se para afagar um cacho de cabelo dela e beijar seu 
pescoço. "Adorável Elizabeth," ele sussurrou.

Elizabeth sacudiu como se ele tivesse batido nela. "Não!" ela gritou. "Não me toque!" 
Darcy olhou para ela com espanto, e viu que o rosto dela estava pálido e manchado de 

lágrimas. "Elizabeth, o que está errado? O que aconteceu?"
"Você!" ela disse com ódio. "Você aconteceu. Oh, por que eu fui confiar em você? Por 

que eu deixei você se aproximar de mim!" Ela começou descontroladamente a colocar as 
cartas em uma bolsinha.

"Eu não entendo," disse ele muito calmamente. "Do que você está falando?"
"Eu estou falando sobre Jane!"
"Sua irmã?"
"É claro que é minha irmã!" Ela se levantou sem firmeza. "Você se lembra dela - doce, 
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calorosa, bonita, elegante, graciosa? A mulher cuja felicidade você destruiu?"
Darcy enrijeceu. "Como você -"
"Não importa como, basta dizer que eu sei. Você - você - mas espere!" Ela olhou para 

cima com uma expressão ansiosa d esperançosa. "Talvez eu esteja enganada. Diga-me de 
uma vez, por favor, me diga que não é verdade. Diga-me que não foi você quem separou o 
Sr. Bingley dela."

Darcy encontrou os olhos dela, perdeu um pouco de cor, e engoliu em seco. "Eu não 
posso. É verdade." Em seguida, ele desejava que ele tivesse mentido, pois o olhar de dor e 
traição dela voltou dobrado.

"Como você pôde?" ela sussurrou. "Como você pôde fazer isso com a melhor, a mais 
querida, a mais extraordinária das mulheres - e com o seu amigo. Ele a amava - tenho 
certeza de que ele a amava, e ela amava ele. Eles teriam sido felizes para sempre! Mas 
agora você foi o meio de expor um para a censura do mundo por capricho e instabilidade, 
e o outro à zombaria de esperanças frustradas - envolvendo os dois na miséria do tipo 
mais agudo! A minha irmã," ela continuou sem pausa, "não é o tipo de mulher que se 
apaixona e desapaixona facilmente. Seus afetos, uma vez adquiridos, são duradouros. E 
enquanto  eu  tenho  certeza  a  beleza  e  a  doçura  dela  irão  atrair  outras  ofertas  de 
casamento e, eventualmente, - " ela disse que um soluço - "ela vai aceitar uma, por dever à 
família, e será alegre e corajosa, ela nunca vai ser feliz como ela teria sido feliz com o Sr. 
Bingley."

O Sr. Darcy tinha ficado muito pálido. "Elizabeth, eu posso explicar," disse ele com voz 
rouca.

"Não! Não, você não pode! Não há nenhuma explicação, nenhum motivo que possa 
justificar a parte injusta e mesquinha que você agiu! Minha irmã pode sofrer por isso pelo 
resto da vida! Eu vejo como é," disse ela com a voz embargada, "nós mulheres Bennet 
somos bonitas o suficiente para se divertir,  mas não dignas o suficiente para casar.  Oh 
porque, porque eu me deixei confiar em você? Eu que sabia quem você era!"

"Pare  com  isso!  Não  é  assim!"  Ele  caminhou  na  direção  dela,  mas  ela  virou-se 
rapidamente e começou a se afastar.

"Deixe-me em paz, Sr. Darcy!"
"Não!"  Com  passos  largos  ele  a  alcançou,  e  apreendeu-a  nos  braços,  segurando-a, 

apesar da luta dela. "Você não pode me deixar!" ele disse através de dentes cerrados. "Eu 
não vou deixar você ir! Você é minha, está me ouvindo? Você pertence a mim!"

Lutando inutilmente contra a força dele, Elizabeth arfou: "O que lhe dá o direito -"
"Tudo!" ele gritou apaixonadamente. "Todas as leis de Deus, da sociedade e da natureza 

fazem você minha por direito! Você pertence a mim, assim como eu pertenço a você! Eu te 
amo!" Ele inclinou a cabeça para tentar beijá-la, mas Elizabeth tinha acabado de libertar 
um braço, e entregou um tapa no rosto dele. O choque o fez soltar seu aperto, ela se 
libertou e recuou a uma distância segura.

"Não me toque!" ela ofegou. "Nunca mais me toque novamente!"
Segurando sua bochecha estapeada, Darcy tentou falar com clareza. "Elizabeth, você tem 

que me ouvir! Você tem que me dar uma chance de me explicar. Eu te amo!"
"E eu achei que te amava," disse ela, enxugando as lágrimas, "mas eu estava errada, 

porque eu nunca poderia amar qualquer homem que se comporta como você.  Eu lhe 
chamei de orgulhoso, egoísta e arrogante, e eu estava certa. Agora, se você vai me dar 
licença,  eu  não  tenho  mais  nada  a  dizer  a  você."  Ela  virou-se.  Darcy  fez  menção  de 
persegui-la novamente, mas ela levantou uma mão. "Por favor, se você algum dia chamou 
a si mesmo de cavalheiro, então me deixe em paz. De minha parte, eu não quero nunca 
mais vê-lo novamente!"
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Darcy observou-a até que ela estava fora de vista, esperando que ela pudesse olhar para 
trás, mas ela não olhou.  Então, ele caminhou lentamente para o tronco, sentou-se sobre 
ele, e afundou o rosto nas mãos. 

Capítulo 3: Comunicações Muito Impróprias.

Foi  muito tempo depois quando Darcy finalmente voltou para a casa de Rosings.  O 
Coronel Fitzwilliam o viu entrar, e foi surpreendido pela expressão em seu rosto. "Deus do 
céu!" ele exclamou. "O que aconteceu?"

Darcy apenas olhou para ele, antes de se voltar e subir as escadas.
O que fazer? O que fazer? Ele andou de um lado para o outro torturado em seu quarto 

por horas. Quando a hora do chá chegou, ele desculpou-se, incapaz de encará-la. Apenas 
mais tarde ele descobriu que ela não tinha vindo também. Uma dor de cabeça, disse ela. 
Ele não poderia imaginar que cabeça dela doía tanto quanto a sua. Durante toda a noite 
ele ficou acordado e pensou em Elizabeth - os olhos de Elizabeth, o sorriso de Elizabeth, o 
toque de Elizabeth, os beijos de Elizabeth. Havia qualquer esperança para ele agora?

Finalmente, na madrugada cinzenta, ele se levantou, e sua resolução formada, sentou-se 
para escrever uma carta …

Primeiro  rascunho:  Não fique  alarmada,  minha  senhora,  ao  receber  esta  carta,  pela 
apreensão de conter qualquer.

Segundo  rascunho: Você  não  vê,  minha  amada,  como  você  está  quebrando  meu 
coração? Depois de tudo o que aconteceu, você não confia em mim? Você não se importa  
nenhum um pouco?

Terceiro rascunho:  Volte, minha querida, volte para mim. Eu farei qualquer coisa, direi  
qualquer coisa, apenas não me deixe neste deserto de...

Quarto rascunho: Já, MISS BENNET, que você não permite explicar-me à você em pessoa,  
só posso pedir que você leia e considere o que eu digo aqui. Sua justiça, tenho certeza, vai  
lhe conceder. Você sempre foi franca comigo, Elizabeth, e agora devo ser franco com você,  
e eu só espero que você possa me perdoar pelo que eu estou prestes a dizer. Por favor,  
acredite que eu nunca estaria disposto a fazer qualquer coisa para causá-la dor.

Eu não tinha estado há muito tempo em Hertfordshire, quando vi, em comum com os  
outros, que Bingley preferia sua irmã mais velha a qualquer outra moça da região. Mas não  
foi até a noite do baile em Netherfield ... (TAG: todos sabem esta parte).

Foi nesse ponto que eu também fui embora, apesar dos muitos escrúpulos que eu tinha 
sobre deixá-la sem qualquer comunicação. Eu já tentei explicar e pedir desculpas por isso,  
e eu posso dizer com certeza que eu não faria isso novamente. Eu não deveria ter ido para  
Londres,  eu deveria ter ficado e procurado você, não importando as dificuldades. Meu 
comportamento então foi  imperdoável,  mas você o perdoou,  e assim me atrevo a ter 
esperanças de que o seu coração generoso que eu sei  que você tem,  vai  entender a 
posição que eu me encontrava, e minhas razões para agir em relação a sua irmã como eu 
fiz .

Em Londres eu prontamente me ocupei de apontar para o meu amigo.... (TAG: você sabe 
esta parte também)

E  este  é  o  fim disso,  e  tudo o  que  eu  fiz.  Eu  não  sei  se  meus  motivos  parecerão  
suficientes  para  você,  e  eu  não  posso  agora  dizer  que  eles  parecem  inteiramente  
suficientes para mim também, mas minhas intenções eram boas, e certamente nunca foi  
minha intenção ferir os sentimentos de sua irmã.

Se o que você diz é verdade, se as sua irmã ainda está sofrendo a dor pela perda do Sr.  
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Bingley, então eu só posso me oferecer para escrever para ele imediatamente e informá-lo  
do meu erro e pedir perdão pela minha interferência. Outras reparações eu não sei como 
fazer; como ele irá agir sobre essa informação cabe completamente à ele.

Sobre o nosso relacionamento, tenho certeza que você deve saber o que meus desejos  
sempre foram.  Você me acusou de brincar  com você,  mas eu juro que eu não estava  
fazendo isso. Tenho sido muito fraco no que diz respeito a você, e temo que sempre serei.  
Se as minhas atenções em algum momento tivessem parecido desagradáveis para você, eu  
teria desistido imediatamente, e eu certamente não irei pressioná-las sobre você agora.  
Mas se seus sentimentos presentes sofrerem uma mudança - se você achar possível me 
perdoar por minha parte na infelicidade de sua irmã - um olhar seria o suficiente para me 
informar disso. Vou apenas acrescentar que, se de qualquer maneira eu puder servi-la, eu 
sempre serei seu servo para comandar. Deus a abençoe,

Fitzwilliam Darcy.

Era imperfeito, era frio, não tinha o fervor que brotava em seu coração, mas era pelo 
menos racional. Darcy desejava acrescentar algumas palavras ardentes de amor nela, mas 
ele não tinha o direito nas atuais circunstâncias. Ele não iria ofendê-la pela lembrança de 
tudo o que se passara entre eles, ou pressionando sentimentos indesejados sobre ela. Ela 
devia tomar sua decisão com base nas evidências da verdade; o último parágrafo dizia que 
ele ainda a amava.  Se ela o amava,  então certamente ela iria perdoar.  Certamente ela 
precisa perdoar.

Elizabeth passou a tarde e a noite em um estado de tormento quase tão agudo quanto 
o Sr. Darcy. Ela estava dividida entre o amor e o desejo por ele, e a repugnância pelo que 
ele tinha feito. Ela tinha vindo, nas últimas semanas, a acreditar que ele era diferente... que 
a altivez exterior  era apenas uma máscara que ele  usava para proteger  suas emoções 
interiores.  Ela  tinha  até  mesmo  desculpado-o  por  ir  embora  de  Hertfordshire.  Mas 
claramente foi apenas sua própria loucura que a levara a fazer aquilo - a mesma loucura 
que a tinha levado-a a agir de uma forma que a fez corar com sua própria ousadia e 
impropriedade.

O Sr. Darcy deve ser esquecido! O Sr. Darcy seria esquecido!

O Sr. Darcy caminhou pelo bosque por um longo tempo esperando para encontrá-la, 
mas ela não apareceu. Ela estava evitando ele, ele tinha certeza. Finalmente, em desespero, 
ele visitou o presbitério, ferventemente esperando que ela não iria se recusar a deixá-lo 
entrar.

Já  que  ela  estava  sentada  com  Charlotte,  isso  não  era  possível.  Em  vez  disso,  ela 
simplesmente se inclinou sobre seu trabalho, e não olhou para cima quando ele entrou na 
sala.

Darcy, com os olhos imediatamente atraídos por ela, viu que ela estava pálida e triste. 
Seu coração sofreu por ela, mas ele só podia conversar com a Sra. Collins, procurando 
ansiosamente por qualquer chance de entregar sua carta nas mãos dela.

Finalmente  a  sua  oportunidade  chegou;  a  Sra.  Collins  ofereceu  chá.  Ele  aceitou,  e 
quando ela foi até a porta para falar com o criado, ele tirou a carta do bolso interior. 
Elizabeth não levantou os olhos, no entanto; ela não iria olhar para ele. Ele tentou ver se 
ele poderia deixar a carta cair no colo dela sem que fosse visto, mas o momento não foi o 
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suficiente; a Sra. Collins já estava voltando. Apressadamente, ele pegou um livro da mesa, e 
enfiou a carta dentro dele.

"Eu me pergunto, Miss Bennet, se você leu este livro," disse ele nervosamente, sem olhar 
para o título. Isso lhe valeu o mais fugaz dos olhares.

A Sra. Collins, vendo o volume nas mãos dele, corou e exclamou: "Oh, Sr. Darcy, peço 
desculpas!"

"De jeito nenhum," disse ele, sem ouvi-la. "Acredito que este é um favorito meu. Há uma 
passagem em particular -" Ele olhou para baixo para abrir o livro, e pela primeira vez viu o 
título. Se lia,  Um Guia Detalhado de Medicina de Reclamações Femininas. Ele olhou para 
cima, encontrou o olhar atônito da Sra. Collins e um divertido de Miss Bennet, e sem outra 
palavra, entregou o livro para Elizabeth, inclinou-se e saiu da sala.

As duas mulheres olharam uma para a outra, e desataram a rir. "Eu estou lhe dizendo, 
Lizzy, você tem um efeito perturbador naquele homem. Ele está certamente apaixonado 
por você."

Elizabeth não respondeu dessa vez. Ela olhou pensativa para o livro. Ela e o Sr. Darcy não 
haviam trocado mensagens codificadas através da sala nas últimas três semanas sem ela 
saber quando ele estava tentando comunicar algo com ela. Por que este livro? Ela folheou-
o lentamente e, claro, imediatamente deparou-se com a carta, deitada confortavelmente 
entre as páginas com o nome de Miss Elizabeth Bennet escrito nela em uma - bem, sim, 
Miss Bingley estava certa sobre uma coisa – letra muito uniforme. Os olhos de Charlotte 
ainda estavam sobre ela; ela fechou o livro com um estalo. "Acho que seria melhor colocar 
isso em um lugar mais discreto, você não acha?" Ela se levantou imediatamente, e saiu 
com ele antes de sua amiga poder comentar o assunto.

Tolo! Idiota! O Sr. Darcy caminhou a distância de volta para Rosings em grande agitação. 
Ele tinha envergonhado a si  mesmo,  e como ele  poderia  até  mesmo saber  se ela  iria 
encontrar  a  carta?  Era  provável  que  ela  seria  descoberta  pela  Sra.  Collins  em  algum 
momento no futuro, e então tudo seria conhecido para ela. Mais e mais Darcy sentia-se 
preso firmemente em uma armadilha de sua própria criação.

Os  sentimentos  de  Elizabeth  ao  ler  a  carta  podem  muito  bem  ser  imaginados. 
Mortificação, negação, raiva  deram espaço lentamente ao reconhecimento e, pelo menos, 
o perdão parcial. Ela o amava demais para não querer acreditar que ele estava certo, tão 
irritada quanto ela estava. Foi doloroso ler de sua família em tais termos, mas quando ela 
pensou no baile em Netherfield, e como ela tinha se horrorizado com o comportamento 
deles, ela não podia culpá-lo muito. Nem podia negar a justiça de suas observações sobre 
Jane; não tinha a própria Charlotte dito a mesma coisa? Ainda assim, ele estava errado, ele 
tinha estado muito errado. Ele tinha interferido onde ele não tinha direito de interferir, ele 
tinha assumido um nível de autoridade que não pertencia à ele sobre assuntos de seu 
amigo. Mas se ele estava arrependido... se ele estava disposto a consertar isso. Ela leu com 
algum prazer a oferta dele para escrever para Bingley. Era, como ele disse, talvez a única 
coisa que ele poderia fazer para restaurar o relacionamento perdido. Se o Sr. Bingley ainda 
não amasse  Jane o  suficiente para  voltar  para  ela,  então não havia  nada que alguém 
pudesse fazer.

Então ela chegou ao último parágrafo.  Tenho certeza que você deve saber o que os 
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meus desejos têm sido por muito tempo. Não, ela não tinha certeza de que não sabia. 
Tenho sido muito fraco no que diz respeito a você, e temo que sempre serei. Humpf. O que 
isso significa? Ela lembrou-se da declaração apaixonada de amor e de pertencimento que 
ele havia feito, mas ainda assim, nenhuma palavra de casamento tinha cruzado os lábios 
dele. Claro, houve aquela vez, fora de Netherfield que ele tinha dito "Eu suponho que você 
deve se casar comigo agora." Mas quem gostaria de se casar com um homem porque 
devia? Ela tinha rejeitado a questão naquele momento, assim como mais tarde. E dizer isso 
não o impediu de deixá-la.

Um rubor profundo manchou as bochechas de Elizabeth quando ela refletiu que sua 
própria conduta pode ter levado Darcy a supor que ela poderia ser aberta para... outros 
tipos de relações. Ele nunca tinha dito isso, é claro, ou mesmo insinuado, mas ele não seria 
o primeiro homem rico a oferecer algo menos do que o casamento para uma mulher 
atraente que era inferior à ele socialmente. As objeções à sua família que tinham causado 
à ele considerá-los como impróprios para o amigo, deviam carregar pelo menos igual, se 
não maior força, no caso dele. Esta era a maneira dele dizer que ela era inelegível para ser 
sua esposa, mas que ele não queria abandoná-la, ele queria que ela pertencesse a ele de 
outras maneiras?

Com alguma irritação, Elizabeth rasgou a carta, e depois queria que ela não tivesse, para 
que ela pudesse lê-la novamente. Quem aquele homem pensava que era? Rude, arrogante, 
desagradável!  Mas  ela  ainda  achava  que  ela  deveria  pedi-lo  para  escrever  a  carta 
prometida. Encontrá-lo sozinho, em pessoa era muito perigoso. Se ao menos houvesse 
alguma maneira de enviá-lo uma mensagem....

Foi  o coronel Fitzwilliam quem sugeriu a Lady Catherine que ela deveria convidar o 
grupo de Hunsford para o chá novamente na tarde seguinte. Eles normalmente não seriam 
convidados de novo tão cedo, mas afinal,  Miss Eliza não tinha estado presente no dia 
anterior, e o tempo estava ameaçando chuva, fazer exercícios ao ar livre era inviável. A 
verdade é que o Coronel estava preocupado com a expressão atormentada de seu primo, e 
percebeu que seu paraíso tornou-se  ainda mais problemático. Fitzwilliam sentia-se quase 
tão profundamente empenhado quanto Darcy em fazê-lo se casar com Miss Bennet, fora 
de todo o senso de honra e decoro. Talvez reuni-los na mesma sala poderia ser de algum 
benefício.

Assim, o Sr. Collins e as três mulheres marcharam a distância sob um céu sombrio; no 
momento em que eles chegaram à entrada da frente as primeiras gotas tinham começado 
a cair. No interior, eles encontraram apenas Lady Catherine e os dois senhores. Miss Anne 
DeBourgh, que nunca se sentia bem quando chovia, tinha se retirado para descansar, e a 
Sra.  Jenkinson foi esperar por ela.  Elizabeth estava imediatamente ciente dos olhos de 
Darcy sobre ela, mas ela não quis olhar para ele, mas respondeu por alguns minutos as 
perguntas de Lady Catherine sobre sua saúde, e recomendações para prevenir e tratar 
dores  de  cabeça.  Depois  disso  ela  olhou  para  sua  xícara  de  chá  enquanto  os  Collins 
discutiam assuntos da paróquia com Lady Catherine, e o coronel Fitzwilliam  dedicou-se a 
Maria Lucas. Isso deixou Darcy e Elizabeth não conversando.

Depois de alguns minutos, Darcy retirou-se para uma cadeira e pegou um livro, atrás do 
qual ele observava Elizabeth cautelosamente. Ela remexia com sua xícara, e com o garfo e, 
finalmente, engoliu o resto do líquido morno e trouxe de volta para a bandeja de chá. Lady 
Catherine havia pedido para Charlotte servir. Lizzy recebeu seu copo fresco (não que ela 
quisesse), e deu um passeio sinuoso por toda a sala para olhar para fora da janela. Quando 
ela  passou  pela  cadeira  de  Darcy  ela  disparou  uma  rápida  olhada  ao  redor  da  sala. 

Um Comportamento Muito Inapropriado – Tradução: Samanta Fernandes



Ninguém parecia estar observando; tão rápido quanto um piscar de olhos, ela deixou cair 
um pedaço de papel no colo de Darcy, e continuou.

Assustado, Darcy ainda reagiu instintivamente, sua mão se fechando sobre o papel. O 
que era isso? Ele abriu-o furtivamente. Se você não enviar aquela carta eu não acreditarei  
que você foi sincero - embora eu acho que você não precisa me dizer o que é certo.

Ainda olhando para a garoa cinza do lado de fora, Elizabeth tomou um gole de chá com 
indiferença. Ela ouviu um movimento atrás dela, e virou a cabeça apenas o suficiente para 
ver o Sr. Darcy saindo da sala. Lady Catherine ficou tão surpresa com esta saída repentina 
que ela parou no meio da frase para exigir onde ele estava indo.

"Tenho  certeza  que  ele  logo  estará  de  volta,  minha  senhora,"  disse  o  coronel 
tranquilizadoramente, se perguntando o que estava acontecendo.

A xícara  de  Elizabeth começou a  tremer  em suas  mãos,  ela  decidiu  voltar  para  seu 
assento, e pegou um livro. Poucos minutos depois, Darcy voltou, e desviou das demandas 
de sua tia para saber onde ele tinha ido tão bem quanto podia. Ele próprio foi até a janela 
em que Lizzy tinha estado olhando para fora, e depois voltou novamente. Ele olhou ao 
redor da sala, como se incerto e, em seguida caminhou até cadeira de Elizabeth, e (sob o 
olhar interessado de Charlotte) inclinou-se como se para pegar algo do chão. "Eu acredito 
que  você  deixou  cair  isso,  senhora,"  ele  murmurou,  e  voltou  para  sua  cadeira. 
Apressadamente  abrindo o pequeno pedaço de papel,  Elizabeth  leu,  Você precisa  me 
encontrar. O  olhar  dela  desafiadoramente  disparou  para  o  outro  lado  da  sala  para  o 
homem  que  olhava  para  ela  sobre  as  páginas  de  borda  dourada  de  seu  volume 
encadernado em couro. Sua mente procurou uma forma de resposta,  e lembrou-se do 
toco de lápis em uma bolsinha. Sem remorso, ela imediatamente arrancou uma folha do 
livro que segurava, fazendo um som tão alto que Charlotte de repente se levantou e disse: 
"Lady Catherine, que eu possa tocar o seu pianoforte?"

Charlotte quase nunca tocava o pianoforte, especialmente em companhia. Mas ela se 
sentou e começou bravamente a tocar o mais alto possível, enquanto o coronel Fitzwilliam, 
que ainda estava corajosamente conversando com Miss Lucas, tentou puxá-la para dentro 
do círculo com Lady Catherine e o Sr. Collins.

Elizabeth  arrancou  um  pequeno  pedaço  de  papel  e  rabiscou,  O  que  você  poderia 
possivelmente  ter  a  dizer? Ela  levantou  os  olhos  especulativamente  para  Darcy,  que 
imediatamente se levantou,  largou o livro, e atravessou a sala. "Posso levar sua xícara para 
você, Miss Bennet?" ele perguntou educadamente.

"Certamente, Sr. Darcy," respondeu ela, deslizando o bilhete do lado do pires. Ele cobriu-
o  com  a  mão,  levou  a  xícara  de  volta,  e  sentou-se  com  o  seu  livro  novamente.  Ele 
permaneceu lá apenas um minuto, porém, antes de se dirigir à escrivaninha, e sentar-se 
com as costas para ela.

"Darcy!" chamou sua tia imperiosamente. "O que você está fazendo?"
"Apenas escrevendo uma carta, senhora," disse ele. "É uma questão de negócios que eu 

de repente me lembrei." Aceitando isso, ela voltou para sua conversa.
Elizabeth observou Darcy pelo canto do olho. No momento oportuno, quando Charlotte 

estava olhando para baixo e Lady Catherine estava particularmente envolvida - e foi visto 
que o coronel Fitzwilliam tinha se levantado e mudou-se para ficar entre ela e o resto da 
sala - de repente ele se virou, e jogou uma bola de papel diretamente para ela. Ela pegou-
a no ar.

Lady Catherine decretou que ninguém iria para casa até que a chuva cessasse, então 
houveram algumas longas horas que passaram durante as quais Darcy e Lizzy, através de 
vários  meios,  conseguiram  trocar  um  bilhete  após  outro.  Na  ausência  de  Charlotte, 
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Elizabeth fez uma decisão tática de se aproximar da bandeja de chá, e assim houve uma 
grande troca de xícaras entre ela e o Sr. Darcy, com um surpreendente número de recargas, 
ou o café estava muito frio ou muito quente ou muito doce ou não doce o suficiente. Nos 
intervalos, eles se retiravam para trás de seus livros para rabiscar e trocar olhares furiosos e 
furtivos. Quando Lady Catherine ordenou que a Sra. Collins parasse aquela raqueteação e 
voltasse a servir o chá, porque Miss Bennet,  obviamente, o fez muito mal, eles ficaram 
ainda mais criativos.

Suas táticas cada vez mais ousadas rapidamente se tornaram óbvias para todos na sala, 
exceto Lady Catherine e o Sr. Collins. Maria, quando ela viu aquela bola de papel voando 
pelo  ar,  tinha  aberto  os  olhos  e  a  boca,  apenas  para  capturar  os  olhos  do  coronel 
Fitzwilliam. Ele balançou a cabeça para ela um pouco, e colocou um dedo à boca. Então, 
ela obedeceu e não disse nada, mas não pôde se impedir de olhar com algum espanto 
para esses acontecimentos entre a animada Miss Elizabeth e o rígido Sr. Darcy .

A seguinte conversa teve lugar:
Darcy: Você realmente acha que eu estava apenas me divertindo todo esse tempo?
Lizzy: Por quê? Não foi divertido?
Darcy: Esse não é o ponto e você sabe disso.
Lizzy: Bem, então qual é o ponto, Sr. Darcy?
Darcy: Isso é o que eu preciso falar com você.
Lizzy: Você já não disse o suficiente?
Darcy: Não!
(Lizzy torce o nariz e se recusa a responder)
Darcy: Por que você está fazendo isso?
Lizzy: Fazendo o quê?
Darcy: Me deixando louco.
Lizzy: Você arruinou a felicidade da minha irmã.
Darcy: Eu me desculpei por isso. Você não acredita em mim?
Lizzy: Se eu acredito ou não, você ainda merece ficar louco.
(Darcy revira os olhos e abre na boca em um silencioso "Aaah!")
Darcy: Eu vou dizer a todos que eu comprometi você.
(Lizzy dá-lhe um olhar que poderia matar pequenos répteis).
Lizzy: Você não ousaria!
Darcy: Me tente e você verá o que vou ousar.
Lizzy: Mas considere sua irmã!
Darcy: Eu estou considerando ela. Ela merece um irmão que ainda é são.
Lizzy: Tarde demais para isso agora, eu temo!
Darcy: Obstinado!
Lizzy: Arrogante!

Neste ponto o Sr. Darcy se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Todos 
os olhos na sala se voltaram para ele. "Ah ... eu vejo a chuva parou," disse ele. "Eu pensei 
em levar Miss Bennet para ver o jardim de rosas, que uma vez eu prometi mostrar a ela." 
Então,  ele  caminhou  até  Elizabeth,  agarrou-a  firmemente  pela  mão,  e  levou-a 
inexoravelmente para fora da sala. Lady Catherine e o Sr. Collins ficaram olhando-os com 
espanto, enquanto o coronel Fitzwilliam e Sra. Collins tentavam não rir, e Maria só abriu a 
boca mais do que nunca.
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Capítulo 4: Um Final Feliz Muito Apropriado

"Sr. Darcy!" engasgou Elizabeth, quando ele fechou a porta atrás deles. "O que você acha 
que está fazendo?"

"Terminando isto," disse ele severamente.
"Mas - sua tia! Os outros! O que eles vão pensar?"
"Muito  menos  do  que  a  verdade,  eu  imagino."  Ele  a  levou  para  a  biblioteca,  e  a 

empurrou para dentro.
"Pensei que estávamos indo para o jardim," ela protestou.
"Eu menti." Ele fechou a porta e girou a chave. "Sente-se!" ele ordenou, apontando para 

uma  cadeira.  Elizabeth  sentou-se  humildemente.  O  Sr.  Darcy  olhou  para  ela  por  um 
momento, depois sentou-se diante dela, inclinou-se para trás, e cruzou uma perna sobre a 
outra.

"Você percebe," ele começou, estudando as unhas, pensativo, "que toda a minha família 
vai  odiá-la."  Elizabeth  fitou-o com espanto.  "Na verdade,"  ele  continuou,  "eles  podem 
renegar-me  completamente  por  causa  de  você.  Eu  ouso  dizer  que  nenhum  deles  vai 
mesmo falar comigo - e quanto a você, você não vai nem mesmo ser mencionada entre 
eles, tenho certeza."

Era uma abordagem muito ousada, mas quando ele olhou com cautela para ela, viu o 
início de um brilho em seus olhos. "Além do fato de que minha tia é suscetível de sofrer 
um ataque com a notícia, e minha prima Anne pode nunca ter um marido, e Fitzwilliam 
pode cair em um ataque de inveja, há o triste fato de que Pemberley - bem Pemberley, a 
minha antiga, orgulhosa casa ancestral, certamente seria desonrada por uma conexão com 
sua família. Surpreende-me que eu posso mesmo contemplar isso! Tal degradação!" disse 
ele  com ênfase,  olhando-a  perversamente  enquanto  ela  balançava  a  cabeça.  "Quando 
penso na sua inferioridade! Nas suas baixas relações sociais!  Eu tentei  tanto tirá-la da 
minha mente! De fato," acrescentou ele, realmente se entusiasmando com o tema, "pode-
se dizer que, embora eu te amo, eu te amo contra a minha vontade! Contra a minha razão! 
E mesmo contra o meu caráter! E, claro, ao me casar com você vou estar te fazendo um 
favor muito grande. Basta pensar nos gritos de alegria da sua mãe quando souber disso!" 
Elizabeth engasgou. "Os seus parentes ficarão muito mais satisfeitos do que os meus. Ora, 
eu ouso dizer que as próprias sombras de Pemberley serão poluídas. No entanto.." e agora 
ele sorriu para ela, muito carinhosamente, "..não há como evitar. Eu descobri que te amo 
demais, e preciso me casar com você, apesar de todas as objeções. Você não vai aliviar a 
minha apreensão terrível, me premiando com sua mão?"

O olhar  que ela  compartilhou  com ele  se  encheu de riso,  e  compreensão,  mas  ela 
balançou a cabeça severamente. "Senhor!" ela disse. "Sr. Darcy! Não percebe que nenhuma 
mulher que se preze aceitaria uma proposta como essa? Degradação? Inferioridade? Eu 
não vou viver para degradar você! E quanto a apreensão, não posso dizer que você está 
sofrendo qualquer coisa do tipo! Não," ela balançou a cabeça outra vez, "até que você 
possa me fazer uma oferta mais cavalheiresca do que essa, eu temo que tenho que recusar. 
"

"Ah. Bem..." ele se inclinou para a frente, e tomou as mãos dela, segurando-as em um 
firme mas suave aperto. "Que tal isso? Eu te amo. Eu te amei por um longo tempo. No 
primeiro dia que eu beijei você em Netherfield, eu nunca deveria ter feito aquilo, mas eu 
fiz isso porque eu já estava apaixonado por você, embora eu não iria admiti-lo. Todos os 
dias que eu estive em Londres durante o inverno, pensei em você. Eu quase peguei o meu 
cavalo e voltei para Longbourn mais vezes do que eu poderia contar. Minhas razões para 
não fazê-lo eram insensatas, e sem importância, e percebi isso quase logo que eu cheguei 
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aqui e vi você novamente. Eu tenho comportado mal, mas minhas intenções sempre foram 
honradas. Se eu tivesse mais certeza do seu coração e suas intenções, eu teria falado há 
muito tempo. Eu ainda -" ele olhou para baixo. "Eu ainda não sei se você realmente me 
ama, mas nós temos paixão e humor em comum, pelo menos, e se você me deixar entrar – 
me deixar entrar em seu coração, quero dizer - eu acredito que posso fazer você me amar. 
Eu não vou obrigar você a se casar comigo. Mesmo que eu ainda acredite que tudo o que 
aconteceu entre nós nos une, se você disser não, eu vou deixá-la ir. Mas isso vai quebrar 
meu coração." Ele levantou os olhos novamente, e ela ficou espantada ao ver o brilho de 
lágrimas não derramadas neles. "Case comigo, Elizabeth. Por favor, case comigo. Venha me 
beijar  em Pemberley,  venha ser minha esposa,  e mãe de meus filhos.  Eu te amo ...  Eu 
preciso de você."

Os lábios de Elizabeth tremiam, e ela piscou suas próprias lágrimas. "E o Sr. Bingley?" ela 
sussurrou com voz rouca.

"Eu escrevi a carta ontem à noite, e a enviei esta manhã, contando à ele que agora eu sei 
que  eu  estava  errado em insistir  que  ela  não  o amava,  e  pedi  desculpas  pela  minha 
interferência. Se você se casar comigo, isso irá aproximá-los outra vez, você sabe. "

Ela  sorriu  para  isso.  "Você  está  sugerindo que eu  deveria  me casar  com você  para 
promover a felicidade da minha irmã?"

"Não.  Eu  estou  sugerindo  que  você  deve  se  casar  comigo  para  promover  a  sua 
felicidade." Ele procurou os olhos dela.

"E a sua felicidade?"
"Isso também".
O aperto dela nas mãos dele aumentou. "Você tem certeza? Tem certeza de que está 

disposto a aguentar a minha mãe?"
"Sim."
"E minhas tolas irmãs mais novas?"
"Sim."
"E minhas baixas relações?"
"Sim e sim. Contanto," ele emendou, " que eles não tenham de viver conosco."
"E a sua tia Catherine, e a certa desaprovação dela?"
"Eu posso viver sem a aprovação da minha tia. Eu não posso viver sem a sua."
Ela riu um pouco. "Bem, então, senhor, eu vou casar com você - mas apenas para privar 

o Sr. Collins da satisfação de me ver uma velha solteirona!"
Agora, ele riu, um pouco irregularemente. "Sim, Elizabeth, mas e o seu coração?"
"O meu coração?" Delicadamente, ela virou ambas as mãos dele, e os trouxe a sua boca, 

onde ela pressionou um beijo no meio de cada palma da mão. "Meu coração, eu acredito, 
é  seu."  Os  olhos  dele  estavam nos  dela,  esperançosos,  duvidosos,  incertos.  "Oh  meu 
querido," ela sussurrou, estendendo os braços para ele. "Oh, meu amor."

Fora da porta da biblioteca, várias pessoas interessadas se penduravam, tentando ouvir 
sem parecer ouvir. Apenas Lady Catherine não mostrou remorso, e caminhou para direto e 
bateu na porta fortemente com sua bengala. "Darcy!" ela gritou. "Darcy, é que você está 
aí? Eu exijo saber o que está acontecendo!"

"Querida tia,"  disse Fitzwilliam, levando-a pelo cotovelo,  "não acha que seria melhor 
voltar para a sala de estar? Aposto que Darcy não está lá de qualquer maneira, e mesmo se 
ele estiver, tenho certeza que ele vai sair quando estiver pronto. "

"Mas se ele está lá, ele deve estar lá com Miss Bennet! O que você acha que ele poderia 
estar fazendo na biblioteca com a porta trancada, com Miss Bennet?"
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"Eu realmente não posso imaginar," murmurou o coronel, enquanto Maria cobria a boca 
para abafar uma risadinha. "Mas seja o que for -"

"Isso," ela proclamou regiamente, "não parece apropriado para mim! De fato, isso parece 
muito  inapropriado!  Nunca  pensei  que  um  Darcy  seria  capaz  de  tal  comportamento 
inapropriado! É essa mulher! Ela é uma influência terrível!"

"Miss Bennet? Não, de fato. Porque, lembre-se que ela é prima do Sr. Collins." Neste 
ponto  o  Sr.  Collins  foi  ouvido  fazendo  ruídos  inarticulados  indicando que  ele  negava 
qualquer relação com a moça. "De qualquer forma, por favor, vamos voltar para a sala, tia."

Ele  começou a  conduzi-la  com insistência  nessa  direção.  "Darcy  irá  lhe  contar  tudo 
quando ele voltar, eu tenho certeza …"

Epílogo # 1

Gostaria  de  assegurar  aos  meus  leitores  que durante  o  período de noivado que se 
seguiu, Elizabeth e Darcy não foram muitas vezes deixados sozinhos, então eles tiveram 
que recorrer a uma forma mais convencional de namoro - conversando. Este tempo teve o 
encanto da novidade para eles, e eles logo descobriram que, a seu modo, eles gostavam 
disso tanto quanto tinham gostado suas comunicações anteriores - e tinham a vantagem 
de que eles poderiam realizá-lo em completa vista da sua família. Eu não vou jurar que ele 
ocasionalmente  não  fugiam para  revisitar  o  passado,  mas  no  todo  Darcy  estava  bem 
contente em esperar até o casamento para retomar aquela forma de interação, e Elizabeth 
também. Ambos sabiam que eles tinham brincado com o fogo por tempo o suficiente, e 
tinham apenas acabado de escapar de ficarem gravemente queimados. Não,  observando-
se suas interações muito apropriadas como um casal de noivos, ninguém diria outra coisa 
senão que Miss Bennet era uma moça animada, mas muito recatada, e o Sr. Darcy? Bem, 
ele era tão frio e composto que  parecia quase indiferente. Lydia tinha bastante pena de 
sua irmã mais velha por ter um pretendente de sangue tão frio.

Seria exagerado afirmar que eles foram felizes para sempre, pois que mortal é? Mas eles 
foram certamente  mais  felizes  do que não,  apesar  de  seu  início  muito  ruim,  e  muito 
impróprio.

Epílogo # 2

"Fitzwilliam", perguntou a Sra. Darcy ao seu marido sobre a mesa do café  uma manhã, 
"o que vamos dizer aos nossos filhos?"

"O que quer dizer, querida?" Ele olhou para ela interrogativamente. "O que vamos dizer 
sobre o quê?"

"Sobre  nós,  é  claro.  Algum  dia,  quando  nossos  filhos  nos  perguntarem  como  nos 
conhecemos e nos apaixonamos, o que vamos dizer? Nós não podemos dizer a verdade!"

"Certamente que não! Eu nunca iria querer que nossos filhos saibam que a mãe deles 
era capaz de um comportamento tão inapropriado."

"Que você começou."
"E você continuou."
A Sra. Darcy abriu a boca para responder, mas ele se inclinou e beijou-a rapidamente. 

"Paz, eu vou parar a sua boca," ele murmurou. Esta era a sua maneira usual de frustrar 
discussões, e era uma boa.

"Bem de qualquer maneira," sua esposa continuou depois de um minuto. "Nós vamos 

Um Comportamento Muito Inapropriado – Tradução: Samanta Fernandes



ter que pensar em uma história para contar à eles... algo que tenha parte da verdade, mas 
simplesmente não toda a verdade."

"Eu acho que nós dois sabemos que partes precisam ser editadas."
"Sim, e algo deve ser colocado em seu lugar. Agora deixe-me pensar …"

Fim 

** Fala de 'Muito barulho por nada' (Much Ado About Nothing, no original em inglês) de 
Shakeaspeare.

Link texto original: http://www.dwiggie.com/derby/suzo3.htm
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