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A manhã estava um fria, uma névoa espessa pendurava-se pesadamente no ar e pelo 

chão enquanto a cortina  da noite  começava a levantar  com a ascensão do sol.  Nos 

arredores de Londres, dois homens pararam no meio de um campo orvalhado; de costas 

um para o outros pistolas apontando para o céu. O médico secou sua testa e perguntou, 

não pela primeira vez, se as duas partes podiam ainda ser capaz de conciliar as suas 

ofensas de forma pacífica.

Antes que o ofensor pudesse responder, a voz forte e altiva de seu adversário soou 

decididamente, "O tempo das palavras de reconciliação passou. Na verdade, este homem 

tem falado demais para o meu gosto. Deixe apenas que as ações dele falem hoje. "

O médico deu um passo atrás e, numa voz clara e retumbante, começou a contar:

"Um!"

Cada  homem  deu  um  passo  adiante,  embora  a  diferença  em  seus  passos  e  seu 

comportamento não poderia ser mais óbvia. Um, longo, preciso, e confiante; o outro, 

curto,  instável  e  medroso.  Na  verdade,  tinha  levado  mais  de  um  momento  para  o 

segundo homem fazer suas pernas de chumbo de sequer se moverem, mas quando o fez, 

tudo que queria era simplesmente fugir em terror e desgraça. 

"Dois!"

Como na terra poderia um homem de sua conseqüência e posição no mundo veio a 

estar em uma situação insustentável? Era impensável de todas as maneiras!

"Três!"

Ele  vacilou,  seu  pé  infelizmente  encontrou  uma  toca  de  coelho,  e  ele  tropeçou 

desajeitadamente  antes  de  encontrar  seu  equilíbrio  mais  uma  vez.

"Quatro!"

Seu olhar caiu para a pistola apertou firmemente entre suas mãos trêmulas. Nunca em 

sua vida ele tinha disparado uma pistola para nada, nem mesmo um animal durante uma 

caçada. Como, por tudo  que era Sagrado, que ele jamais seria capaz de apontar uma 

arma para outro homem?

"Cinco!"

Especialmente como um homem alto, forte, e com raiva?  ele se perguntou com um 

tremor  involuntário  enquanto  ele  engolia  em  seco.  Ele  nunca  tinha  esquecido  a 

expressão de raiva animalesca que uma vez agraciou o rosto marcante de seu oponente 

em um dia muito particular tantas semanas atrás, em Meryton.

"Seis!"

Porque, por que agora ele estava nesta posição? Certamente, ele decidiu, uma mulher 
dificilmente  merece  tal  sacrifício  por  parte  de  qualquer  homem,  não  importa  quão 
inumeráveis seus encantos!

"Sete!"
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Bom Deus, mas isso é irritante! pensou desesperadamente enquanto ele limpava gotas 

de suor  da testa  e  do rosto.  Nenhuma quantidade de elogios tinha sido eficaz  para 

dissuadir  o  seu  adversário  de  desafiá-lo.  Ele  tinha  até  mesmo  rastejado,  mas  sem 

sucesso.

"Oito!" 

Ele  havia  tido  certeza  de  que  ele  poderia  se  livrar  disso,  como ele  era  tão  bem 

versado na arte da conversa e bajulação, especialmente com os do sexo oposto. Isso 

certamente nunca tinha falhado com ele antes, mas seu adversário não poderia, não se 

deixaria influenciar.

"Nove!"

Pensamentos fugazes de seu benefício valorizado, de sua futura esposa e propriedade 

- de tudo o que deveria um dia teria sido seu subitamente passaram pela sua mente. 

Tudo, tudo desapareceria em um piscar de olhos se sua pontaria não fosse precisa, o 

que, ele sabia, com toda certeza não seria. Ele estava o mais calorosamente certo de 

que o caso dele estava perdido! Certamente, nem mesmo Deus poderia ajudá-lo agora.

"Dez!"

Sua  respiração  irregular,  seu  coração  batendo  forte  no  peito,  sua  roupa  suada 

agarrada a ele, ele virou-se com entusiasmo para ver o seu adversário nem tão longe 

distante quanto ele teria desejado; sua pistola levantada e brilhando nos primeiros raios 

do sol da manhã. A mão do homem parecia firme, os olhos, frios, e sua boca - a boca 

estava levantada tão levemente com uma expressão que o seu pobre adversário não 

podia decifrar completamente, nem achava aconselhável tentar.

Ele tomou uma longa e hesitante respiração, apontou sua própria pistola com o melhor 

de suas habilidades para a figura marcante de pé nem a cem metros dele, e armou o 

gatilho.

E  então,  com  um  baque  retumbante,  o  Sr.  Collins  caiu  no  chão.

Quatro pares de botas correram para os dois homens com entusiasmo surpreendente. 

"Meu  Deus,  Darcy!"  Bingley  exclamou.  "Eu  declaro,  homem,  que  você  realmente  o 

matou!"

Darcy mal conseguia falar por causa do choque ele se sentia. "Eu te juro, Bingley, eu 

nunca sequer puxei o gatilho! Mal sei o que aconteceu! Um minuto ele estava ali e então 

o seguinte, ele estava em uma pilha no chão. Mal sei o que dizer, mas eu certamente não 
atirei nele." 

"Sangue!"  Gritou  o  médico  do  outro  lado  quando  ele  se  inclinou  sobre  um muito 

inconsciente Sr. Collins, "Há sangue aqui, na cabeça dele."

Darcy  mal  podia  imaginar  o  que  tinha  acontecido.  Ele  havia  tomado  grandes 

precauções para se certificar que as câmaras de ambas as pistolas estavam vazias. Em 

qualquer caso, por mais que ele teria tido prazer nisso, ele tinha absoluta certeza de que 

ele não tinha disparado um único tiro.

"Não, espere um momento," o médico gritou novamente, "Não parece ser de qualquer 

ferida de bala, só de ele ter batido com a cabeça sobre esta pedra quando ele caiu. Hmm 

... não parece haver nenhum ferimento visível de outra forma e eu não ouvi um tiro …" O 

médico balançou a cabeça lentamente e coçou o queixo.

"Surpreendente! Eu acredito que o pobre homem realmente desmaiou! Em todos os 



meus anos, eu nunca antes havia presenciado uma coisa dessas em um momento desses, 

mas eu suponho que estava prestes a acontecer, eventualmente. "

Darcy, Bingley, o Sr. Hurst, e o Sr. Bennet estavam todos reunidos em volta do pastor 

caído; e lá estavam eles, cada um com expressões em seus rostos que variavam de 

diversão, piedade,  incredulidade, e alarme imediato. O Sr. Hurst tirou um frasco do 

bolso e cutucou o corpo robusto do Sr. Collins rudemente com a bota.

"Eu ouso dizer que o médico está certo, por Deus. O maldito idiota está frio." Então ele 

tomou um gole longo e satisfatório antes de grunhir e oferecer seu cantil para Darcy.

Darcy recusou e, com uma testa franzida, ajoelhou-se para olhar mellhor para pistola 

do Sr. Collins. Ele a pegou e a virou nas mãos. "Aquele obsequioso pequeno traidor 

realmente armou o gatilho!" ele exclamou com indignação horrorizada. "Eu acredito que 

ele pretendia atirar em mim!"

O Sr. Bennet riu. "Bem, o que você esperava, Sr. Darcy? Você o desafiou para um 

duelo! Certamente, você não pode esperar que o pobre homem simplesmente role e se 

finja de morto? Embora," ele acrescentou em tom de muito divertimento, "ele parece 

estar fazendo o papel muito admirável, se você me perguntar! " 

Bingley e Hurst riram enquanto Darcy franziu o cenho sombriamente. "Eu não tinha 

intenção de realmente duelar com ele, você sabe que eu não tinha. Eu pretendia apenas 

assustar o homem o suficiente para colocar um fim à intromissão incessante dele nos 

meus assuntos. Eu certamente nunca esperava que o insípido homem fosse aceitar tal 

desafio!  Estúpido,"  ele  murmurou sob sua  respiração enquanto  ele  passava as mãos 

pelos cabelos.

"Mesmo assim," disse o Sr. Bennet enquanto ele acenava com a mão, "meu pobre, 

ridículo primo não tinha nenhuma maneira de saber que tudo isso era apenas uma farsa. 

Confesso, me senti inclinado a revelar o seu plano para ele em várias ocasiões – O 

Senhor sabe que ele exultou-se sobre a injustiça disso com freqüência suficiente - mas 

a promessa de assistir essa tolice acontecer foi simplesmente tentação demais para mim 

arriscar esclarecê-lo. Ele, afinal, se atreveu a caluniar minha Lizzy."

O Sr. Collins se mexeu então, e todos os quatro senhores tomaram diversas passos 

para  trás,  enquanto  o  bom doutor  permaneceu  por  perto.  "Sr.  Collins,  senhor,"  ele 

perguntou: "como se sente? Sabe em que ano estamos?"

O Sr. Collins encarou-o, claramente surpreso com essa pergunta. "Claro, é o ano doze, 

meu bom senhor. E qual, posso perguntar, é o seu nome? Há uma familiaridade sobre 

você, mas temo que a natureza do nosso conhecimento me escapa no momento."

"Eu sou doutor Carter, Sr. Collins. Temo que o senhor desmaiou."

O clérigo sobressaltou-se, sorriu, e depois acenou-lo, dizendo: "Isso simplesmente 

não é possível meu bom homem, pois, e aqui, temo que eu tenha que congratular-me, 

você vê, já que sempre fui de um constituição saudável e robusta e nada propenso aos 

ataques de fraqueza que, como você, na sua própria profissão nobre, tenho certeza, pode 

ter facilmente descoberto ser tão desenfreada em outros que são de um caráter muito 

menos sadio e impuro e, portanto, aberto a todos os vícios e as tentações que são, sem 

dúvida, colocadas no nosso caminho pelo diabo, ele mesmo, com a única finalidade de 

lançar-nos fora do caminho divino de enriquecimento e pureza, enquanto prosseguimos 

com nossas vidas humildes em nossa jornada exaltada para a outra vida."

O  Dr.  Carter  considerou  seu  paciente  com  um  olhar  de  incredulidade  absoluta, 



claramente preocupado com um declaração tão longa de alguém que tinha acabado de 

sofrer um ferimento na cabeça. O Sr. Hurst, no entanto, revirou os olhos e bufou em 

escárnio. "Oh, pelo amor de Deus! Eu digo, Darcy, é melhor explicar outra vez porque o 

diabo que você decidiu não usar balas nas malditas pistolas. Esse aí merece uma, se 

você me perguntar. Eu ouso dizer que você teria feito a todos nós um grande serviço se 

você tivesse apenas tirado ele desse tormento."

O Sr. Collins olhou com espanto para ver o outros senhores olhando para baixo sobre 

ele,  o  Sr.  Hurst,  com  desprezo,  o  Sr.  Bennet  e  Bingley,  com  diversão.  Avistou  o 

semblante  carrancudo  de  Darcy  e  de  repente  recuou  em  terror.  Sem  dúvida,  sua 

memória não foi  abalada,  a respeito desse senhor.  Ele abriu e fechou a boca várias 

vezes antes de finalmente emitir não mais do que um guincho agudo.

Darcy levantou uma sobrancelha e disse secamente: "Mais eloqüente do que nunca, eu 

vejo, Sr. Collins."

"Meu caro, Sr. Darcy," o Sr. Collins disse finalmente, saltando rapidamente em seus 

pés  instáveis  e  fazendo  uma  baixa  reverência  de  abjeta  rendição,  "o  senhor  deve 

acreditar na minha sinceridade quando digo que certamente não era a minha intenção de 

incomodá-lo ainda mais por de modo tão impensado e egoísta desmaiar quando o senhor 

estava prestes a me matar. Eu nunca sonharia de perpetrar tamanha afronta contra o 

senhor,  especialmente depois  que você estava tão decidido a  me destacar  de uma 

maneira tão exaltado me concedendo a grande honra de enfrentá-lo aqui, de modo que o 

senhor pudess exigir algum tipo de compensação, por mais primitiva e selvagem que 

possa ser, pela calúnia hedionda que saiu da minha boca maldita tão livremente no que 

diz respeito à sua noiva. Eu digo noiva, você vê, em vez de pretendida, porque a sua 

pobre, doce e querida prima, Miss Anne de Bourgh de Rosings Park, é a única mulher, 

veja você, que verdadeiramente tem o direito de ter a muito grande distinção desta 

honra. De fato- "

"Sr. Collins!" Darcy rugiu: "Você ainda não tem nenhuma sensatez nessa sua cabela 

ridiculamente espessa? Como é possível que você continue a falar de um assunto que 

seguramente o trouxe a estar aqui em primeiro lugar?" Darcy gesticulou freneticamente 

para o campo circundante, suas narinas queimando em sua raiva. 

O  Sr.  Collins  estremeceu  e  permaneceu  milagrosamente  calmo.  Isso  durou  dez 

segundos. "Por favor, Sr. Darcy, estou certo, sem dúvida alguma que a sua tia, a mais 

afável e condescendente Lady Catherine de Bourgh, não aprovaria de forma alguma tal 

comportamento bárbaro por parte de seu próprio sobrinho e futuro genro." Ao ver os 

olhos de Darcy se estreitando perigosamente e sua cor aumentar, o pároco levantou uma 

mão trêmula aos lábios e disse:" Oh, eu não quis insinuar que o senhor não está para se 

casar com Miss Elizabeth, senhor, de fato, eu não quis! É só que a minha justa e jovem 

prima  seria  muito  mais  adequada  para  se  casar  com  um  homem da  minha  própria 

situação na vida, mas, infelizmente, eu agora me encontro prometido a outra ... e, como 

o senhor já  comprometeu ela, eu não vejo nenhuma outra alternativa diante dela que não 

seja o senhor levá-la ao altar. Claro, o senhor não deve pensar sobre o escândalo que 

se casar com alguém tão inferior certamente causaria; não, é claro que não deve, pois 

tenho  certeza  que  os  encantos  da  minha  querida  prima  Elizabeth  mais  do  que 

compensam qualquer queda de graça que o senhor e sua mais exaltada família sofrerá 

com o feliz acontecimento de seu mais vergonhoso e escandaloso casamento."

"Por Deus," Darcy rosnou entre dentes, "alguém me dá uma maldita bala! Vou matar 

essa doninha e pendurar seu couro na sala fria em Pemberley!" 



O Sr. Bennet intercedeu e colocou uma mão dolorosamente firme sobre o braço dele. 

Com olhos de aço focados em cima de seu primo, ele disse: "Não seja tão apressado, Sr. 

Darcy. Minha Elizabeth ainda não está casada com você. Acredito, como pai dela, que 

ainda  é  a  minha  responsabilidade  protegê-la,  e,  por  Deus,  eu  vou!"  Com isso,  um 

enfurecido Sr. Bennet agarrou a pistola descartada pelo Sr. Collins, enquanto ele lutava 

para puxar uma bala dos confins de seu colete.

"Muito bem, senhor, mas não se eu puder matá-lo primeiro." Darcy rodeou seu amigo 

mais antigo. "Bingley! Eu sei que você tem uma bala em você. Dê-me," ele exigiu.

Bingley bateu seu casaco e sacudiu a cabeça, impotente. "Perdoe-me, Darcy, mas não 

tenho  nenhuma  bala  comigo.  Pensei  que  você  não  tivesse  a  intenção  de  matá-lo. 

Lamento que eu não penseu em trazer uma no caso de uma ocorrência inesperada."

Com um sorriso, o Sr. Hurst apresentou várias balas de seu casaco. "Aqui está, Darcy. 

Eu ouso dizer que estas deve servir muito bem." Ele tomou outro gole satisfatório de 

seu cantil quadril e soltou um arroto não-cavalheiresco. "Se acontecer de você errar, eu 

tenho várias outras que você pode usar também. Céus, mas eu adoro assistir um bom 

esporte!"

"Obrigado,  Hurst.  Estou  muito  agradecido,"  disse  Darcy com um aceno de  cabeça 

quando ele pegou seu prêmio.

O Sr. Collins assistiu com horror enquanto seu primo e o sobrinho favorito de seu 

estimada benfeitora, então trabalhavam para ver quem iria reivindicar a distinção de ser 

o primeiro a colocar a bala brilhante em sua arma. 

"Senhores, por favor, eu não acho que ..." começou o Dr. Carter rapidamente antes de 

cair sob o silêncio ameaçador dos olhares que ele recebeu de ambos os homens.

"Ah-ha!" Gritou um alegre Sr. Bennet quando ele acenou com a pistola carregada no 

ar,  "terei  o  primeiro   estouro  dele!  Qualquer  que  seja  o  resultado,  a  herança  será 

quebrada e minha esposa e filhas restantes não terão que se preocupar sobre morrer de 

fome na sebes.  Eu ouso dizer que isso vai  fazer maravilhas para os nervos da Sra. 

Bennet!"

O Sr. Hurst levantou uma sobrancelha quando o Sr. Bennet ergueu o gatilho e disse 

secamente: "Eu sugiro que você corra, Collins, se sabe o que é bom para você."

O Sr. Collins não precisava ser dito duas vezes e, quando Darcy conseguiu engatilhar 

sua própria pistola, o corpulento pároco decolou em alta velocidade em direção a um 

matagal nas proximidades.

"Pronto!" Gritou o Sr. Bennet.

"Apontar!" Darcy gritou.

"FOGO! ressoou o Sr. Hurst.

E assim fizeram e, desta vez, o Sr. Collins não desmaiou.

Todos os quatro homens correram para o mato. "Maldito inferno," murmurou Darcy 

enquanto ele rondava em agitação ao longo do perímetro. "Quanto tempo você acha que 

ele pode ficar lá dentro?"

"Eu mal sei," respondeu o Sr. Bennet friamente enquanto carregava outra bala em sua 

arma, "mas eu estou disposto a esperar. Eu já o vi comer. O comilão terá que sair em 

algum momento." 



"Maldição!" Darcy praguejou enquanto impiedosamente açoitava os grossos arbustos 

com o cano de sua própria pistola. Após vários minutos, ele exalou em frustração e se 

sentou no chão, passando os dedos pelos cabelos. O Sr. Hurst entregou ao mestre de 

Pemberley seu cantil e, desta vez, Darcy aceitou com gratidão. Ele tomou um longo gole 

e  entregou  a  seu  futuro  sogro,  enquanto  ele  olhava  para  o  matagal  impenetrável. 

"Quisera Deus que eu tivesse pensado em usar espadas em vez disso," ele murmurou.

Os  ramos  dentro  do  matagal  deram  um  violento  tremor  quando  todos  os  quatro 

senhores concordaram. 

FIM.
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