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Parte 1 – A visita do Sr. Bingley

(Em que Darcy retorna sem aviso prévio para Hertfordshire logo após a 
visita de Lady Catherine. Ele encontra Lizzy em um momento estranho, mas 
este não é o único apuro em que ela vai se encontrar neste dia!)

"Jane! Ele está vindo de novo," exclamou a Sra. Bennet, espiando pela 

janela da sala de café da manhã. "Apresse-se e termine de comer!"

Elizabeth revirou os olhos para Jane. "Eu já terminei, mamãe. Eu irei e vou 

oferecer chá para ele até Jane esteja pronta."

"Obrigado, Lizzy," disse Jane baixinho quando Elizabeth navegou para fora 

da porta.

O  Sr.  Bingley  estava  justamente  entrando  na  casa.  Ele  sorriu 

calorosamente  para  Elizabeth  quando  ela  o  cumprimentou,  mas  não 

conseguia parar os olhos de vaguear para o corredor.

"Minha irmã vai estar aqui logo,  Sr. Bingley, e vai acompanhá-lo na sala 

de estar. Você não vai precisar esperar muito tempo; mas gostaria de tomar 

chá?"

"Sim, obrigado, muito obrigado!" disse ele ansiosamente, obviamente em 

um estado de espírito feliz demais para formar frases corretamente.

Eles  esperaram  amistosamente  pelo  chá,  enquanto  Bingley  tentava  se 

conter  para  não  pular  de  sua  cadeira  e  ir  para  a  porta  a  cada  poucos 

segundos.  Ele  não  parecia  inclinado  a  falar,  mas  Elizabeth  viu  que  era 

melhor distraí-lo, por isso ela arriscou uma pequena conversa.

"O senhor está sozinho em Netherfield, ainda?" 

"Oh!  Sim,  mas não por  muito  tempo.  Espero Darcy nos  próximos dois 

dias."

A porta se abriu, e os olhos de Bingley se arregalaram, mas era só o chá.

"Obrigado, Sarah," disse Elizabeth calorosamente, e foi buscar-lhe uma 

xicará. Ela não sabia se ela queria falar sobre o Sr. Darcy ou não, e ficou 

contente com a oportunidade de ocupar-se.

"Aqui está, senhor," ela o apresentou seu chá, e tomou ao seu próprio. A 

porta se abriu: era a Sra. Bennet, e Bingley se remexeu na cadeira, mas seu 

sorriso era mais polidez do que avidez.
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"Oh,  Sr.  Bingley,  é  bom que  venha  novamente  para  nos  ver."  A  Sra. 

Bennet começou. "A querida Jane está a caminho. E eu vejo que você tem 

um pouco de chá, isso é muito bom." Ela se sentou em sua poltrona favorita 

e deu ao Sr. Bingley um olhar de contentamento, pois de fato ela estava 

bastante satisfeita com ele.

A porta se abriu novamente, e Bingley se levantou, mas era Kitty.

"Miss  Katherine,  bom  dia,"  disse  Bingley,  bastante  frustrado  mas 

escondendo bem. Elizabeth tomou um gole de chá para esconder um sorriso.

"Eu acredito que ela será a próxima,  Sr. Bingley," ela disse suavemente, 

de modo que sua mãe não iria ouvi-la devidamente. Depois, mais alto, "Eu 

acho  que  eu  poderia  ir  para  uma  caminhada  esta  manhã,  mamãe.  Está 

fazendo um belo dia."

Bingley olhou para ela com gratidão. "Sabe, essa é uma idéia maravilhosa, 

Miss Eliza. Eu gostaria muito de um passeio, e talvez …"

A porta se abriu, e desta vez era Jane.

Bingley estava radiante ao lado dela antes que ela pudesse ir para a mesa. 

"O  que você acha  de uma caminhada,  minha  querida?  Miss  Eliza  estava 

agora mesmo dizendo que belo dia está fazendo, e como é perfeito para uma 

caminhada." 

“Oh! Isso seria adorável. Vou buscar as minhas coisas imediatamente, isto 

é, se não se importa, mamãe."

"Me importar? Por que eu deveria me importar? É claro que você quer dar 

uma caminhada, e que dia  lindo para isso."

Uma vez fora, os três se viraram para encarar um ao outro com sorrisos 

largos. "Oh Lizzy, obrigado por nos tirar de casa tão rapidamente."

"Não foi nada, querida Jane. Eu sei que você e o Sr. Bingley não querem 

nada mais do que passar tantos momentos quanto puderem admirando um ao 

outro sem interrupção. Então vocês devem caminhar em uma direção, e eu 

vou escolher outra." 

"Miss Bennet, você tem certeza ..." começou o Sr. Bingley, com o rosto 

confuso enquanto ele lutava entre preocupação e alívio.

"Eu lhe asseguro, senhor, eu tenho andado nestas estradas sozinha por 

muitos  anos  e  nunca  me  aconteceu  nada,"  ela  riu.  "Na  verdade,  uma 

caminhada solitária é tudo que eu tenho para me manter sã, ocasionalmente. 

Nada melhor do que um longo passeio na paz e sossego, sem ninguém para 

me criticar, senão eu mesma."

Ele curvou-se, sorrindo, e beijou a mão dela. "Eu não gosto de dizer isso, 

Miss Eliza, mas eu acho que de todas as minhas irmãs eu gosto mais de 

você!"

Ela acenou para eles, então se virou para o outro lado da alameda. Uma 

vez bem longe da vista da casa, ela começou a correr, com um sorriso no 

rosto. 



Parte 2: Um Encontro Desconfortável 

Darcy tinha voltado de Londres um pouco mais cedo do que o planejado, 

na verdade ele tinha cavalgado desde muito cedo da manhã e não havia 

avisado Bingley ou qualquer outra pessoa, sentindo uma grande necessidade 

de solidão. Ele precisava de tempo para pensar, para ver se ele poderia 

determinar como ela o via. Seria possível que os sentimentos dela haviam 

mudado?  O  relato  de  Lady  Catherine  insinuou  isso,  mas  e  se  eles  não 

tivessem;  ele  se  atreveria  a  perguntar  uma  segunda  vez?  Ele  não  se 

atreveria? 

Diretamente ao chegar na vizinhança ele tinha cavalgado na direção de 

Longbourn;  e  avistando  uma  encantadora  colina  arborizada,  ele  tinha 

desmontado e começou a andar. Ele precisava esticar as pernas, e embora a 

brisa fosse refrescante ele se sentia um pouco cansado dela por suas horas 

passadas  em  alta  velocidade.  As  árvores  resistentes  iriam  oferecer  um 

alívio; ele amarrou seu cavalo em um bom pedaço de grama e começou  a 

subir a colina. De fato não demorou muito tempo a floresta teve o efeito 

desejado, e ele começou a se sentir mais calmo. Rumo ao topo da colina ele 

se deparou com uma trilha, que ele começou a seguir. Havia ainda algumas 

flores na grama, e um pássaro estava cantando ... e não só um pássaro. Uma 

voz de  mulher  podia  ser  ouvida  ao  longe,  elevada em uma música.  Seu 

coração começou a bater, pois ele tinha certeza que ele reconhecia quem 

era.  A  melodia  melancólica  estava  vindo  acima  dele,  e  embora  o  vento 

tornava difícil dizer a distância ou direção exatamente, ele deixou a trilha e 

tomou o caminho mais curto em direção à fonte da música, e do topo da 

colina. 

Depois subindo uma parte íngreme, ele rodeou a base de um carvalho 

enorme - e lá estava ela. A vista que ela estava contemplando era linda, e 

ele não tinha dúvida de que  tinha tropeçado em um dos lugares favoritos 

dela. Ela estava quase de costas para ele, pelo que ele estava grato, pois 

ela estava despedaçando flores na brisa enquanto  cantava e ele não queria 

deixá-la constrangida, ou fazê-la parar. Ele recuou ligeiramente, de modo 

que  se  ela  fosse  girar  de  forma  inesperada,  ele  não  seria  notado.  Ela 

terminou  sua  canção,  embora  a  tristeza  da  melodia  ficasse  em  sua 

expressão, e começou a remover seu chapéu. Para total surpresa de Darcy, 

ela então jogou o chapéu no chão,  soltou os cabelos, e os sacudiu soltos ao 

vento com um suspiro de contentamento. Darcy nunca a tinha visto assim, 

embora  ele  tivesse  imaginado  muitas  vezes;  e  a  realidade  superou  sua 

expectativa tremendamente, ele sentiu que seu coração ia explodir. Ele não 

deveria ter seguido ela, como ele poderia interromper agora sem causar o 

mais profundo constrangimento para ambos? Ela estava despreocupada e 



inconsciente, totalmente natural; tão diferente de qualquer outra mulher que 

ele já tinha conhecido. Ele a observou avidamente, absorvendo cada detalhe. 

Seus longos cabelos escuros corriam em ondas pelas costas, exceto onde 

ele era levantado pelo vento. Ela se inclinou para recolher o chapéu do chão 

e se moveu para sentar em uma pedra lisa por perto, onde ela acomodou-se 

com uma facilidade familiar, um joelho levantado e seu rosto repousando 

sobre ele. Ela suspirou novamente, e sentou-se olhando pensativamente a 

vista da colina por alguns minutos. A expressão dela permaneceu grave, 

com um ar de melancolia. Poderia ele ser a razão da infelicidade dela? 

Naquele momento,  um passarinho pousou na grama perto,  bicando por 

insetos  com  aquele  estado  de  alerta  e  de  graça  que  parece  pertencer 

exclusivamente  para  as  pequenas  aves.  Elizabeth  assistiu  de  perto,  as 

travessuras do pássaro trouxeram um sorriso em seu rosto. O pássaro se 

aproximou a cerca de 1 metro da pedra sobre a qual ela se sentou, olhou 

diretamente para ela com um olho brilhante, e foi embora em um ruflar de 

asas.

"Oh!" murmurou Elizabeth, virando a cabeça para traçar seu vôo. Ela riu 

alto, e de repente levantou-se, caminhou alguns passos e atirou o chapéu 

para o ar com um grito. Ele foi pego pela brisa e meio que flutuou enquanto 

caía.

"Oh, não!" ela  gemeu, a mão na boca, pois ela podia ver tão claramente 

quanto Darcy podia que o chapéu estava indo para se emaranhar nos ramos 

do carvalho ao lado dela. E assim devidamente aconteu. "Maldição!" disse a 

moça, e ela riu de si mesma, balançando a cabeça. Ela olhou para o chapéu 

ofensivo, as mãos nos quadris, e suspirou. "Bem, minha a culpa, minha a 

solução, eu suponho."

Darcy  não  podia  acreditar  em seus  olhos.  Miss  Bennet  amarrou  suas 

saias,  e com sucesso de especialista trepou a árvore até que ela estava 

quase perdida de sua visão na vegetação densa. Ele ainda podia ouvi-la 

esticando-se dentro da árvore, xingando baixinho para si mesma. Os galhos 

balançavam para marcar o progresso dela. O galho em que o chapéu tinha 

encalhado começou a sacudir vigorosamente; o chapéu soltou, e houve um 

grito de triunfo de cima quando ele caiu.

Naquele momento ele tomou sua decisão. Ele iria se aproximar dela, e ele 

iria  defender  o seu caso.  Ele  estava certo  de  uma coisa:  que Elizabeth 

Bennet não poderia evitar tais exibições vigorosas mais do que ele poderia 

evitar a reticência dele entre estranhos. Tinha levado muitos meses de dor 

para ele perceber o valor de tal individualidade; a aceitar que todas as suas 

noções de decoro e honra eram vazias e ocas quando confrontadas com a 

integridade que ela possuía. Se ele tinha ganho o amor dela ou não, ele 

devia mostrá-la que ela não poderia chocá-lo, que ela era aceitável para ele 

exatamente como ela era, que o Darcy mesquinho e rigído se foi por causa 



dela.

Cheio de determinação, ele se distanciou do seu abrigo e avançou para 

pegar  o  chapéu  dela  da  lama  onde  tinha  caído.  Os  galhos  do  carvalho 

continuaram a tremer enquanto ela descia; os pés dela apareceram, e de 

repente  ela  saltou,  caindo  com  um  baque  pesado.  Ela  se  inclinou  para 

inspecionar suas saias, que estavam manchadas com lama, deu de ombros e 

se endireitou; então engasgou com choque e deu um passo para trás ao 

perceber quem estava diante dela. Seus olhos se arregalaram e seu rosto 

empalideceu, depois escureceu com um pesado rubor.

"S. .. Sr. Darcy!" exclamou ela, profundamente mortificada. O que ele deve 

pensar? Lá estava ela na mais completa desordem, com as mãos sujas e 

arranhões e um vestido rasgado e os cabelos voando em todas as direções. 

Nunca  tinha  ela  desejado  tão  ardentemente  que  o  chão  se  abrisse  e  a 

engolisse.

"Miss Bennet," ele respondeu com calma perfeita, como se nada estivesse 

fora do comum. Ele até fez uma profunda reverência. "Acredito que isto é 

seu."

Parte 3: Confissões

Depois de um momento mais de mudez horrorizada, Elizabeth conseguiu 

estender a mão e pegar o chapéu da mão dele. "Eu ... agradeço-lhe, senhor." 

Ela  não  encontrou os  olhos  dele.  "Peço desculpas  ...  você deve me dar 

licença," ela disse baixinho e se virou para sair, muito envergonhada.

Ele foi  mais rápido;  ele esperava isso,  e capturou uma das mãos dela 

antes que ela pudesse escapar. Ele não iria soltá-la, e ela foi parada.

"Miss Bennet - por favor." Havia uma súplica em sua voz, ela olhou para 

cima e viu que ele não estava rindo dela, mas estava olhando atentamente 

para ela, quase suplicante. "Devo confessar ... Eu preciso falar com você, 

neste instante."

O rosto dela ainda queimava de vergonha. Que ele, de todas as pessoas, 

fosse vê-la se comportando de maneira tão imprópria...! Ele ia sem dúvida 

expressar  seu  alívio  que  ela  não  tinha  aceitado  ele  quando  foi  dada  a 

oportunidade, e mandá-la os cumprimentos de Lady Catherine.

"Por favor, Miss Bennet," ele disse novamente. "Acalme-se. Arrependo-

me sinceramente por ter perturbado a sua privacidade tão rudemente, e não 

desejo  embaraçá-la  ainda  mais.  Mas  eu  me  encontro  um  pouco 

impressionado..."

Ela esperou por notícias amargas com o coração apertado, e ainda não 

olhava para ele. Ele soltou a mão dela, contente que ela iria ouvi-lo, e se 

aproximou um pouco mais. 



"Confesso que não tinha percebido que as ninfas do bosque em torno de 

Longbourn eram tão adoráveis,  ou eu teria visitado estes bosques muito 

antes."

Com isto ela olhou para cima. Era a última coisa que ela esperava que ele 

dissesse. Para sua surpresa não havia reprovação no tom dele, e havia a 

sugestão de um sorriso em torno de sua boca; ele estava brincando com 

ela?

"Por favor,  minha senhora,"  Ele falou de novo mais seriamente:  "Você 

deve me perdoar."

"Perdoá-lo?" Ela falou em tom confuso, e ergueu os olhos para encontrar 

os dele em perplexidade. "Sr. Darcy, é você quem deve me perdoar!"

Chateada, ela não seria interrompida, e continuou após as objeções dele, 

embora  um  pouco  inarticuladamente  devido  ao  tumulto  que  ela  estava 

experimentando. "Eu é que lhe devo o mais profundo pedido de desculpas, 

Sr. Darcy. Não só você testemunhou o meu ... comportamento inadequado 

ainda agora,  e  eu sei  que isso  deve envergonhar  a  nós  dois,  embora  o 

senhor seja  cavalheiro demais  para mencioná-lo - eu também estou tão 

envergonhada das acusações infundadas que fiz contra você - eu acredito 

que sabe ao que me refiro. E a minha família - Minha família lhe deve a sua 

felicidade atual, mas sei como o senhor deve nos ver."

Houve  uma  pequena  pausa,  então  ele  franziu  a  testa,  e  disse:  "Miss 

Bennet, você sabe dos meus negócios...?"

"Por favor, não culpe a minha tia, Sr. Darcy. Foi o descuido de Lydia que 

primeiro o traíram,  e  então eu não pude descansar  até  que eu sabia  os 

detalhes." Ela respirou fundo e continuou: "Você deve permitir-me de lhe 

agradecer, mais uma vez, senhor, por tudo o que fez e sofreu em nosso 

nome, pois eles não sabem a quem estão endividados."

Mais uma vez ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Sua 

família não me deve nada, Miss Bennet. Muito que os respeito, creio que só 

pensei em você."

Ela não podia pensar em nenhuma resposta para isto, tendo se convencido 

de esquecer toda a esperança, mas quando ela olhou para ele novamente 

encontrou com um olhar de tanto respeito e fervor que ela começou a corar, 

e abaixou suas pálpebras. 

"E  o  que  você  disse  de  mim em abril  passado  que  eu  não  merecia?" 

continuou  ele.  "Meu  comportamento  para  com  você  naquele  momento 

mereceu a mais forte repreensão; foi imperdoável Você me chamou muito 

justamente de não ser um cavalheiro, que jamais esquecerei...”

"Sr. Darcy ..." ela tentou interromper, mas ele não parou.

"Miss  Bennet,  você  deve  estar  ciente  da  minha...  reserva,  o  meu 

desconforto em me expressar. No entanto não foi só isso que levou você, e 

outros,  a me chamarem de orgulhoso.  Quando criança me foi  dado bons 



princípios, mas não fui ensinado a corrigir o meu temperamento. Meus pais, 

dignos em todos os outros aspectos, me indulgiram a um grau incorreto e 

me permitiram, me encorajaram a acreditar que vaidade e orgulho, entre 

aqueles de conseqüência social era uma coisa natural e digna. Fui um ser 

egoísta  toda a minha vida, até que você me repreendeu, Elizabeth."

Ela  estava  olhando  para  ele  com  toda  a  sua  atenção  agora,  seu 

constrangimento esquecido em seu espanto, enquanto os olhos dele estavam 

na sua maioria em seus pés.

"Desde aquele tempo eu tentei lhe mostrar ... tentei agir de uma forma 

que pudesse obter o seu perdão, diminuir sua má opinião, permitindo que 

você visse que as suas reprovações tinham sido atendidas. Eu sei que nem 

sempre fui  bem sucedido;  eu  não  consigo superar  esta...  minha  timidez. 

Perdoe-me pelo embaraço da minha expressão."

Aqui ele parou por um breve momento, então ele pareceu se recobrar, e 

levantou os olhos para ela.

"Miss Bennet,  você é muito generosa para brincar comigo. Se os seus 

sentimentos  ainda  são  o  que  eles  eram  em  abril  passado,  diga-me 

imediatamente.  Meu afetos  e  desejos  permanecem inalterados;  mas  uma 

palavra sua irá me calar sobre esse assunto para sempre."

Ela olhou para longe dele, o coração batendo forte. Ele ainda a amava! 

Mas …

"Você ainda busca a minha mão então, mesmo depois ..." e aqui ela fez um 

gesto para a árvore que ficava ao lado deles. "Você sabe que eu não seria 

uma  esposa  adequada,  como  você  merece,  Sr.  Darcy.  Eu  sou  muito 

impulsiva, muito imprudente nos meus modos.”

"Pelo contrário, Elizabeth," ele pegou a mão dela outra vez, e levantou-a 

aos lábios.  "É a  sua vivacidade,  sua inteligência  e  sua coragem que me 

atraíram para você. Tal visão que me foi mostrada esta manhã só serve para 

aprofundar nos meus olhos a beleza do seu coração. Todas as noções de 

decoro no mundo nunca poderão me tocar novamente, agora que eu vi onde 

o valor realmente reside. "

Ela corou apropriadamente, sua mente um turbilhão, e quando ela levantou 

os olhos novamente havia um brilho neles, e um pequeno sorriso irônico 

estava em seus lábios.

"Sr. Darcy ... me perdoe, mas devo perguntar: Quanto tempo você estava 

me observando?"

Agora era a vez dele de corar, e um sorriso tímido agraciou sua boca. "Foi 

a sua música que me atraiu até aqui. Eu estava atrás de você pela metade 

dela; e eu estava completamente enfeitiçado."

"Bem, devo dizer que acho este fato um tanto desconcertante, mas eu 

estou convencida da sua honestidade."

Ele estava olhando para ela de novo, e esperando ansiosamente.



"Miss  Bennet,  esta  é  toda  resposta  que  vou  receber?  Que  você  está 

convencida da minha honestidade?"

Ele  apertou  a  mão  dela  mais  forte,  fazendo  com que  o  coração  dela 

batesse mais  rápido ainda,  e  ela teve grande prazer em banir  quaisquer 

fantasmas da insegurança que ainda se escondiam:. "Sr. Darcy não sei o que 

eu fiz para merecer isso, mas nada no mundo me daria mais prazer do que 

ser sua esposa."

Uma expressão de profunda alegria espalhou-se sobre o rosto dele, que 

ela sorriu ao ver; e em um impulso ela deixou cair o chapéu, deu um passo 

na direção dele e pegou os braços em volta de seu pescoço, e o abraçou. 

Ele endureceu por um instante e, depois, passou os braços em torno dela 

quase com mais força do que ela poderia suportar, e pressionou o rosto no 

cabelo  solto  dela.  Um suspiro  passou  por  ele,  como  se  alguma  grande 

tensão tivesse sido liberada.

"Querida,  adorável  Elizabeth,"  disse  ele  em  voz  baixa.  Ela  não  podia 

responder, seus olhos estavam ardendo. Mas ela aumentou o aperto de seus 

braços por um instante, até que ela havia recuperado a compostura. Um 

momento depois, ele soltou o abraço, e eles recuaram o suficiente para ver 

claramente um ao outro.

"Você me faria a honra ... quer dizer, minha irmã me chama de William," 

disse ele timidamente.

"Se a ocasião surgir, eu acho que poderia conseguir isso," ela respondeu 

com um sorriso brincalhão. "É um nome fácil de dizer, eu acho."

"Você me atormenta," ele suavemente acusou. Ele levantou uma mão ao 

rosto dela e acariciou sua bochecha; ela se inclinou em seu toque.

"Tão no início do noivado também ... talvez você deva cancelar a coisa 

toda," disse ela, fechando os olhos com prazer quando ele acariciou seus 

cabelos. 

"Você não vai escapar tão facilmente assim," ele garantiu à ela. Seu rosto 

aproximou-se dela, até que ela podia sentir a respiração dele em seu rosto.

"Você sabe," ela comentou com seriedade debochada, "que eu tenho um 

primo chamado William. Eu acredito que você está familiarizado com ele: de 

fato, eu acredito que ele seja a serviço de sua parente …"

Aqui ela foi forçada a interromper suas provocações, pois para sua alegria 

seus lábios tornaram-se ocupados de outra forma. O beijo foi longo, e para 

a  alegria  de  ambos  a  sensação  era  mais  do  que  ambos  poderiam  ter 

sonhado. Elizabeth finalmente recuou para trás, e eles pararam respirando 

com dificuldade e apoiando-se um no outro.

"Oh! Eu acho que preciso sentar," ela murmurou.

"Miss  Bennet,  eu  lamento,"  exclamou  Darcy,  embaraçado.  "Eu  não 

pretendia... Eu não deveria ter..."

"Talvez  você  esteja  certo,"  respirou  Elizabeth.  "Altamente  inadequado, 



ouso dizer,  e  muito  repreensível  um rapaz   tirar  proveito  de  uma moça 

assim." 

Ele olhou para ela, consternado com si mesmo, mas ela sorriu para ele, os 

olhos brilhando.  "Mas estou muito feliz  que você fez isso,  William, e eu 

ficaria feliz em tentar de novo... em poucos minutos, quando eu tiver me 

recuperado o suficiente." 

E eles riram juntos pela primeira vez, e cada um se deleitou na felicidade 

que brilhava nos olhos do outro.

Parte 4: Uma Descoberta Inoportuna

Um pouco mais tarde, os dois caminhavam lentamente de braços dados 

descendo  a  colina.  Elizabeth  estava  carregando  seu  chapéu,  com  seus 

grampos  e  luvas  dentro  dele.  Darcy  tinha  oferecido  galantemente  para 

carregá-lo  para  ela,  mas  ela  lhe  disse  que  pensava  que  seria  um mau 

começo  e  diminuiria  o  respeito  dele  pelas  habilidades  dela.  Eles 

conversaram  facilmente  enquanto  progrediam,  principalmente  sobre  a 

história deles. A informalidade e a alta emoção da cena anterior no topo da 

colina tinha removido muitos embaraços. Ela tinha percebido que ele não era 

tão respeitável como parecia afinal; e ele tinha percebido o mesmo, e que 

tanta  alegria  se  encontrava  na  liberdade.  Ele  esperava  que  pudesse 

encontrar uma certa ninfa do bosque nos terrenos de Pemberley; ela riu e 

corou, e confessou que ela tinha visto uma vez um belo duende da água lá, e 

que talvez o duende e a ninfa poderiam ser amigos, o que sinalizou  a vez 

dele  ruborizar.   Ocasionalmente  eles  iriam  parar  para  admirar  uma 

determinada vista ou outra.

Eventualmente a parte inferior da colina foi alcançada, e eles tomaram 

caminhos  através  dos  campos  de  Longbourn  que  sairiam  no  bosque  do 

jardim, perto da casa, mas não muito próximo. Aquele era o local favorito do 

Sr. Bennet para sentar e pensar, pois ali ele era geralmente assegurado de 

solidão  e  não  podia  ouvir  os  barulhos  ou  excitações  da  casa.  Nenhum 

canteiro  de  flores  foi  plantado  no  bosque,  para  que  ele  nunca  fosse 

especialmente atraente para os outros membros da família  - exceto sua 

segunda  filha,  que  amava  as  árvores,  assim  como  ele;  e  ele  nunca  se 

importou  com  a  presença  dela.  Neste  meio-dia  o  cavalheiro  sentava, 

escondido em um banco obscuro, pensando em sua querida Lizzy e o que 

poderia estar preocupando ela, pois ela não tinha sido a mesma desde seu 

retorno de Derbyshire.

O som fraco de vozes se aproximando o distraiu, e ele franziu a testa 

quando percebeu que elas estavam vindo da direção dos campos. Somente 

Elizabeth usava esses caminho, como regra, e pelo riso ele reconheceu que 

era  realmente  ela,  mas  acompanhada  por  um  homem  que  estava 



conversando discretamente. A voz dele era muito baixa e circunspecta para 

ser Bingley; e ela não tinha saído sozinha esta manhã? Curioso, o Sr. Bennet 

esticou o pescoço por cima da cerca para ver quem poderia entrar pelo 

portão. A visão que encontrou seus olhos causou a boca dele se abrir em 

espanto.  Elizabeth  estava  andando  de  braço  dado  com  o  Sr.  Darcy!  E 

familiarmente,  também,  como  se  alguma  intimidade  existisse  entre  eles. 

Com os cabelos dela soltos sobre os ombros, não menos, e um rubor nas 

bochechas, e um tolo grande sorriso! Os sinais eram inconfundíveis, e o Sr. 

Bennet  estava  dividido:  ele  deveria  intervir  imediatamente  e  exigir 

satisfações, ou deveria deixar as coisas por enquanto e falar com ela em 

particular? A questão não o perturbou por muito tempo pois se houvesse 

uma chance de que Elizabeth tinha encontrado a felicidade, então ele seria o 

último a colocar isso em perigo. Ele afundou-se fora de vista, embora não 

tão longe a ponto de obstruir sua visão, no caso de ele ser necessário.

Uma vez dentro do arco, Elizabeth e Darcy pararam. Ela soltou o braço 

dele, embora eles permaneceram de mãos dadas, e se virou para encará-lo. 

O Sr. Bennet, invisível, se esforçou para ouvir o que eles diriam, e prendeu 

a respiração sem saber.

"Você vai entrar para o almoço?" ela perguntou educadamente.

"Por mais que eu gostaria , Elizabeth, é melhor que eu não fique," disse 

Darcy  com  um  sorriso  irônico.  (Darcy,  sorrindo?  E  chamando-a  de 

Elizabeth!) "Ou eles podem pensar que eu sou responsável pela sua... hum... 

aparência." Sua mão livre delicadamente tocou os cabelos dela.

"Oh!" exclamou ela, e corou. "Eu tinha esquecido. Sinto muito, você está 

perfeitamente certo. Minha mãe pode até esquecer os seus 10.000 por ano 

se começarmos outro escândalo Bennet. Ela nunca falaria comigo de novo," 

ela riu.

"De fato," ele respondeu com bom humor, dando ao observador escondido 

um novo choque. "Mas eu virei mais tarde, depois de eu ter me limpado um 

pouco em Netherfield." 

"Vou esperar ansiosamente," disse ela sorrindo.

"Eu  vou  estar  contando  os  minutos,"  disse  Darcy  atentamente,  e  ele 

puxou-a mais perto. Ela tocou seu rosto, e ele abaixou a cabeça e a beijou. 

Certamente não foi o beijo de um amigo; o chapéu caiu negligenciado dos 

dedos  de  Elizabeth,  e  o  Sr.  Bennet  pensou  que  se  ele  recebesse  mais 

choques hoje ele morreria naquele local.

Finalmente Darcy virou para ir embora; ela o observou até que ele estava 

fora de vista,  e deu um suspiro.  Sorrindo saudosamente,  ela  inclinou-se 

para recuperar o seu chapéu, e foi se voltando para a casa quando, para seu 

horror ela ouviu o chiado da voz de seu pai, "Lizzy! Ele já foi?" 

Parte 5: Uma Explicação Exigida



Ela estava tão surpresa pelo som da voz do pai que ela quase caiu,  e 

deixou cair o chapéu novamente. Quando ela havia se recuperado um pouco, 

ela olhou em volta, mas não podia vê-lo e, depois, ela notou o braço dele 

por trás da sebe, acenando para ela.

"Aqui, Lizzy. Venha sentar-se comigo, minha filha, eu preciso falar com 

você."

Com um profundo suspiro de resignação, Elizabeth fez o que foi pedido, 

embora ela nunca tivesse estado tão relutante em ver seu pai em toda sua 

vida.  Seu  rosto  ainda  estava  queimando  de  vergonha  sobre  o  que  ele 

poderia ter visto, sobre a aparência dela, sobre de que modo iria explicar 

facilmente um assunto tão difícil quanto sua drástica mudança de coração.

O Sr. Bennet se levantou e pegou sua filha preferida pela mão, levando-a 

para o banco escondido que ela  tinha claramente esquecido que existia. 

"Venha cá, Lizzy. Sente-se. Está claro que há muito a ser dito, e eu vou 

começar,  como eu ouso dizer  que você está  um pouco sem palavras no 

momento."

Ela  só  conseguiu  balançar  a  cabeça  e  sentar-se,  claramente,  muito 

desconcertada.

"Eu ia lhe perguntar se você está fora de seus sentidos, minha querida, 

mas você mesma me respondeu a essa pergunta. A distração e a melancolia 

que tem lhe afligido por algum tempo não estava claramente com você há 

pouco tempo atrás, então eu suponho que as coisas foram resolvidas a esse 

respeito; embora eu possa dizer que eu não estava esperando a fonte de sua 

infelicidade,  e tive  uma grande surpresa!  Você puxou a lã  sobre nossos 

olhos muito astuciosamente, Lizzy, e espero receber uma explicação."

Ele olhou para ela com expectativa, mas não de maneira rude.

"Ora, minha querida, eu não vou rir de você, se é isso que você tem medo. 

Vou guardar qualquer risada que possa ameaçar a submergir-me até que eu 

esteja sozinho novamente, e você não puder ouvi-la." Ele apertou sua mão e 

piscou para ela, a título de incentivo.

Elizabeth finalmente olhou para o pai dela, e apertou a mão dele em troca. 

"Oh, papai. Mal sei por onde começar."

"Bem,  eu  posso  oferecer  um ponto  de  partida  que  despertou  muito  a 

minha curiosidade paternal, e isso é, o estado de sua aparência. Você estava 

apenas correndo selvagem outra vez, ou houveram mais liberdades tomadas 

do que eu gosto de imaginar?"

"Não, não!" Ela corou outra vez, mas estava ansiosa para tranquilizá-lo. 

"Isso  foi inteiramente obra minha. Fui até Smithy Hill  esta manhã, e me 

deixei levar um pouco. O Sr. Darcy me encontrou mais tarde, você não deve 

pensar que ele…"

"Hmph!" bufou o Sr. Bennet, uma sobrancelha erguida. "Quanto a isso, não 



tenho a certeza que ele não faria, depois de sua exibição encantadora aqui 

no meu próprio jardim!"

"Pai, eu realmente sinto muito," disse ela com sinceridade. "Pensamos que 

estávamos sozinhos, nós nunca teríamos presumido …"

"Sim, sim, bem bem. A violência dos jovens amantes. Espero que ele tenha 

feito a coisa honrosa e te fez uma oferta?"

"Sim - sim, ele fez," disse ela, e não podia deixar de sorrir timidamente.

"Bem, se um homem pode vê-la como você está agora e ainda fazer uma 

oferta, deve haver mais nele do que aparenta! Tomarei grande prazer em 

decifrá-lo e de conhecer as profundidades dele, Lizzy, pois é claro ele deve 

possuí-las - embora eu acho que meu prazer não será tão grande quanto o 

seu, hein?"

"Não, pai," disse sua filha, com um riso envergonhado. "Eu acho que o 

senhor deve estar certo."

"Bem, bem," disse o Sr. Bennet, e acariciou a mão de Elizabeth. "Agora 

que começamos  com o pé direito e meus piores medos foram dissipados, 

peço para me fazer entender como um sujeito tão orgulhoso e desagradável 

como o Sr. Darcy vai se casar com uma de minhas filhas, e aquela que eu 

acreditava ser a mais sensata. A última vez que eu sabia de alguma coisa, 

você não podia suportar vê-lo! O que aconteceu, e quanto tempo eu estive 

no escuro?"

Elizabeth, muito afetada, começou sua história com sinceridade, com um 

relato da primeira proposta de Darcy em Hunsford na primavera anterior, e 

detalhando suas lutas com as questões levantadas pela carta dele, sua auto-

mortificação  quando  ela  percebeu  seus  preconceitos,  sua  mudança  de 

opinião sobre  o cavalheiro,  e  todas as confusões  de seus  encontros em 

Pemberley, com o Gardiners. Ela enumerou com energia as boas qualidades 

e  as  mudanças  no  comportamento  dele  que  ela  tinha  se  certificado,  e 

confessou suas dúvidas quando ele partiu abruptamente para Londres.

"Assim!" disse que seu pai, um ávido ouvinte. "Então começaram as suas 

torturas aqui em Longbourn, e não me admiro que você achou difícil de rir 

quando li a carta do Sr. Collins! E Lady Catherine?"

"Sim, papai," sorriu Elizabeth, corando ligeiramente, "Ela realmente veio 

para recusar seu consentimento."

Nisto  o  Sr.  Bennet  não  se  conteve,  e  teve  que  rir  por  um minuto,  e 

Elizabeth se juntou à ele.

Então ela disse, mais a séria: "Mas isso não é tudo. Eu ainda não lhe disse 

do papel que o Sr. Darcy representou no negócio da pobre Lydia e o Sr. 

Wickham." E ela continuou, descrevendo todos os fatos e como ela tinha 

obtido eles.

"Eu estou muito surpreso!" ele exclamou quando ela acabou de falar. "E 

hoje ele encontrou você parecendo como Diana a Caçadora, e te propôs 



outra vez!, Eu acredito que posso estar atônito, pois eu não consigo pensar 

em mais nada a dizer." Ele sorriu com carinho para sua filha, e estendeu a 

mão para beijá-la na testa. Quando ele recuou, ela pensou que podia ver 

uma lágrima nos olhos dele enquanto falava: "Bem, minha querida, se tudo é 

como você disse, ele merece você. Eu não poderia me separar de você, 

minha Lizzy, para ninguém menos digno."

Eles se sentaram em silêncio por alguns momentos, desfrutando da paz da 

companhia  e  contentamento  um do outro;  então  o  Sr.  Bennet  soltou  um 

suspiro.

"Bem, Lizzy, devemos levantar e voltar para a casa. Estamos um pouco 

atrasados para o almoço, eu acredito, e sua mãe vai estar agitada. Devemos 

esgueirar  você  pela  porta  do  lado  novamente  para  que  ela  não  vá 

repreendê-la; mas depois de você dar à ela uma certa notícia, ouso dizer 

que você terá permissão para usar seu cabelo do jeito que você escolher, e 

chegar tão suja quanto quiser, e rasgar todos os seus vestidos à toa; ela 

nunca vai criticá-la novamente."

Ambos riram, e Elizabeth pegou o braço oferecido por seu pai,  e eles 

saíram do bosque para a casa. 

Conclusão Continuação: Uma Extração Dolorosa

O jantar nos Bennets aquela noite foi  uma mistura estranha de prazer e 

martírio  como Elizabeth nunca tinha  experimentado.  A Sra.  Bennet  tinha 

encontrado a chegada do Sr.  Darcy com seu desagrado habitual,  e tinha 

beirado a grosseria em seu modos desde que ele entrou pela porta.  Ele 

suportou as depredações corajosamente, no entanto, e chegou a ponto de 

solicitar a opinião dela uma ou duas vezes. Bingley, que foi mais efusivo em 

sua saudação à Darcy que o habitual devido ao aparecimento surpresa de 

seu amigo, ficou ainda mais surpreso ao perceber esse esforço para agradar 

a dona da casa. Na verdade Darcy falou mais palavras naquela noite para 

vários membros da família do que ele jamais havia feito antes. Elizabeth, 

embora  estranhamente  calma,  não  podia  deixar  de  roubar  um  olhar  na 

direção  dele  quando  ela  pensava  que  ninguém poderia  interceptá-lo;  os 

olhares  de  retorno  dele  faziam  ela  se  sentir  quente  e  tonta,  e 

completamente incapaz de comer com o apetite  habitual.  Bingley e Jane 

ambos  notaram  várias  trocas  silenciosas  desse  tipo,  e  como  resultado, 

compartilharam uma própria esperançosa comunicação; nem tinham deixado 

de notar silêncios constrangedores de Elizabeth ou a afabilidade pouco usual 

de Darcy. O Sr. Bennet estava assistindo a cena inteira com diversão tácita, 

e ele piscou para Lizzy uma ou duas vezes quando ele capturou a atenção 

dela, muito inutilmente na opinião dela.

Finalmente a refeição terminou, o grupo removeu-se para a sala de visitas 

para diversões noturnas, e o Sr. Bennet se retirou para sua biblioteca. A 



Sra. Bennet, curiosa para ver este recém-civil Sr. Darcy, o convidou para 

se juntar à mesa para uma partida de whist, mas o cavalheiro recusou muito 

educadamente, alegando um compromisso anterior.  Ele então foi  ficar ao 

lado  de  Elizabeth,  fazendo  com  que  a  Sra.  Bennet,  pela  primeira  vez 

participasse de suspeitas até então inimagináveis. Ela não conseguia ouvir o 

que eles falaram, mas a intimidade de seus modos era tão inesperada que 

muito  lhe  chamou  a  atenção  por  dois  segundos  completos  antes  de  ela 

abordar Jane e o Sr. Bingley, que não estavam dando à mesa de cartas a sua 

total  atenção.  Quando ela  olhou para cima novamente,  o Sr.  Darcy tinha 

desaparecido, e Elizabeth estava sentada com um livro, remexendo-se. A 

Sra. Bennet deu de ombros e não pensou mais nisso.

"Entre," chamou alegremente o Sr. Bennet, ao ouvir uma batida suave na 

porta da biblioteca. Ele sabia quem seria, e estava saboreando bastante  a 

perspectiva da conversa que estava por vir. Ele tinha um copo de vinho do 

porto em sua mão e estava muito à vontade, pois depois que seus pequenos 

divertimentos  estivessem  acabados  ele  estava  antecipando  uma  grande 

felicidade em certos assuntos, e na verdade mal pôde conter a emoção em si 

mesmo.

"Espero  não  estar  lhe  perturbando,  senhor,"  disse  Darcy,  quando  ele 

fechou a porta atrás dele. "Se tiver um momento livre, eu tenho uma questão 

que gostaria discutir com o senhor."

"É mesmo?" voltou o Sr. Bennet, em muito bom humor. "Um assunto muito 

sério pela sua expressão.  Sente-se, Sr.  Darcy,  e fique à vontade; posso 

oferecer-lhe um copo?"

"Eu agradeço-lhe, não,"  disse Darcy desconfortavelmente.  "Eu não vou 

invadir muito seu tempo."

"Como quiser, senhor," disse o Sr. Bennet graciosamente.

Darcy parou constrangido por um momento, depois limpou a garganta. O 

Sr. Bennet, observando-o através de novos olhos desde as revelações de 

Elizabeth, teve o prazer de ver a evidência de timidez, em vez de arrogância 

nos modos dele.

"Sr.  Bennet,  quero  falar  com  o  senhor  sobre  a  sua  segunda  filha, 

Elizabeth," Darcy começou, o seu olhar direto, mas hesitante.

"Oh? O que ela fez agora?" o pai dela respondeu com um olhar severo, 

embora seus olhos ainda brilhavam. "Ela está sempre aprontando alguma 

coisa, espero que ela não tenha  ofendido você de alguma forma."

"De  jeito  nenhum,  senhor,  creio  não  me  compreendeu,"  Darcy  disse 

rapidamente.  "Garanto-lhe  que  ela  é  perfeitamente  amigável  em  seu 

comportamento. Na verdade, é exatamente isso que eu desejo discutir..."



"Você me surpreende, senhor," o Sr. Bennet interrompeu. "Quer me dizer 

que você aprova minha filha? Eu pensei que você não gostava dela!"

Darcy ficou mudo por um instante antes que ele fosse capaz de reunir-se. 

"Não, senhor, pelo contrário. Minha estima por Miss Bennet tem sido do tipo 

mais  terna.  Gostaria  de  casar  com  ela,  senhor,  e  eu  vim  pedir  o  seu 

consentimento."

"Eu vejo," disse o Sr. Bennet, pensativo, colocando seu copo na mesa. "E 

Elizabeth? Quais são os pensamentos dela sobre o assunto?"

"Ela concordou, senhor. Muito sinceramente, eu acredito."

O Sr. Bennet estava realmente bastante impressionado. Suas tentativas de 

aflorar qualquer esnobismo ou comportamento mesquinho em Darcy tinham 

falhado completamente; o rapaz estava absolvendo-se admiravelmente. Mas 

a entrevista não tinha acabado ainda.

"Eu vejo," disse o Sr. Bennet pela segunda vez. Ele fixou Darcy com seus 

leves olhos azuis e se inclinou para frente em sua cadeira enquanto falava. 

"Você falou com ela hoje de manhã, então, pelo que eu entendo?"

"De fato, senhor."

"Muito bom, muito bom," disse o Sr. Bennet, sentindo-se como o gato que 

tinha  encurralado  o  rato.  "Suponho  que  você  estaria,  então,  na  posição 

perfeita para esclarecer algo para mim."

"Certamente. O que deseja saber?"

O Sr. Bennet se recostou na cadeira com um suspiro. "Sente-se, rapaz. 

Realmente seria aconselhável."

Darcy o obedeceu com curiosidade e cautela.

"Deixe-me  perguntá-lo,  Sr.  Darcy:  Você  se  considera  um  homem 

honrado?"

"Eu  espero  que  sim,  senhor,  sim."  A  confusão  de  Darcy  estava  se 

tornando evidente, tanto que o Sr. Bennet decidiu ir direto ao ponto.

"Você  compreende,  como  um pai,  há  certas  coisas  que  eu  tenho  que 

perguntar; e eu preciso saber, Sr. Darcy, como a minha filha Elizabeth veio 

a estar no estado de desordem que eu a vi antes do almoço hoje. Talvez 

você possa me esclarecer sobre este tema."

Darcy  olhou  para  baixo,  envergonhado.  "Senhor,  Miss  Bennet  ..."  ele 

limpou a garganta. "Eu encontrei Miss Bennet durante sua caminhada esta 

manhã, e ela estava ... er ... apreciando a brisa no alto da colina."

"Apreciando a brisa? O que quer dizer?" o Sr. Bennet franziu a testa.

"Ela  ...  hum ...  sente a  brisa melhor  com o cabelo solto."  Disse o Sr. 



Darcy, vermelho como uma beterraba.

O Sr. Bennet o deixou cozinhar por um momento antes de falar. "Ela lhe 

disse isso ela mesma, ou você teve algum outro envolvimento?"

Darcy se forçou a olhar nos olhos do Sr. Bennet. "Sr. Bennet, o senhor 

deve saber que sua filha nunca estaria disposta a colocar-se em tal posição 

comprometedora..."

"Tenho certeza que você está correto, Sr. Darcy; mas e contra vontade?" 

O  semblante  do  Sr.  Bennet  era  perfeitamente  grave.  Darcy  ficou 

boquiaberto como um peixe, e avermelhado com raiva, mas ele se conteve 

antes que pudesse dizer algo precipitado.  Afinal,  o Sr.  Bennet  não tinha 

certeza do afeto dele por Elizabeth exceto por sua palavra, e nenhuma razão 

para  acreditar  na  sua  palavra  de  qualquer  modo,  pois  ele  não  havia  se 

tornado conhecido ou estimado nesta cidade quando foi dada a oportunidade 

no passado. Qual pai não agiria com suspeita em tais circunstâncias?

"Por favor, senhor," Darcy começou, seu tom de voz um pouco áspero, 

mas seu jeito humilde. "Se me ouvir por um momento, espero que ficará 

satisfeito."

"Muito bem," concedeu o Sr. Bennet, e esperou ansiosamente.

"Deixe-me começar por dizer que compreendo perfeitamente quaisquer 

apreensões  que o senhor pode estar sentindo. Enquanto sua filha, desde 

então, teve a oportunidade de melhorar o nosso conhecimento em Hunsford 

e em Lambton, estou bem consciente de que sua própria impressão de mim 

deve ser um pouco menos favorável. Eu não lhe dei nenhuma razão para me 

considerar de confiança. Tenho vergonha de lembrar o comportamento que 

exibi  da  última  vez  que  estive  em  Hertfordshire.  Não  posso  oferecer 

nenhuma desculpa válida para a minha conduta mal-educada e arrogante. 

Considerei esta sociedade inferior à mim, e ofendi a muitos, estou certo, 

incluindo sua filha, como o senhor pode estar ciente." Aqui ele parou por um 

momento para recuperar o fôlego. O Sr.  Bennet permaneceu em silêncio 

expectante, então Darcy continuou: "Foi meu  contínuo conhecimento com 

Elizabeth que me ensinou a condenar tais atitudes em mim, o senhor ficará 

feliz em saber. Ela é uma mulher extraordinária, Sr. Bennet, e eu espero que 

o senhor sempre tenha orgulho dela. Por favor, acredite que eu nunca faria 

nada para prejudicá-la ou envergonhá-la, ou à sua família. Ela me devolveu 

para  mim mesmo;  devo  à  ela  a  minha  felicidade.  Eu compreendo  que a 

aparência  dela  esta  manhã  poderia  ser  facilmente  mal  interpretada,  mas 

peço-lhe para acreditar ... " 

"Não se preocupe,  Sr.  Darcy,"  disse o Sr.  Bennet,  desconsiderando os 

protestos de Darcy. "Vamos continuar: estou gratificado pelo seu discurso, 

mas não completamente satisfeito. Você está me dizendo então, que você 



não tomou liberdades com a minha filha esta manhã."

Darcy deixou cair seu olhar de novo e esperou que seu rosto parasse de 

queimar um pouco antes de levantar os olhos para responder: "No que diz 

respeito a aparência dela, você assume corretamente, senhor. Mas devo ser 

sincero e confessar que o nosso...  meu comportamento esta manhã nem 

sempre  foi  estritamente  apropriado.  Tenho  vergonha  de  confessá-lo. 

Embora o senhor deva acreditar  em mim que não foi  nada terrível,"  ele 

continuou rapidamente.

O Sr.  Bennet estava muito feliz,  o pobre homem era ambos sincero e 

discreto, e estava mais preocupado com a reputação de Lizzy do que com 

sua própria.  Quem teria pensado isso; o Sr.  Bennet não poderia ficar de 

boca reta. Ele se levantou da cadeira, e ao ver o olhar de apreensão no 

rosto de Darcy foi quase desfeito - mas conseguiu restringir-se ao menor 

dos sorrisos.

"Sr. Darcy. Você é um sujeito honesto, e eu tenho lhe atormentado da 

forma mais cruel e vergonhosa." Ele estendeu a mão para Darcy apertar; 

Darcy parou, um pouco inseguro, e assim fez. "Eu terminei de brincar com 

você agora. Se Lizzy quer você, então é claro que tem a minha bênção. Você 

poderia tê-la em qualquer caso, mas a tem duplamente agora, depois de 

aguentar um velho terrível tão bravamente."

Darcy afundou em sua cadeira, incapaz de falar.

"Você  parece  um pouco  chocado,  senhor,"  sorriu  o  Sr.  Bennet;  e  ele 

pegou  sua  garrafa  e  um  copo.  "Aqui,  tome  um  refresco.  Teremos  um 

brinde!"

"Obrigado,  senhor,"  Darcy aceitou o copo, tendo encontrado a sua voz 

novamente. "Eu acredito que sua filha herdou o seu senso de humor."

"Sim, eu temo que você está certo." O Sr. Bennet reconheceu, com uma 

erguida de sobrancelhas. "Espero que isso não seja a sua morte, pois você 

parece  um  sujeito  muito  decente  e  eu  lamentaria  não  melhorar  nosso 

conhecimento."

"Obrigado, Sr. Bennet. O sentimento é mútuo, eu tenho certeza." Darcy 

arriscou um sorriso fraco, e ergueu a taça aos lábios. Elizabeth tinha um 

guardião formidável em seu pai.

"Bem, bem," disse o Sr. Bennet, e ele olhou para seu novo genro com um 

brilho nos olhos. "Eu tenho uma confissão própria para fazer, você sabe: eu 

estava no bosque mais cedo, quando vocês se despediram."

Vinho do porto pulverizou toda a mesa do Sr. Bennet e Darcy entrou em 

um paroxismo de tosse.

Ao som disso, Elizabeth,  que havia pairado nervosamente do lado fora 



após escapar da sala de visitas pouco tempo antes para ver o que estava 

demorando tanto, irrompeu pela porta. Seu pai estava com um largo sorriso 

no rosto, dando tapinhas nas costas de Darcy com entusiasmo.

"Pai! O que ..." ela começou, sem saber o que pensar. Apressando-se, ela 

pegou o copo da mão de Darcy, enquanto ele ofegava e balbuciava, curvado 

sobre a mesa.

"Bem  em  tempo,  Lizzy,"  observou  o  Sr.  Bennet  alegremente.  "Nós 

estávamos  comemorando  a  sua  notícia  feliz,  minha  querida,  quando  ele 

começou  a  engasgar;  desceu  o  caminho  errado,  eu  espero.  Você  pode 

assumir os cuidados, e fazer as minhas desculpas ao Sr. Darcy quando ele 

se recuperar. Diga a ele para não se preocupar com a mesa. Vou ficar perto 

do fogo na sala de visitas. Vejo vocês dois em breve."

Elizabeth olhou para seu pai,  que estendeu a mão e pegou sua mão e 

levantou-a aos lábios. "Você será uma mulher muito feliz, minha querida. Eu 

aprovo de todo o coração." Ele piscou para o ainda ofegante Darcy, então se 

foi, fechando a porta atrás dele.

Elizabeth suspirou de alívio, e colocou uma mão suave na cabeça curvada 

de Darcy. "Você está bem?"

Ele  balançou  a  cabeça,  e  se  recostou  na  cadeira,  respirando 

profundamente.  "Sim.  Eu  acredito  que  farei  uma  completa  recuperação 

desde que eu nunca tenha que pedir ao seu pai pela sua mão de novo."

"Um  vez  deve  fazer  o  truque,"  sorriu  Elizabeth,  movendo  um  jornal 

manchado de vinho de porto para que ela pudesse se sentar na mesa diante 

dele. "Ele foi muito desagradável?"

"Não, não," Darcy assegurou. "Ele foi muito tranquilo e cordial. Eu estava 

me referindo à forma como eu me sentia nervoso antes de entrar."

"Oh?" Elizabeth disse, incrédula.

"É verdade, eu estava muito nervoso, e eu espero nunca me sentir tão 

nervoso novamente," ele pegou a mão dela e apertou-a delicadamente. "Mas 

agora está tudo bem."

Ela abriu um grande sorriso para ele, e Darcy tinha certeza que o brilho 

nos seus olhos era o mesmo que ele tinha visto não muito tempo atrás. "Ele 

te disse, não foi?" ela disse, brincando.

"Me disse?" Darcy tentou soar indiferente, "Tenho certeza de que eu tinha 

ouvidos apenas para o consentimento dele. Ele não me disse muita coisa."

"Oh, William, você é um mentiroso terrível," disse ela com uma risada. "Eu 

conheço meu pai muito bem, e eu só espero que ele não tenha sido muito 

cruel."



"Bem," disse Darcy timidamente, "Vamos dizer que ele teve sua diversão 

às minhas custas."

"Eu acho que nós nunca ouviremos o fim disso," disse Elizabeth com um 

suspiro. "Ele me deu o susto mais terrível esta manhã depois que você foi 

embora. Mas, felizmente, ele me ama muito para ficar zangado comigo; e 

uma vez que eu tomei o cuidado de explicar a situação, ele pareceu bastante 

tranqüilo. Eu deveria ter sabido que ele iria arrastar você sobre as brasas. 

Ele gosta de fazer o seu ponto ser sentido."

Darcy  fechou os olhos  e esfregou a  testa.  "Eu  sinto  como se  tivesse 

acabado de passar pela  Inquisição Espanhola.  E ele sabia  o tempo todo! 

Espero nunca entrar no lado ruim do seu pai, Lizzy. Ele me daria terrores."

"Pobre  homem,"  Elizabeth  sorriu  calorosamente  para  seu  perturbado 

prometido, e acariciou seus dedos. "E agora eu preciso contar para minha 

mãe e então saberemos o que nós fizemos."

"Eu sei o que nós já fizemos," disse Darcy com um pequeno sorriso, e ele 

levantou a mão dela aos lábios e beijou a ponta dos dedos, e depois a palma 

da mão. Os olhos dela brilhavam, e ela sorriu para ele, e afagou o rosto dele 

com a mão.

"Temos de ir, ou alguém virá nos procurar," disse ela com pesar.

"Em um momento," disse Darcy, e ele puxou-a mais perto, até que ela 

caiu  em  seu  colo  com  uma  risadinha.  "Eles  podem  esperar  por  um 

momento," disse ele calmamente. Eles sorriram um para o outro, e os seus 

rostos se aproximaram para um beijo doce, e depois outro, um mais longo.

Não poderia demorar, no entanto, antes que eles tivessem que se afastar. 

"Eu te amo," ela sussurrou: "mas nós realmente devemos ir."

Ele concordou relutantemente e permitiu que ela se levantasse, seguindo-

a até a porta. À medida que esta se abriu o som de sua família se divertindo 

veio flutuando pelo corredor: a Sra. Bennet estava perdendo em suas cartas, 

e Kitty estava vencendo triunfante. O Sr. Bennet estava questionando Mary 

sobre o livro que ela estava lendo; de Jane e Bingley, nada podia ser ouvido. 

Houve uma pausa repentina no nível de ruído, e a Sra. Bennet podia ser 

ouvida a dizer claramente: "Onde está Lizzy? E o Sr. Darcy?"

"Lizzy foi procurar algo, eu acredito," seu marido respondeu-lhe: "E o Sr. 

Darcy está na biblioteca. Estou certo de que eles irão aparecer em breve."

Darcy apertou a mão de Elizabeth,  e ela respirou fundo, e juntos eles 

caminharam adiante  para enfrentar o seu futuro. 

FIM.


