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Nosso conto acontece três anos após o casamento feliz  de  Miss  Jane Bennet  com o  Sr.  
Charles Bingley. Havia rumores em Hertfordshire que não havia um casal mais agradável nem 
mais perfeitamente  combinado do que o Sr.  & a  Sra.  Bingley.  E sua união feliz  finalmente  
produziu uma criança, ainda não um herdeiro. Uma filha nasceu para o casal feliz em um belo dia  
no início da primavera quase três anos depois de se casarem. Com pais tão afáveis e bonitos era  
natural que a filha herdasse o melhor de cada um de seus pais, a graça e a beleza de sua mãe e  
o bom humor de seu pai.

E assim foi em uma linda manhã naquela mesma primavera, que Annabelle Elizabeth Bingley 
foi batizada na paróquia de sua mãe na vila de Longbourn. A criança angelical dormiu durante 
toda  a  cerimônia  e  não  proferiu  um  som  quando  sua  madrinha,  sua  tia  Elizabeth  Bennet,  
segurou-a enquanto a água baptismal era derramada sobre sua cabeça. Ela também dormiu 
tranquilamente no almoço enquanto seu padrinho, o amigo de Charles, Sr. Fitzwilliam Darcy, 
segurou-a no comprimento dos braços muito gentilmente e declarou-a uma bela e forte criança. 
Ela foi então rapidamente devolvida aos cuidados de sua mãe, e o Sr. Darcy recuou com um 
suspiro de alívio para o aparador.

Elizabeth finalmente foi entregue a sobrinha e ela permaneceu sob seus cuidados pela maior  
parte da tarde. Tia Lizzy - como ela esperava ser chamada um dia - não se importou nenhum 
pouco, ela adorava a sua sobrinha, e estava morando em Netherfield Park desde pouco antes de  
seu nascimento para ajudar Jane. Elizabeth estava lá no momento em que Annabelle nasceu e 
abriu os olhos azuis para o mundo, e ela imediatamente se apaixonou. Ao lado da grande janela 
na sala,  ela gentilmente segurou Annabelle contra seu ombro e beijou o topo de seu cabelo 
macio, então balançou para frente e para trás enquanto cantarolava uma canção de ninar. Uma 
pequena voz  na parte de trás de sua mente desejava com todo o coração que ela um dia iria ter  
um bebê tão lindo e adorável para chamar de seu. No momento, porém, ela estava satisfeita em 
ensinar  a  filha  de  Jane  e  seus  outros  nove  futuros  filhos  a  bordar  almofadas  e  tocar  seus 
instrumentos muito mal.

=====

Darcy olhou de um canto escuro do outro lado da sala para Elizabeth. Ele observou enquanto ela 
trouxe o bebê ao peito e beijou sua cabeça. Por mais que tentasse sentir algo mexer dentro de 
seu peito com a visão, a única coisa que sentia era a dor que era uma constante em seu coração 
desde aquele dia sombrio em que ela o rejeitou. Ele tinha uma vez sentido um vislumbre de 
esperança naquele mesmo verão, quando a viu por acaso em sua propriedade. Ele sonhava 
desde aquela época que os olhares e sorrisos dela era os de um coração mudado, mas foi tudo 
em vão. Se foi o tempo ou as circunstâncias eles nunca se encontraram novamente, até esta 
semana.

Todo dia era uma tortura para ele, cada jantar era cheio de silêncios constrangedores entre 
eles. Todas as noites nas salas de visitas eles nunca sentavam perto um do outro, e falavam 
quase  nada.  Ele  nunca  a  tinha  visto  tão  silenciosa  e  abatida  na  sua  presença  antes.  Ele 
prefereria que ela o odiasse e provocasse de seu jeito doce e debochado do que vê-la como a  
mulher tímida e retraída diante dele.

Não,  ele  perdeu sua chance há  três anos.  Não que ele  algum dia  teve uma,  ele  pensou 
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sombriamente. E agora, ele nunca iria se casar e ele nunca teria um filho com Elizabeth. Ele  
nunca iria experimentar este evento alegre que os Bingley estavam comemorando. Georgiana 
herdaria Pemberley, e ele preferiria morrer um solteirão convicto do que entrar em uma farsa de 
casamento com outra.

=====

Finalmente,  o último dos convidados deixou Netherfield Park.  Os empregados estavam se 
movendo em torno discretamente limpando copos vazios e pratos enquanto o pequeno grupo 
que se manteve, o Sr. & a Sra. Bingley, Elizabeth e o Sr. Darcy mudaram-se para uma sala  
menor. Felizmente para todos, o Sr. & a Sra. Hurst e Miss Caroline Bingley decidiram que o 
nascimento de  uma filha não era de muita  importância  e  portanto não condescenderam em 
comparecer  ao  batismo,  mas  enviaram  suas  felicitações  sinceras  na  chegada  segura  de 
Annabelle em uma breve nota.

A excitação e o ruído de muitas pessoas, especialmente de sua avó Bennett deixou Annabelle 
de olhos arregalados e desperta a tarde inteira, e ela ainda estava lutando sua exaustão com um 
grande bocejo. O sono finalmente ganhou no entanto, e ela tinha acabado de cochilar novamente  
nos braços de sua tia  Lizzy,  quando a casa ficou em silêncio.  A babá veio  para levá-la  ao 
berçário para a noite e os adultos ficaram conversando agradavelmente sobre o belo dia que 
tinha sido.

O Sr. & e a Sra. Bingley foram os primeiros a decidir de que precisavam se retirar para a noite.  
Lizzy e Darcy não se sentiam cansados, mas não tendo certeza se eles deveriam passar o tempo 
na companhia um do outro a sós, rapidamente partiram para fins distintos da casa. Lizzy foi para  
uma sala de estar onde ela deixou seu bordado. A lua naquela noite estava particularmente 
brilhante, e ela quase não precisou de sua vela para guiá-la pelos corredores. As paredes da sala 
eram cobertas de uma seda floral brilhante padronizada. Ela particularmente gostava da sala 
porque a  lembrava de  estar  em um jardim no meio  do  inverno.  No entanto,  nesta  noite  de 
primavera as janelas abertas até o chão e o leve cheiro de rosas flutuava do pequeno jardim de  
Jane logo fora de suas paredes.

Lizzy pegou o bordado que ela estava trabalhando. Era para ser uma pequena tapeçaria para 
comemorar este dia. Ela fez alguns pontos, mas então suas mãos pararam enquanto sua mente  
vagava. Ela pensou de novo em sua sobrinha e em como ela era bonita. Sua pele suave como 
seda e ela sempre cheirava fresca e limpa. Uma nova vida era uma coisa tão linda e preciosa e  
Jane estava tão feliz por ser mãe. Ela estava certa de que ela provavelmente nunca se tornaria 
uma mãe. O pensamento a deixou triste, mas ela sabia que nunca iria encontrar um homem com 
quem ela gostaria de ter filhos. Sua mãe lhe enviara para Londres várias vezes desde que Jane  
se casou para encontrar um marido, e havia uma abundância de pretendentes, especialmente 
com a ajuda e influência do Sr. Bingley. Mas seu coração nunca foi tocado e ela teve que recusar 
mais de um avanço de parceiros de dança indesejáveis.

Lizzy sempre tinha encontrado um defeito em cada homem que ela conheceu desde ele. Eles 
eram amáveis demais, falantes demais, não inteligentes o suficiente, não dispostos a discutir 
com ela sobre livros ou filosofia, ou simplesmente não bonitos. Ela acidentalmente espetou o 
dedo quando ela percebeu que ele havia arruinado-a para qualquer outro homem.

"Droga!"  Ela exclamou enquanto observava o sangue causado pela picada de agulha. Ela 
rapidamente colocou o dedo em sua boca e o chupou para aliviar a dor. Ela levou o dedo para a 
luz das velas para examiná-lo e outra gota se formou e caiu na beira na renda que ela estava 
trabalhando. "Maldição!" Ela rapidamente correu para o aparador e despejou um copo de água e  
correu para fora para derramá-lo sobre a renda antes que a mancha se formasse. Uma vez 
satisfeita que a mancha tinha desaparecido, ela voltou suas coisas para a cesta. Ela iria costurar 
uma flor sobre a área por precaução. "Maldito," ela disse baixinho para si mesma. "Isso tudo é 
culpa dele. Por que ele tem que ser tão... tão intoleravelmente... simplesmente..." Ela não podia 
fazer-se dizer a palavra perfeita. Seus lábios começaram a tremer e seus ombros a sacudir. Ela 
segurou a mão rapidamente contra sua boca e tentou sufocar o  choro que tinha escapado.

Ninguém seria tão maravilhoso como ele era em todos os sentidos, e ainda assim ela chorava 
porque o amor que ela sentia por ele floresceu muito tarde e agora perdurava por muito tempo e 
dolorosamente. Ele nunca saberia que ela retornava suas afeições pois ela tinha certeza de que 
ele não mantinha nenhuma para ela. Ela também não iria fazer-se parecer uma tola e atirar-se 



para ele  como Caroline  Bingley fazia.  Não,  ela  permaneceria  em silêncio,  não importanto o 
quanto ela sofresse por dentro. Ela trouxe o lenço ao rosto e enxugou as lágrimas que estavam 
rapidamente  caindo.  "Pare  com  isso  Lizzy."  Ela  ofegou  e  rapidamente  percebeu  que  ela 
precisava tomar um pouco de ar e saiu para os jardins.

Ela se sentou em um banco entre as flores recém-florescidas e respirou fundo várias vezes.  
Lentamente, ela esticou o pescoço e levantou o rosto para o céu noturno, a lua revelando seu 
rosto coberto de lágrimas. "Por quê?" Ela se perguntou, qual era o propósito de continuar a ter o 
Sr. Darcy como uma parte de sua vida se isso só significava que ela iria tortura-se sabendo que 
ele só seria um conhecido comum e indiferente?

Isso tinha que parar, esta tristeza. Ela nunca foi de sofrer com crises de melancolia, e nunca 
quis ser como sua mãe tomada com ataques de nervos. Depois de Lydia quase ter arruinado 
todas as suas chances de um casamento feliz, ela continuou razoavelmente bem quando o Sr. 
Bingley  voltou,  mas ela  nunca viu  o  Sr.  Darcy  novamente.  Ou pelo  menos ela  pensou que 
escondeu bem seus sentimentos. Jane sempre detectava uma pitada de tristeza e pesar em suas 
maneiras que nunca estavam presentes antes. Às vezes, Lizzy parecia retraída, e ela sempre 
suspeitou  que  algo  a  estava  incomodando,  mas  Lizzy  nunca  falou  uma  palavra  sobre  sua 
estranha  mudança  de  comportamento.  Lentamente,  eventualmente,  ela  parecia  exatamente 
como ela era antes em público.  Jane nunca soube sobre os momentos em que ela chorava 
sozinha, como hoje à noite.

Lizzy abriu os olhos para os jardins novamente e enxugou as lágrimas de seus olhos. Isto 
termina agora,  pensou ela.  As flores eram tão alegres,  seu primeiro  pensamento foi  de sua 
sobrinha quando  olhou para elas. Um pequeno sorriso se espalhou por suas feições. Ela mal 
podia esperar para ensinar a Annabelle, quando ela tivesse idade suficiente, como fazer uma 
coroa de flores para o seu belo cabelo loiro. Por enquanto, ela pensou, talvez um pequeno buquê  
seria bom para o berçário. Então, ela escolheu algumas tulipas rosas e lírios e os arranjou com 
algumas flores menores e vegetação para enfeitar. Sim, estava muito bonito. Havia um pequeno 
vaso vazio colocado na mesa de centro na sala de estar, pintado com uma paisagem pastoral. 
Ele era perfeito para seu pequeno arranjo. Ela derramou um pouco de água do jarro no vaso e 
passou mais alguns minutos mexendo sobre o arranjo. Em seguida, com o coração leve e feliz,  
ela apagou todas as velas na sala e fez seu caminho para o berçário.

Lizzy distraidamente trouxe as flores para o nariz enquanto caminhava pelos corredores de 
Netherfield. Ela estava se aproximando da grande escadaria, quando ouviu alguns acordes que 
estavam sendo tocados no piano na sala de música. Ela se perguntou quem poderia estar de pé.  
Jane  mal  tinha  tempo  para  tocar  esses  dias  e  Bingley  certamente  não  tocava.  Um  dos 
empregados, talvez? Enquanto ela se aproximava da sala, os acordes começaram a distinguir-se 
em notas. Quem estava tocando tinha alguma habilidade. Um acorde baixo foi atingido e cada 
nota levantou lentamente uma em cima do outra, ecoando pelo corredor.  Ela entrou na sala  
silenciosamente, sua mente extasiada pela canção. Que tipo de música era essa? Era obscura e 
belíssima e diferente de tudo que ela já tinha ouvido antes.

Quando ela deu mais um passo para a sala e seus olhos se reajustaram à luz das velas, ela  
congelou. Fitzwilliam. Ela sussurrou o nome que ela havia traçado tão frequentemente com as 
pontas dos dedos que a tinta estava desaparecendo naquela parte de sua carta guardada como 
um tesouro. Ela sentiu seu coração batendo fortemente em seus ouvidos. Quando cada acorde 
mudou, e a tríade de notas progrediu até uma maior ser atingida, seu coração inchou e sua visão 
ficou turva com lágrimas não derramadas. Ela sentiu a pele formigar, e suas bochechas coraram.  
Todos o seu ser foi rodeado por esta música, era como se as próprias notas saltassem da página 
e  a  acariciassem.  As  notas  tornaram-se  obscuras  quase  com  urgência  enquanto  a  música 
continuava até que ela terminou abruptamente com notas discordantes, devido à queda de um 
vaso no chão.

O banquinho do piano rapidamente raspou pelo chão, e passos de bota se moveram até ela.  
Lizzy olhou para o homem vindo em sua direção como se ele fosse um completo estranho.

"Miss Bennet?" A rica voz dele estava cheia de preocupação. "Você está bem?"
Ela respirou devagar, e rapidamente saiu de seu transe, o rosto corado de vergonha. A única 

maneira que ela podia pensar para recuperar foi gaguejar um pedido de desculpas e logo em 
seguida se ajoelhar no chão para limpar a bagunça que ela havia criado.

"Oh. Eu arruinei esse pobre vaso." Ela exclamou. "Lamento muito tê-lo interrompido... eu... me 
perdoe ... eu estava distraída."



"Não, não pense nisso. Deixe-me ajudá-la." Ele se abaixou ao lado dela e começou a recolher 
os  pedaços da  porcelana quebrada.  Ele  viu  pelo  canto  do  olho  que as  mãos dela  tremiam 
"Cuidado com esses pedaços." Ele avisou suavemente, mas já era tarde demais. Ela ofegou 
quando cortou sua mão contra um caco de vidro. Ele viu poça de sangue na palma da mão dela,  
e rapidamente tirou a gravata e pegou a mão dela na sua enquanto ele embrulhava a ferida. 
"Você deve deixar isso para um empregado. Venha." Ele a ajudou a se levantar e a guiou até um 
sofá.  Ele  apertou  sua mão sobre  a  dela  para aplicar  pressão contra  a  ferida antes  que ele 
desenrolasse a gravata para ver se a hemorragia tinha parado.

"Eu vou ter que limpar esta ferida adequadamente para você. Mantenha a pressão contra a 
sua mão, eu preciso chamar um criado para trazer bandagens." Ele apertou a mão dela mais  
uma vez, e atravessou a sala para puxar a corda do sino. Quando uma criada chegou Lizzy ouviu 
Darcy calmamente mas com firmeza pedir água morna, uma esponja e bandagens. Outra criada 
foi chamada para limpar o vidro estilhaçado. Ele rapidamente voltou ao seu lado e pegou a mão 
dela na sua novamente.

"Você está com alguma dor?" Ele  perguntou muito baixinho,  a  voz cheia  de compaixão e 
preocupação.

Lizzy até esse ponto tinha estado com muito medo e vergonha para sequer olhar nos olhos 
dele. Quando levantou os olhos para o rosto dele, ela engoliu em seco antes que ela pudesse dar 
uma resposta. Seus olhos escuros olhavam para ela atentamente, mas havia calor por trás deles. 
Ele  apertou  a  mão  dela  com  firmeza,  e  então  colocou  sua  outra  em  cima  e  ele  correu 
suavemente sobre a ponta dos dedos dela. A força calma dele permitiu a ela finalmente ganhar  
um pouco de compostura.

"Há uma leve sensação de queimação." Ela admitiu.
"Deixe-me trazê-la uma bebida, um copo de vinho, talvez, vai ajudar a aliviar a dor."
Ela lembrou-se de outro momento, quando ele lhe ofereceu uma taça de vinho para confortá-

la, e ela recusou. Ela estava um desastre emocional naquele momento, tanto quanto ela estava 
agora "Confesso que gostaria de um copo. Eu acredito que está correto que isso vai ajudar."

Ele imediatamente começou a servi-la um copo do aparador e voltou rapidamente para o lado 
dela. Ele quase pegou a mão dela novamente, mas as criadas entraram, uma com uma vasilha e 
panos para a bagunça, e a outra com uma bandeja com a água e as bandagens. A criada mais 
jovem se adiantou para ajudar a cuidar da ferida ela mesma, mas o Sr. Darcy a dispensou. Ela 
ajudou a outra limpar o vidro e elas saíram da sala quase tão rapidamente quanto vieram.

Darcy  derramou  um  pouco  de  água  da  chaleira  em  uma  bacia  e  começou  a  aplicar 
suavemente uma esponja sobre o corte para remover um pouco do sangue seco.

"Tomara que não precise de pontos. Terei de limpá-lo para determinar isso."
"Será preciso chamar um médico?"
"Não, eu poderia fazer isso sozinho."
"Como é que você aprendeu uma coisa dessas?"
"Do Richard; me perdoe. Meu primo, o Coronel Fitzwillam." Ele explicou. "Ele aprendeu com a 

sua formação do exército; na guerra, se muitos homens são feridos, mesmo os oficiais devem 
ajudar a cuidar deles."

"Eu vejo."
"Eu só tive de aplicar minha habilidade uma vez no entanto."
Lizzy olhou para ele com curiosidade assim ele contou a história. "Minha irmã, quando ela era 

muito jovem caiu e cortou a perna logo abaixo do joelho. Ela estava aterrorizada com o médico e  
se recusou a deixar alguém tocá-la, ela ficava pedindo por mim. Nós tentamos persuadi-la com 
bugigangas e doces, mas no final eu mesmo tive que dar pontos na ferida dela."

"Isso deve ter sido muito angustiante."
"Eu estava nervoso no começo, mas eu vi que ela estava tão branca quanto um fantasma. 

Então eu coloquei um sorriso e disse que ela era uma menina muito corajosa, e acabou antes 
que nós dois soubessemos disso. A pequena diabinha me abraçou depois disso e então saiu 
saltitando como se nada tivesse acontecido." Ele olhou ao longe e um leve sorriso se formou no 
canto de sua boca.

"Eu me lembro quando tive a honra de conhecer sua irmã, ela me disse que ela não poderia 
imaginar um irmão melhor ou mais bondoso. Então, eu estou certa de que ela aprecia todo seu 
cuidado."

Darcy olhou para baixo e corou modestamente ao ouvir os elogios de sua irmã. Lizzy sorriu 



para ele, e quando ele olhou para ela de novo o seu coração pulou uma batida com a visão. Este 
foi  um sorriso  verdadeiro  e  genuíno,  não como o sorriso que ela  concedeu quando eles  se 
encontraram novamente, que nem sequer chegou a seus olhos. Ele não conseguia pensar em 
um tempo que ela estava mais bonita do que agora, nesta sala com a luz suave da vela refletindo 
sobre sua pele, e a luz da lua vinda da janela brilhando em seu cabelo.

Depois de um tempo ambos os seus rostos ruborizaram um pouco quando eles perceberam 
que estavam olhando fixamente um para o outro. Darcy rapidamente desviou o olhar e colocou-
se a re-embeber a esponja e aplicá-la diretamente sobre o corte neste momento. Lizzy sibilou 
quando uma dor aguda subiu pelo braço.  Ela mordeu o lábio inferior  e desviou o olhar.  Ele 
rapidamente afastou a esponja e tentou soprar uma lufada fria em sua mão.

"Você deve me achar muito infantil  por reagir assim." Ela comentou tentando adicionar um 
pouco  de humor sarcástico em sua voz para tirar a sensação de agitação em seu peito pelo que 
ele estava fazendo em sua mão. Tudo o que ela queria fazer naquele momento era estender a 
mão  e  tocar  a  pele  exposta  do  pescoço  dele,  devido  à  falta  de  sua  gravata.  Ele  parecia 
absolutamente divino para ela, um pouco mais relaxado e até mais bonito do que ela jamais  
havia lembrado que ele fosse.

"Não, de maneira alguma. Tenho certeza que é muito doloroso. Gostaria de mais um gole de 
vinho?"

Ela assentiu  enquanto ele  entregava à Lizzy seu copo e ela  tomou vários goles grandes. 
Quando   finalmente  tinha  todo  o  sangue  limpo  do  corte  ele  foi  capaz  de  examinar  sua 
profundidade. Ele  trouxe a mão dela mais perto de seu rosto e viu que não era profundo o 
suficiente  para  precisar  de  pontos,  mas  ele  fez  questão  de  examiná-la  bem  de  perto, 
simplesmente  para  que  ele  pudesse  segurar  a  mão  dela  por  mais  tempo.  Lizzy  estava 
preocupada  com o  olhar  no  rosto  dele  e  rapidamente  terminou  seu  copo de  vinho para  se 
preparar para ter de receber pontos.

Ele sorriu para a angústia dela e balançou a cabeça de um lado para o outro enquanto ria  
baixinho. "Eu acho que você vai sobreviver, Miss Bennet."

“Oh?”
"Sim, nós simplesmente precisamos fazer um curativo no seu corte, e certificar que eles sejam 
trocados regularmente."

Ela assentiu com a cabeça e tentou manter a compostura quando ele abaixou sua mão no colo 
dele e colocou um pedaço de gaze enrolada na palma de sua mão, em seguida, delicadamente 
embrulhou uma longa faixa de pano em torno da mão várias vezes, e amarrou-o com um preciso 
nó.

"Eu tenho que agradecer pelo seu excelente atendimento, Senhor. Eu não sei como poderia 
retribuí-lo por tanta gentileza."

"Por favor, não pense nisso, Miss Bennet, foi um prazer ser útil."
"Eu devo pedir desculpas, pelo menos, por arruinar uma gravata de seda perfeitamente boa."
"Não, não," ele lançou a mão para o lado para dispensar isso. "Wilkins vai ficar chateado, mas 

eu tenho muito mais de onde essa vem." Ele sorriu e acariciou a mão dela suavemente quando 
ele terminou de ajustar o nó. Ele sabia que não tinha direito de tomar liberdades como ele vinha  
fazendo, mas ele não podia parar. As pontas de seus dedos suavemente massagearam as dela,  
e o sentimento trouxe grande conforto para Lizzy. Quando ele percebeu que ele se demorou um 
pouco no quarto dedo da mão esquerda dela, ele afastou-se como se tivesse sido queimado. Ele 
rapidamente se levantou e foi puxar a corda do sino. Uma criada veio e removeu a bandeja.

Darcy não retornou para o lado dela no sofá depois que se levantou. Ele andou rapidamente 
de um lado para o outro de maneria agitada. Ele rapidamente foi para o aparador e serviu-se de 
um brandy,  que ele  engoliu  em um gole.  Lizzy se sentou na beirada do sofá e observou a 
agitação dele.  Ela  lembrou-se  da  última vez  que ele  se  comportou  tão  irracionalmente.  Ela  
poderia se atrever a  ter esperança? Ele pareceu finalmente se acalmar e o coração de Lizzy se 
afundou juntamente com o estado de agitação dele.

No entanto ela estava determinada a estar em condições mais confortáveis com ele do que 
tinham estado na semana passada. Ela hesitou só um pouco antes de falar. "Sr. Darcy Confesso 
que não tinha idéia do que o senhor tocava música. Ouso dizer que toca de forma muito mais 
tolerável do que eu."

Darcy olhou para ela estranhamente por um momento, mas depois percebeu que ela estava 
tentando provocá-lo em sua maneira doce e astuta que ele tanto amava.



"Minha  mãe  me  ensinou  a  tocar  quando  era  menino,  porém  eu  nunca  poderia  ser  tão  
proficiente como você, Miss Bennet, pois eu raramente tenho tempo para praticar."

Lizzy apertou os lábios tentando suprimir  um sorriso.  "Você é muito  duro consigo mesmo, 
Senhor. Eu acredito que você tocou muito bem."

"Eu dificilmente penso que sim, se a reação a minha música é moças jogando vasos para me 
fazer parar."

Lizzy corou de vergonha. Como ela poderia dizer-lhe que a canção que ele estava tocando 
tinha hipnotizado-a a ponto de quase fazê-la esquecer de respirar?

Ele olhou para a mudança de expressão dela sombriamente.
"Eu nunca ouvi tal música antes. Por quem foi composta?"
"É uma das sonata de piano mais recentes de Ludwig van Beethoven."
Lizzy arfou um pouco e Darcy ficou curioso com sua reação.
"Ouvi  dizer  que muitos consideram a música dele...  imoral.  Especialmente para as moças 

ouvirem, porque provoca... provoca tais..." Ela olhou para baixo envergonhada de novo. Por que 
ela estava divagando de tal maneira? Maldito copo de vinho, ela pensou.

"Tais .... paixões?" Ele perguntou, seus lábios se contorcendo ligeiramente. Ele segurou as 
mãos atrás das costas e olhou para ela com um brilho nos olhos.

Lizzy corou por sua tolice.
"Diga-me Miss Bennet, o que você sentiu sobre a peça?"
"Eu senti que foi a peça de música mais bonita que já ouvi." Ela deu um suspiro enquanto 

falava com sentimento. "No entanto, é cheia de tristeza inegável. Eu me pergunto o que poderia 
ter levado ele a escrever tal música?"

"Talvez a única coisa que sempre atormenta a alma de um homem. Uma mulher. A perda de 
seu amor. Ou amor não correspondido."

"Mesmo?"
"Há rumores de que Beethoven escreveu esta peça para uma mulher que ele amava, uma 

mulher  que  ele  não  poderia  se  casar,  a  Countessa  Giulietta  Guicciardi,  e  seu  coração  foi 
quebrado porque ela não retribuiu o seu amor e o pai dela recusou a união."

"Isso é cruel com ela, Senhor. Ela poderia tê-lo amado também, mas nós mulheres não temos 
permissão para amar livremente quando os homens, a influência da família e assuntos de fortuna 
controlam com quem podemos e não podemos nos casar." Lizzy levantou-se do sofá e deu um 
passo para perto dele.

Ele sorriu amplamente com a resposta apaixonada e veemente dela. Ela estava discutindo 
com ele agora e nada poderia tê-lo feito mais feliz.

"Você zomba de mim, Senhor?"
"Não mesmo, eu estou apenas fascinado por suas teorias, por favor continue."
"Se é verdade que ela partiu o coração dele e rejeitou seu amor você acha que ele teria escrito 

algo tão bonito para ela? Eu não posso pensar que ele iria. Eu sinto que ele teria derramado seu 
coração com raiva. Mas isto, esta música foi preenchida com tanta... tanta paixão. Eu acho que 
ele  simplesmente resignou-se com seus destinos, mas ainda carrega uma tocha por seu amor 
perdido.  E  não  pode  haver  nada  mais  doloroso..."  Aqui  ela  parou  e  o  fogo  em seus  olhos  
rapidamente se distinguiu.

Darcy  respirou  fundo  e  deu  um  passo  em  direção  a  ela,  em  antecipação.  "Nada  mais  
doloroso?"

Lizzy baixou a cabeça, os olhos fecharam lentamente, e ela deu um passo para trás e parecia 
retrair-se em si mesma novamente. Darcy, contudo, não seria dissuadido de sua missão e ele 
deu mais um passo na direção dela. "O que você sabe da dor de um amor perdido?"

Por que ele estava sendo tão cruel com ela? Ela se perguntou, e ainda assim ela sentiu que 
merecia essa crueldade. Seus ombros começaram a tremer e ele viu cair uma lágrima do olho 
dela.

"Elizabeth," ele sussurrou. Ele estava em pé diante dela agora e sempre muito gentil tocou o 
rosto dela enquanto limpava a lágrima com o polegar. Para o inferno com o decoro. Tudo o que 
ele queria era uma confissão de que ela o amava muito, e agora ele a fez chorar. Estúpido, tolo  
estúpido, ele repreendeu a si mesmo. "Eu sinto muito, por favor me perdoe."

Lizzy sacudiu a cabeça. "Você não é o único que precisa buscar o perdão, Senhor."
"O que você quer dizer?"
"Sou eu quem deve buscar seu perdão …"



"Mas por que motivo?"
"Por ser tão abominavelmente rude e cruel para com você, por não ser capaz de lhe agradecer  

por sua bondade para com minha irmã."
Aqui Darcy afastou-se dela e levou um punho agitado para a boca. "Nunca era para você saber 

disso…"
"Por favor, não culpe minha tia Gardiner, Lydia traiu a sua confiança em primeiro lugar e eu 

não  consegui  descansar  até  que  eu  soubesse  de  tudo.  Eu  esperei  pelo  seu  retorno  para 
agradecê-lo pessoalmente, e ainda assim você nunca veio. Durante anos vivi com pesar por  
nunca mais vê-lo novamente."

"Eu pensei que você me desprezava por permitir que Wickham seduzisse sua irmã."
"Senhor, isso dificilmente é culpa sua. Por favor, você deve permitir-me de lhe agradecer em 

nome de toda a minha família porque eles não sabem a quem estão endividados."
Ele deu um passo para perto dela, "Se você insiste em me agradecer que seja somente por si  

mesma, eu só pensei em você..."
A confissão dele enviou uma dor no coração dela. Ela sentiu que não agüentava mais. Ela 

afundou-se no sofá e seu rosto caiu em suas mãos quando as lágrimas vieram aos seus olhos. 
Ele imediatamente ajoelhou-se diante dela e ofereceu seu lenço.

"Por que você nunca voltou?" Ela perguntou entre soluços.
"Eu não entendo..."
"Eu esperava que você voltasse para Hertfordshire. No entanto, você nunca veio."
"Eu viajei para o continente naquele mesmo outono... Eu senti que não havia mais nada para 

mim na Inglaterra..."
"Nada mais!?"
"Você quer dizer que havia uma razão para ter esperanças?" Ele perguntou, sua voz grossa de 

emoção. "Você quer me dizer que se eu tivesse voltado... que seus sentimentos mudaram? Por 
favor, Elizabeth você é muito generosa para brincar comigo se..."

Ela não podia agüentar mais, todo o seu ser estava gritando para confessar a verdade para 
ele.

"Eu te amei." As palavras correram interrompendo-o antes que ele pudesse terminar de falar.  
"Eu ainda te amo. Eu não sei como comecei a amá-lo mas veio tão de repente que foi apenas 
esmagador  quando eu  finalmente  percebi  isso.  Em meu coração você é  verdadeiramente  o 
melhor dos homens, o único homem que eu jamais poderia amar e respeitar. E ainda assim eu 
percebi isso tarde demais..."

Darcy  estava  atordoado.  Congelado  em  estado  de  choque.  Sua  boca  se  abriu  e  fechou 
algumas vezes, mas ele não podia falar. Ele olhava para ela com espanto.

"Oh, Deus, eu sou uma tola." Lizzy exclamou e rapidamente tentou escapar da presença dele,  
mas um braço sólido a bloqueou.

Uma mão grande se enrolou em volta da cintura, e ele se levantou e a ela também. A mesma 
mão apertou-a contra seu corpo sólido e de repente seus lábios se pressionaram contra os dela, 
o  ar  deixou  seus  pulmões  quando  ele  esmagou  o  corpo  dela  contra  ele  e  as  mãos  dele  
percorriam suas costas. Uma na parte de trás da cabeça dela e os grampos caíram no chão 
enquanto os dedos dele percorriam os cabelos dela. A sensação dos lábios macios, ainda assim 
firmes dele e a sensação de suas mãos grandes acariciando-a fez corpo de Lizzy amolecer 
contra ele enquanto ela agarrava as lapelas dele firmemente para que ela não caísse.

Quando a cabeça dela finalmente parou de girar por esta nova sensação ela retornou o beijo  
dele e libertou toda a paixão que ela reteu por três anos. Ela estava na ponta dos pés para se 
elevar ainda mais para ele e ele ainda assim teve de se abaixar para ela.

Quando ela arfou para respirar  a língua dele suavemente traçou os lábios dela e com um 
suspiro  mútuo  seu  beijou  aprofundou  e  ambos  caíram  em  um  estado  de  êxtase  absoluto.  
Nenhum deles queria que esse momento terminasse,  mas quando ambos se separaram em 
buscar de ar Lizzy arfou. "Oh..."

Darcy sorriu suavemente contra a orelha dela, e pensou que a doce expressão inocente dela 
nem sequer começava a descrever o que ele estava sentindo agora. Ele pressionou então sua 
testa à dela, "Você me ama?" Finalmente ele falou, seu rosto mal conseguia conter o sorriso.

Lizzy assentiu.
"Você realmente me ama?"  Sua respiração acariciou os lábios dela  agora e  ela  sentiu-se 

esticando o pescoço e tentou se levantar ainda mais para alcançar os lábios celestiais dele.



"Realmente. Eu... eu não posso nem começar a dizê-lo quanto." Ela confessou timidamente e 
foi recompensada por seu beijo carinhoso, até que depois de algum tempo ele segurou-a no 
comprimento dos braços e a colocou de volta em seus próprios pés. As pernas dela quase 
balançaram antes que ela pudesse recuperar o equilíbrio do sentimento inebriante do beijo dele.  
Ela se perguntou por que ele tinha se afastado dela tão de repente.

Darcy mal conseguia falar, tudo o que ele queria fazer era sorrir e rir, talvez até gritar com 
alegria. "Durante anos eu sonhei que se eu tivesse outra chance de até mesmo ter a sua boa 
opinião que eu não iria estragar as coisas tão horrivelmente dessa vez. E eu pretendo corrigir os 
erros que cometi há três anos atrás."

Aqui Darcy ficou de joelhos. Os olhos deLizzy se arregalaram, ela colocou uma mão sobre o 
coração batendo rapidamente quando Darcy agarrou a outra entre as suas.

"Elizabeth Bennet, permita-me dizer-lhe quão ardentemente eu amo e admiro você."
Lizzy  quase  começou  a  rir  com alegria  quando  ele  repetiu  um pouco  de  sua  desastrosa 

proposta anterior.
"Desde o primeiro momento que te conheci eu senti por você uma admiração apaixonada e 

afeto, que até hoje existe tão forte que às vezes sou subjugado por um mero olhar seu."
Com isso Lizzy não pode deixar de rir. Ela nunca entendeu muito bem o poder que ela tinha 

sobre ele, e agora percebeu o quão forte era o apego dele por ela. O coração de Lizzy inchou 
com um sentimento de proteção por este homem que, embora parecesse forte e seguro de si, 
estava de fato tão perdidamente apaixonado por ela quanto ela estava  por ele. Ela se ajoelhou.  
Seus olhos estavam agora no mesmo nível e ela colocou a mão suavemente e confortavelmente 
em cima da bochecha dele.

"Meus afetos e desejos permanecem inalterados do que eles eram naquele mês de abril há 
três anos atrás."

"Como você está agora ciente, Senhor..."
"Fitzwilliam." Ele gentilmente corrigiu. "Por favor, me chame de Fitzwilliam."
Ela sorriu timidamente e disse seu nome baixinho. Ela adorava como o som rolava em sua 

língua.
"Fitzwilliam, como você está agora ciente meus sentimentos passaram por uma mudança tão 

grande que eu me envergonho de pensar no que eu disse então."
"O que você falou para mim que eu não merecia?" Ele sorriu incrédulo para ela então balançou 

a cabeça. "Tenho sido um ser egoísta a minha vida inteira e ainda poderia ter sido, senão fosse 
por você. Nunca vou esquecer o tom de sua reprovação."

Lizzy deixou cair a mão, desviou o olhar e implorou: "Por favor, não repita o que disse para 
você naquela época. Eu fui tão cruel, tão injusta."

Ele enganchou um dedo sob o queixo dela e gentilmente pediu a ela para olhar para ele 
novamente. "Não irei para o seu bem, no entanto não houve nada que você disse para mim que 
eu não merecia. Você me ensinou uma lição, dolorosa em um primeiro momento, ainda assim 
mais valiosa do que qualquer outra que eu já aprendi. Por você, eu fui devidamente humilhado.  
Eu vim até  você sem sombra  de dúvida de  minha recepção.  Você me mostrou  como eram 
insuficientes todas as minhas pretensões para agradar a uma mulher digna de ser agradada.  
Tem alguma idéia de quanto eu valorizo você, Elizabeth?"

Lizzy  corou,  ela  estava  tendo  problemas  para  expressar  seus  pensamentos  enquanto  ele 
falava com ela com sua voz profunda, e olhava para ela com tanto amor em seus olhos.

"Se é quase tão próximo ao quanto eu valorizo você, então sim, eu tenho alguma idéia." Ela  
finalmente o olhou nos olhos novamente e deu um largo sorriso brilhante, que Darcy retornou.

"Querida, bela Elizabeth. Você vai me fazer o mais feliz dos homens e consentir em ser minha 
esposa?"

"Sim", respondeu ela sem fôlego. "Sim, sim eu vou me casar com você Fitzwilliam Darcy."
Darcy então expressou-se na ocasião tão sensata e tão calorosamente quanto um homem 

violentamente  apaixonado poderia  supostamente  fazer.  O que deixou Elizabeth  em um total 
estado de choque e confusão. O orgulhoso Sr. Darcy carinhosamente riu e provocou sua linda  
noiva para o estado de sua mão enfaixada, vestido rasgado e cabelo selvagem. Ele prometeu 
substituir  o vestido,  e depois  se deleitou em poder ajudar a arrumar o cabelo dela.  Quando 
ambos estavam um pouco mais apresentáveis se sentaram a uma distância segura e confortável 
um do outro no sofá, conversando, rindo e ficando ainda mais apaixonados até que traços do sol 
da manhã se levantaram sobre o horizonte.



=====

Na noite em que eles finalmente se casaram, pouco depois de eles fazerem amor pela primeira  
vez, Lizzy estava acariciando a bochecha de Darcy, quando ele virou o rosto e beijou a fraca 
cicatriz  na  palma da  mão dela.  Ele  então  baixou  os  lábios  aos  dela  enquanto  seus  corpos 
estavam unidos. Lizzy nunca sentiu dor porque seu coração estava muito cheio cada vez que 
fizeram amor naquela noite feliz. Ele a segurou firmemente depois e ociosamente passou a mão 
sobre o braço dela banhado pela luz da lua pálida cheia. Ambos adormeceram com um sorriso 
em seus lábios naquela noite.

=====

Menos de um ano depois Pemberley tinha um herdeiro. Depois que Darcy foi para o lado de  
Lizzy e estava certo de que ela estava bem, ele foi entregue seu filho pela parteira. Ele sorriu 
com alegria quando segurou o bebê pela primeira vez e viu a si mesmo nas características de 
seu filho, mas sem dúvidas seu filho tinha os grandes olhos brilhantes da mãe. Darcy riu quando 
o bebê bocejou e colocou a língua para fora para ele em saudação e exclamou para Lizzy o que 
ele tinha acabado de fazer.

"Parece que ele tem o seu temperamento já." Ela brincou causando Darcy a rir.
"Ele é muito bonito não é Lizzy?"
"Isso porque ele se parece com o pai também." Lizzy sorriu.
Depois de algum tempo privado  na cama juntos admirando a criança que eles haviam criado, 

Lizzy não conseguia mais ficar acordada, apesar de ter lutado durante algum tempo. Tudo o que 
ela queria fazer era olhar para o quão bonito o bebê era. Darcy a beijou carinhosamente, e fez o 
que podia para seu conforto antes que ela finalmente adormecesse. Enquanto ela dormia, ele 
passou alguns minutos segurando a mão dela e, silenciosamente, agradecendo a Deus por sua 
esposa e a entrega segura de seu filho.

Ele então levantou da cama e cuidadosamente levantou o bebê de seu lugar de descanso ao 
lado de Lizzy.  Parecia  muito  natural  para ele agora segurar um bebê.  Sua ansiedade sobre 
machucar um ser tão pequeno rapidamente desapareceu. Ele balançou seu filho suavemente 
durante algum tempo então caminhou até a janela.  A lua tinha acabado de sair  de trás das  
nuvens e Darcy sorriu enquanto  pensava naquela primeira noite em que eles ficaram noivos, e  
quantos acontecimentos importantes  aconteceram desde aquela noite, esta noite, sendo talvez o 
maior de todos eles.

"Eu tenho uma história para te contar Thomas Fitzwilliam Darcy. Uma história sobre como você 
veio a ser." Darcy começou seu conto. Lizzy só acordou brevemente e viu o marido iluminado 
pelo céu da noite de pé perto da janela segurando seu filho enquanto ele gentilmente acariciava 
seus cabelos macios. Ela voltou a dormir com um sorriso nos lábios enquanto Darcy contava a 
história de como o tolo orgulhoso pai de Thomas e sua bela mãe se apaixonaram.

Fim.
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