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Prólogo 

  

24 de Setembro

Netherfield tinha tetos notáveis. O Sr. Darcy tinha bastante certeza sobre o assunto, já que ele 
havia passado dois dias a observá-los. O cavalheiro não tinha obsessão por tetos em geral, nem 
era ele geralmente disposto a tais ocupações ociosas. No entanto, desde que ele tinha entrado em 
Netherfield, novamente, sua mente e corpo se recusavam a fazer outra coisa senão olhar para o 
vazio e pensar em Elizabeth Bennet. Tanto assim, que mesmo o Sr. Bingley, que geralmente era 
muito mais ocioso do que ele, começou a se perguntar e reclamar.

"Não deveríamos ir para a caça, meu amigo?" Charles perguntou um pouco impaciente no 
segundo dia. O olhar do Sr. Darcy apenas ligeiramente se deslocou do teto da sala de jantar.

"Você está com vontade de caçar?"

"Não," Charles respondeu prontamente, "mas é por isso que vim aqui, não é? Devemos, você 
sabe, apenas ir e fazer logo isso."

"Devemos fazer algo que não estamos dispostos só porque isso foi usado como uma desculpa 
para vir aqui?"
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"Uma  desculpa?  Darcy,  não  tenho  idéia  do  que  você  está  falando.  Você  estava  tão 
entusiasmado com a temporada de caça. Você elogiou os bosques de Hertfordshire tanto ... "

"Eu estava conversando com a sua irmã, Charles! Eu estava tentando ser convincente. "

"Você  estava  tentando  enganá-la?"  Bingley  ficou  pasmo.  "Eu  pensei  que  você  abominava 
disfarces e fraudes."

"Eu abominava ... eu abomino ... Mas eu ainda assim sou muito bom nisso."

Bingley desistiu de tentar decifrar as respostas enigmáticas de seu amigo. "Então, se nós não 
viemos para a caça, porque viemos aqui?"

Darcy  finalmente  olhou  diretamente  nos  olhos  dele  e  sorriu.  "Você  realmente  não  sabe, 
Bingley? Para você, os bosques de Hertfordshire são a visão mais deliciosa na área? "

"Bem, hum, eu .... ... Er ... Acho que sim."

"Eu disse que eu sou bom em disfarces, não você. Você é um caso perdido nisso. "

"Tudo bem, então, eu admito que não sou avesso à perspectiva de ver Miss Bennet novamente. 
Eu sei o que você disse sobre os sentimentos dela, Darce, mas... "

"O que foi que eu disse sobre os sentimentos dela?"

"Que ela não está apaixonada por mim, como eu estou por ela." Ao perceber o que ele disse, ele 
rapidamente acrescentou, enquanto corava furiosamente, "eu quis dizer, eu estava."

"Você estava ou você está?"

"Oh, Darcy, o que importa? Miss Bennet provavelmente não se apaixonou por mim durante 
minha ausência."

"Muito verdadeiro. Mas eu posso ter errado, você sabe." Darcy não estava com vontade de fazer 
uma confissão completa.  Isso levaria muito tempo e colocaria sua estadia em Netherfield em 
perigo. Ele não poderia deixar Hertfordshire antes de ter visto Elizabeth, a lealdade ao seu amigo 
que se dane!

"Errado? Mas você... " O rosto de Bingley de repente ficou pálido.

"Eu sou humano. Eu cometo erros, meu amigo. Muito terríveis às vezes, também. No entanto, 
mesmo se eu não estava errado, e você está apaixonado por Miss Bennet, por que não tentar 
ganhar o coração dela?"

"Como é que é? Mas, no inverno passado você disse ... "

"Esqueça o que eu disse no último inverno. Meu julgamento não estava no seu melhor então." 
Pensando um pouco mais, ele acrescentou, "tenha isso em mente, para referência futura."
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"Então, o que vamos fazer?" Bingley disse, realmente animado.

"O que você quer fazer?"

"Visitar os Bennets."

"Você vê agora por que tenho passado tanto tempo olhando para o seu teto?"

"O que os tetos tem a ver com os Bennets? Vamos, agora!"

"Nós só chegamos na área ontem, Charles. Nós não podemos ignorar todo mundo e visitá-los 
hoje.  Nossas  intenções...  suas  intenções,  quero  dizer,"  ele  corrigiu  rapidamente,  "podem  ser 
totalmente honestas, mas levantar rumores é sempre desagradável, tanto para nós quanto para as 
moças."

"Moças?"

"Moça, Charles, moça."

"Podemos ir amanhã, então?"

"Bingley, o decoro exige que..." Darcy começou, mas depois a imagem de Elizabeth veio diante 
de  seus  olhos.  Ele  lembrou  seu  último  encontro,  quando  ela  estava  chorosa,  tão  triste  e 
vulnerável. Lembrou-se do momento em que ele tocou a mão dela, na hospedaria de Lambton e 
que alegria irracional ele sentiu, apesar da aflição geral.

O decoro que se dane!

"Sim, Charles, amanhã será um belo dia para ir."

Justamente quando ele disse essas palavras, os céus se abriram e uma chuva forte começou.

~)~)~)~(~(~(~

Quarta-feira, 24 de setembro de 1812

Tem sido um dia  ruim!  De acordo com os  relatórios  de  minha tia  Phillips,  o  Sr.  Bingley  
retornou à Netherfield ontem. Mamãe e Papai estão discutindo sempre que um cruza com o  
outro na casa. Felizmente, graças à conivência de meu pai, eles se encontram apenas no jantar, e  
todos nós tentamos comer o mais rápido possível!

Pobre Jane! Isso é difícil para ela. Embora, para ser honesta, eu ache que ela tinha um olhar  
bastante esperançoso no rosto quando a mamãe pediu ao papai pela enésima vez para visitar o  
Sr. Bingley agora que ele voltou. Sim, Jane ainda o ama, ela não pode me enganar.

É triste, porém, assistir minha irmã tentando esconder seus verdadeiros sentimentos de mim.  
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Nós costumávamos compartilhar tudo o que estava em nossos corações, mas não posso ser tão  
presunçosa de me queixar, já que por muito tempo, eu tenho estado escondendo os meus desejos  
mais queridos de Jane. E eu estou orgulhosa de dizer - com muito mais sucesso! Ninguém na  
casa  jamais  suspeitaria  que meus  perturbadoramente  frequentes  olhares  sonhadores  vem de  
estar me imaginando em Pemberley como a esposa do Sr. Darcy.

Eu  estava  no  meio  de  tal  devaneio  gratificante  hoje,  quando  minha  mãe  invadiu  a  sala,  
anunciando que ela  tinha da melhor autoridade que Sir  William Lucas tinha a intenção de  
visitar o Sr. Bingley. Incapaz de suportar outro recital sobre as razões por que o meu pai devia  
visitar o Sr. Bingley, que só serviam para me fazer pensar no Sr. Darcy ainda mais, eu corri para  
fora da casa, esperando que fosse encontrar a paz na serenidade do nosso parque.

Para  dizer  a  verdade,  eu  não  iria  encontrá-la  porque  as  lembranças  do  meu  tempo  em  
Pemberley se intrometeram, seguidas, infelizmente, pela memória da última vez que vi ele na  
hospedaria em Lambton. Seus olhos eram tão graves, tão frios, e tolamente, só então percebi que  
eu queria que os olhos dele em mim com carinho e ternura para o resto da minha vida.

Querido diário, temo que minha condição é grave. Eu estou tentando narrar o que aconteceu  
comigo esta manhã, e tudo que faço é falar sobre o Sr. Darcy. Como posso conseguir associar  
tudo  o  que  acontece  com ele?  Se  eu  achava  que  a  situação  era  ruim quando  voltamos  de  
Lambton, o que posso dizer agora? Após receber a carta de explicação da minha tia -  que, por  
acaso, está aqui mesmo na mesa - mal uma hora passa sem pensar nele. Mas sem mais atrasos.  
Vou dizer apenas o que aconteceu, sem mais referências ao Sr. Darcy. Vou tentar eliminá-los,  
pelo menos. Vou vencer isto!

Eu andei no parque, um pouco mais distraída do que o habitual, e eu não percebi que tinha  
feito uma boa distância até que eu senti as primeiras gotas da chuva. Eu deveria ter tentado  
buscar refúgio em algum lugar do parque. Isso é o que eu normalmente teria feito. No entanto,  
receio que a influencia de Ann Radcliff em mim escolheu fazer sua presença conhecida. Eu juro  
que eu não toquei qualquer romance dela desde que eu tinha quatorze anos; ainda assim, senti  
uma urgência incompreensível de caminhar de volta para casa na chuva, assim lavando os meus  
pecados e libertando minha alma. Eu ainda não consigo explicar o que se apossou de mim, mas  
me lembro que, no momento, parecia muito poético, o tipo de coisa que qualquer heroína faria.  
Como você pode ver, eu me comportei pior que uma menina. 

Quando cheguei a casa, completamente encharcada, água escorrendo de cada parte da minha  
roupa, eu tinha mudado de idéia sobre o que era romântico, mas era tarde demais. A tempestade  
estava ficando pior e pior lá fora, e eu orei com todo meu coração que a minha ausência tinha  
passado  despercebida.  Enquanto  eu  estava  na  base  das  escadas,  incerta  do  que  fazer,  Hill  
apareceu e me salvou. Ela me informou que minha mãe tinha de repente se sentido indisposta,  
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após uma conversa privada com o meu pai (pelo menos eu fui poupada disso!) e que Jane estava  
cuidando dela, enquanto meu pai tinha se retirado para seu estúdio. Mesmo que minha mãe  
tivesse pedido por mim, ela não tinha insistido, então tudo que eu tinha que fazer era formular  
uma boa desculpa.

Eu estava muito entorpecida para inventar uma boa desculpa, mas eu fui capaz de conceber  
uma crível. Depois que Sarah me ajudou a trocar de roupa, eu corri como um ladrão no quarto  
de Mary, peguei o primeiro livro que encontrei e corri para a minha mãe para me desculpar  
profusamente que eu estava tão absorta em minha leitura que eu entendi mal Hill quando ela  
veio para me chamar.

Minha mãe me repreendeu apenas por alguns minutos, e eu achei que tinha escapado por  
pouco, mas temo que não é o caso. Agora eu tenho uma dor de cabeça, e eu sinto muito frio,  
embora todos declarem que esta seja uma noite quente. Minha garganta sente como se centenas  
de agulhas estivessem atacando-a, e meu corpo não está realmente sob o meu comando.

Eu odeio estar doente. Eu não vou ficar doente.

Vou me retirar para minha cama agora, como meus arrepios estão piorando. Vou dormir, e  
tudo vai estar bem  de manhã. Eu posso até mesmo não sonhar com o Sr. Darcy. Eu posso até  
mesmo não pensar no Sr. Darcy. Sim, amanhã vou ter um dia livre de pensamentos no Sr. Darcy.  
(Oh querido, quantas vezes eu mencionei o nome dele?)

Eu olhei para o livro que tirei do quarto de Mary – aquele que supostamente tinha me deixado  
tão absorta nesta manhã. É A Sicilian Romance de Ann Radcliff.

Serve-me bem. 

Parte 1

25 de setembro

Elizabeth se mexeu em sua cadeira, inquieta, piscando em mais uma tentativa desesperada de 
fazer algo do bordado que estava deitado em seu colo. Ela não podia acreditar na ironia da sua 
situação. Pouco antes de ir dormir na noite anterior, ela tinha prometido a si mesma não pensar 
no  Sr.  Darcy  hoje,  ainda  assim  o  Sr.  Darcy  agora  estava  sentado  nem  a  três  metros  dela.
Ela  poderia  ter  ficado muito feliz  e  mais  favorável  a  ele  se  sua mente estivesse  trabalhando 
corretamente, mas a verdade é que uma boa noite de sono não tinha feito nada para apagar os 
sintomas que a tinham preocupado na noite anterior. Sua cabeça estava pior do que nunca, e ela 
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não podia fazer nada para aquecer-se. Ela não queria estar doente. Essa era a razão pela qual ela 
não tinha ficado na cama e fingiu ignorar o  olhar duvidoso de Sarah quando a empregada 
perguntou se ela se sentia bem.

A verdade era que Elizabeth se sentia doente, muito doente. Ela mal podia andar, e uma dor 
paralisante  logo  se  espalhou  sobre  todas  suas  articulações.  Suas  mãos  estavam  congeladas, 
enquanto seu rosto sentia sempre tão quente. Ela decidiu aceitar o fato e se retirar para seu 
quarto, onde ela pudesse entrar em autopiedade, mas então a Sra. Bennet viu o Sr. Bingley pela 
janela. Elizabeth sentou-se, ainda determinada a sair, apesar de sua preocupação com Jane já 
estar lhe dando dores de culpa, mas quando ela aproximou-se de sua mãe para informá-la de 
suas  intenções  e  aguentar  sua  ira,  ela  viu  o  Sr.  Darcy  andando  ao  lado  do  Sr.  Bingley.  Ela 
retornou ao seu lugar sem dizer outra palavra.

Quando ela testemunhou a cortesia de sua mãe para com o Sr. Bingley e grosseria para  com o 
Sr.  Darcy, ela começou a questionar a sabedoria de sua decisão. No momento em que a Sra. 
Bennet  começou  a  falar  sobre  o  casamento  de  Lydia,  Elizabeth  tinha  ficado  completamente 
miserável. Ela tentou não ouvir as palavras de sua mãe enquanto ela lamentava a falta de sorte de 
Wickham, mas suas orelhas traidoras capturaram as observações amargas.

"Graças a Deus! Ele tem alguns amigos, embora talvez não tantos quanto ele merece."

Mude  de  assunto,  mude  de  assunto! A  mente  de  Elizabeth  estava  gritando,  mas  ela  não 
conseguia reunir forças para fazê-lo. Suor frio correu pelo seu rosto, e ela sentiu seus membros 
ficando cada vez mais fracos. Ela não conseguia se concentrar em seu trabalho. A simples visão 
de agulhas piorava sua tontura. Outro esforço para retomar seu bordado só conseguiu ferir o 
dedo. A dor era insignificante, mas acrescentou-lhe desconforto. Seria possível que a sala estava 
ficando mais e mais escura? Ela levantou os olhos, mal permitindo-se para roubar um vislumbre 
rápido do Sr. Darcy, cujo rosto ainda era solene e sem expressão.

"Quanto tempo... quanto..." Cada par de olhos na sala se voltaram para ela, e até mesmo o Sr. 
Darcy pareceu surpreso por sua gagueira e voz fraca. Bom, se faça ainda mais ridícula nos olhos  
dele, Elizabeth Bennet! 

"Quanto tempo pretende ficar em Netherfield, Sr. Bingley?" Elizabeth finalmente perguntou, 
com voz firme.

Pelo menos ninguém está prestando mais atenção em mim, ela suspirou de alívio, enquanto 
todos  se focavam em Bingley e aguardavam a sua resposta.

"Algumas semanas, eu acredito."

Elizabeth queria ver a reação de seu amigo a esta declaração, mas de repente sentiu a cabeça 
pesada demais para se mover em qualquer direção. A sala ficou ainda mais escura. Ela rezou 
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para que conseguisse permanecer em companhia deles até o final da visita.

"Quando tiver matado todos os seus próprios pássaros, Sr. Bingley, peço que venha aqui, e atire 
em quantos  quiser  na propriedade do Sr.  Bennet.  Tenho certeza que ele  será muito  feliz  de 
favorecê-lo e vai salvar todos os melhores pássaros para o senhor."

Parem ela, alguém faça ela parar!

Mas ninguém poderia parar sua mãe, e Elizabeth havia se reconciliado com este fato há muito 
tempo. Ainda assim, ela não queria que essa tortura continuasse por mais tempo. Lembrou-se 
que, como filha de um cavalheiro, ela deveria se apegar ao decoro e pacientemente esperar que 
os senhores se despedissem. Oh, mas ela queria sua cama – sua macia e maravilhosa cama para 
dormir e descansar .. A cabeça dela estava pronta para estourar.

Que se dane o decoro!

"Peço  que  me  dêem  licença,"  disse  ela,  levantando-se  abruptamente,  e  antes  de  tomar 
conhecimento das expressões em cada rosto chocado quando ela tentou sair da sala, tudo ficou 
escuro.

~)~)~)~(~(~(~

Darcy correu instintivamente para ela, mesmo antes de Jane, que precisou de um momento 
para  se  recuperar  do  choque.  A  Sra.  Bennet  imediatamente  entrou em histeria,  porque  esse 
evento foi  contra seus planos de convidar o Sr.  Bingley para o jantar ao invés  de uma real 
preocupação para sua filha – meninas desmaiam constantemente, afinal! Kitty ajudou sua mãe, 
enquanto Mary se aproximou de sua irmã desmaiada e observou com curiosidade enquanto o Sr. 
Darcy e Jane tentavam trazê-la de volta à consciência. O Sr. Bingley tinha se retratado na parede 
no lado oposto da sala, usando uma expressão bastante horrorizada no rosto de repente pálido.

"Miss Elizabeth, abra seus olhos. Por favor, abra seus olhos, Elizabeth," O Sr. Darcy foi ouvido 
pedindo, mas o uso do nome de batismo de Elizabeth passou despercebido por ninguém senão 
Jane. Ela estava muito preocupada para dar a isso um segundo pensamento.

"Ela está febril," declarou Jane, tornando-se mais e mais preocupada.
"Elizabeth, por favor, abra seus olhos. Por favor. "
"Ela está fazendo isso de propósito. Ela está fazendo isso de propósito," a Sra. Bennet disse, "para 

estragar tudo!"
"Sra. Bennet, está falando sério?" O tom de Darcy teria intimidado uma pessoa inteligente, mas 

não teve efeito nenhum sobre a mãe de Elizabeth. "A senhora não tem nenhum coração? Sua filha 
está inconsciente!"
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"E por que se importa, Sr. Darcy? Foi o senhor que disse que ela era apenas tolerável. Por que 
deveria se importar se ela morre ou não? "

Darcy  estava  pronto  para  formar  uma  resposta  que  não  faria  nada  para  melhorar  suas 
relações com a terrível mãe quando a voz mansa de Elizabeth foi ouvida. "Mamãe .."

Imediatamente os olhos de Darcy se fixaram nos dela, mostrando nada senão a mais extrema 
ternura. Ele queria falar, mas não confiava em si mesmo para usar sua voz. Seu alívio era tão 
grande, e o medo de perdê-la tinha lhe feito muito mais consciente de seus sentimentos por ela 
que duvidava que não iria propor lá e então, se ele abrise a boca.

"Nós devemos movê-la para se sentar no sofá," disse Mary com um olhar que mostrava quão 
bem  informada ela era sobre o assunto. "Ela vai se recuperar mais rapidamente dessa maneira."

Elizabeth queria dizer-lhes que se sentia muito bem deitada no chão com o Sr. Darcy pairando 
sobre ela,  mas  decidiu contra isso  quando ele  levantou-a nos braços  e  levou-a para o  sofá. 
Infelizmente, assim que ela se sentou, sentiu todo o sangue drenado de sua cabeça novamente, e 
ela logo se rendeu à escuridão.

Darcy gritou: "Um médico!"
Ninguém se moveu. Ele examinou a sala, e ao observar Bingley e sua expressão horrorizada, 

ele gritou: "Que diabo você está fazendo contra a parede, Bingley?"
Bingley respondeu alguma coisa, mas era ininteligível.
"Bingley, venha aqui e repita isso de novo. Mais alto, por favor!" Seu tom era tão autoritário 

que até mesmo a Sra. Bennet ficou impressionada.
Seu amigo finalmente obedeceu, e chegando mais perto, ele gaguejou quase inaudível, "Ela... 

ela está san.. sangrando."
Olhos de Darcy estavam instantaneamente sobre a forma de Elizabeth, louco de preocupação, 

mas ele não conseguiu detectar nenhum sangue.
"Ali, no polegar direito. Sangue me deixa tonto. Eu quero sair. "
Darcy teria dito algo muito ofensivo ao seu amigo, depois de perceber que ele estava fazendo 

todo essa agitação por nada mais de um simples arranhão, mas ele decidiu contra quando viu 
Jane em pé a poucos metros de distância. Embora ela parecia muito absorvida com preocupação 
por  Elizabeth,  ele  estava  certo  de  que  ela  estava  tentando  ouvi-los,  mas  a  julgar  pela  sua 
expressão, ela não tinha ouvido nada.

"Bingley, por favor, vá e traga um médico. Você iria ajudar muito se fizesse isso. "
"O Sr. Bingley não vai a lugar nenhum!" A Sra. Bennet gritou, irritada que o Sr. Darcy estava 

tomando seu amigo para longe deles.
"Não, não, ele vai," disse Bingley apressadamente. "Quero dizer, eu vou. Eu ficaria feliz de ir, de 

estar a serviço." E antes que a Sra. Bennet pudesse pedir a um dos empregados para ir no lugar 
dele,  ele  estava fora da porta,  soltando um grande suspiro  de alívio.  Ficando para trás,  Jane 
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decidiu atribuir a saída repentina dele à bravura e ficou feliz - contra seu melhor juízo.
Nesse meio tempo, Elizabeth tinha aberto os olhos de novo, e Darcy estava prestando à ela sua 

atenção indivisível. Jane deixou seu lado e tentou acalmar a mãe, como Kitty não conseguia lidar 
com ela por conta propria.

"Miss Elizabeth, se sente melhor?"
"Eu me sinto um pouco tonta, Sr. Darcy. O que aconteceu? "
"Você parece ter desmaiado. Duas vezes. E você está febril. E eu estava, estávamos," ele corrigiu, 

"muito preocupados. O Sr. Bingley foi buscar o médico. "
"Não há necessidade. Estou muito bem," respondeu Elizabeth, embora ela pensou que toda a 

sala estava girando em torno dela, e estava muito tentada a fechar os olhos novamente.
"Miss  Elizabeth,  olhe  para  mim!  Quero  dizer,  por  favor,  mantenha  os  olhos  abertos.  Não 

desista..."
Ela simplesmente assentiu com a cabeça, desejando que ela pudesse voltar a sua capacidade de 

pensar com clareza e decidir se ele realmente estava tão preocupado  com ela quanto ele parecia.
"Miss Elizabeth, claramente, você não está bem," continuou ele. "O que posso fazer para ajudá-

la?  Por  favor,  me diga  para  fazer  algo..  qualquer  coisa  para  poder  ajudá-la.  Por  favor,"  ele 
sussurrou em seu ouvido.

Apesar de tudo, ele não podia deixar de saborear a intimidade de sua proximidade, e por um 
momento, ele estava grato que a Sra. Bennet criou uma grande confusão no outro canto da sala, 
permitindo-lhe alguns momentos de privacidade com Elizabeth.

Se Elizabeth estivesse bem, ela não teria dito o que disse. Mas ela não estava bem, não estava 
bem de modo algum.

"Eu.. eu me senti melhor quando estava deitada."
Darcy não tinha certeza se tinha ouvido bem.
"No chão?"
"Sim," ela sussurrou. 
"Você  quer  que  eu  a  coloque  de  volta  para  o  chão?"  Ele  não  tinha  certeza  se  queria 

testemunhar a reação da Sra. Bennet  se ele fizesse algo do tipo.
"Não... eu gostaria de deitar... em qualquer lugar." Darcy engoliu em seco e lembrou-se que as 

palavras  de  Elizabeth  eram  inocentes.  Inocentes.  Inocentes.  Infelizmente,  seus  pensamentos 
estavam longe de serem inocentes no momento. Pense, Darcy, pense!

"Então eu vou levá-la para seu quarto, Miss Elizabeth."
"Não, senhor ... Minha criada poderia me ajudar..."
"Você  não  pode  andar  de  modo  algum.  Sua  criada  não  pode  carregá-la,"  disse  ele  muito 

decididamente.
"Um empregado pode..."
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Nenhum empregado irá pegá-la nos braços enquanto eu viver, Elizabeth.
"Miss Elizabeth, eu insisto." Com isso, ele levantou-a nos braços e caminhou em direção as 

escadas.
Foi nesse momento que a Sra. Bennet decidiu se virar.
"Onde acha que está indo com minha filha nos braços, senhor?"
Não ela  de  novo!  Eu fui  ofensivo em Hunsford,  Elizabeth,  e  arrogante e vaidoso,  mas em  

relação a sua mãe, eu estava certo! 
"Para o quarto dela. Ela precisa de descanso..." Longe de você.
Ele deu alguns passos mais.
"Não, senhor, não pode! O senhor não tem direito de colocar suas mãos sobre ela!"
"Mamãe, por favor."  A voz de Jane estava implorando, mas ela estava tão espantada com a 

impropriedade do Sr. Darcy como sua mãe. No entanto, ela acreditava que a preocupação dele 
pelo bem-estar de Elizabeth era genuína, e desde que Elizabeth não se opunha à idéia, ela não 
podia ver nenhuma razão para privá-lo do prazer de ajudar.

"Não, Jane, não tente me impedir. Você, senhor, não pode comprometer a minha menina só 
porque  é alto e bonito e tem 10 mil por ano. Estas liberdades são aceitáveis apenas entre marido 
e... "

O Sr. Darcy virou-se e lançou a Sra. Bennet um olhar venenoso e depois desapareceu no andar 
de cima carregando Elizabeth, mas não foi por isso que a Sra. Bennet de repente engasgou e 
cobriu a boca com a mão. Ela tinha simplesmente lembrado duas das palavras que ela usou: 
comprometer e marido.

"Hill!" ela gritou, ignorando os apelos de Jane para se acalmar. "Diga ao Sr. Bennet para vir 
aqui imediatamente. Ele deve fazer o Sr. Darcy se casar com Lizzy imediatamente!" Ela bateu 
palmas e, em seguida, abraçou Jane, que havia se tornado branca e Kitty, que estava rindo.

"A honra de uma moça..." Mary começou.
"Com uma licença especial, é claro!" a Sra. Bennet a interrompeu.

~)~)~)~(~(~(~

Os rostos dos quatro ocupantes da sala de visitas mais tarde naquele dia traíam humores muito 
diferentes. O Sr. Bingley se perguntava o quanto ele conseguiu humilhar-se aos olhos de Jane 
Bennet com seus medos ridículos naquela manhã. O Sr. Bennet estava simplesmente preocupado 
com o que o boticário acharia errado com sua filha favorita. A Sra. Bennet tinha uma expressão 
que poderia facilmente ter sido chamada de mal-humorada, mas na verdade, era conivente, pois, 
embora seu marido se recusou até mesmo considerar suas alegações até que ele estivesse certo de 
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que sua filha estava fora de perigo, ela não estava de forma alguma desanimada. O Sr. Darcy 
parecia estar olhando para o carpete muito intensamente, mas na verdade, ele estava meditando 
no prazer muito grande que imaginar Elizabeth deitada em sua cama poderia conceder.  Sua 
mente tomou outro caminho, transferindo a forma dela de tirar o fôlego para sua própria cama 
em Pemberley. Estes não eram pensamentos de um cavalheiro, e ele estava ciente do fato. Ainda 
assim, depois de tocá-la tão intimamente, depois de pressionar todo o corpo dela contra o seu 
quando  ele  a  levou  para  seu  quarto,  ele  foi  rendido  incapaz  de  ter  pensamentos  como um 
cavalheiro. 

Quanto mais pensava sobre isso, mais ele percebia que tinha de fato comprometido Elizabeth. 
Naquele momendo ele pensou que estava fazendo nada mais do que aquilo que era necessário 
para a  segurança de sua amada. Ainda assim, se ele poderia julgar pelos desejos despertados 
nele, ele não tinha feito a coisa certa. A Sra. Bennet tinha estado correta - muito mais do que ele. 
Ele estremeceu com a idéia e ouviu a Sra. Bennet pedir a um empregado para adicionar lenha ao 
fogo... Ela estava observando-o?

Não que a perspectiva de se casar com Elizabeth era uma desagradável. Na verdade, seria a 
realização  de  sonhos,  esperanças  e  desejos  que  tinham assombrado-o  desde  o  ano  passado. 
Mesmo assim, ser forçado a casar com ela simplesmente não era o que ele queria... Não, isso não 
era o pior. O pior seria ela ter que aceitá-lo simplesmente porque foi obrigada a fazê-lo. Em 
todas as suas fantasias, ela o perdoava, e ela se apaixonava loucamente por ele tanto quanto ele 
era por ela. Seu orgulho não suportaria um casamento com base em obrigação. Era verdade que 
amar Elizabeth havia lhe ensinado a abandonar o seu orgulho, mas ele não estava disposto a ir 
tão longe. Ele tinha que falar com o Sr. Bennet naquele mesmo dia, e ele tinha que parar de 
mostrar tal interesse aberto em Elizabeth, pelo menos por enquanto.

Ele soltou um suspiro inaudível, mas os olhos atentos da Sra. Bennet o pegaram, e ela estava 
prestes a perguntá-lo sobre isso, mas ele foi poupado quando o Sr. Jones entrou na sala, seguido 
por Miss Bennet. O Sr. Darcy se levantou antes de todo mundo, e esquecendo suas resoluções de 
um momento atrás, começou suas perguntas antes de mais alguém ter a chance de falar.

"Ela está fora de perigo?"
O Sr.  Jones  sorriu encorajadoramente.  "Meu caro senhor,  Miss  Elizabeth nunca estave  em 

perigo. Ela é uma das meninas mais saudáveis que eu conheço. Esta é uma das poucas vezes que 
ela precisou de meus serviços. "

"Mas então, por que ela desmaiou tão de repente? Certamente, isso não pode ser considerado 
um sinal de boa saúde!" O Sr.  Darcy já estava pensando em chamar seu próprio médico em 
Londres e perdeu o grunhido irritado do Sr. Bennet. O Sr. Jones, no entanto, não perdeu o bom 
humor.

"Não foi um incidente alarmante súbito, senhor. Miss Elizabeth pegou um resfriado ontem, e 
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ela admitiu ter sobrecarregado a si mesma. Se ela tivesse ficado na cama esta manhã, ela teria 
estado bem melhor agora. "

"Acha que a recuperação dela vai demorar muito?" O Sr. Bennet finalmente conseguiu falar 
antes de Darcy.

"Ela  está  febril  agora,  mas  isso  não  é  alarmante.  Eu  acho  que  ela  vai  melhorar 
consideravelmente nos próximos dois dias. Em todo caso, vou voltar amanhã de manhã. Pode me 
chamar se  testemunhar qualquer coisa de natureza alarmante durante a noite."

"Eu vou ficar com ela,"  disse a Sra.  Bennet.  Darcy rangeu os dentes,  mas,  felizmente,  Jane 
interveio. 

"Vou passar a noite com ela, Mamãe. Eu estarei pagando os serviços que ela prestou para mim," 
disse  ela  com um pequeno  sorriso  e  um olhar  na  direção  do  Sr.  Bingley,  o  que  melhorou 
consideravelmente seu humor e auto-estima.

"Como está Miss Elizabeth agora?" Darcy foi novamente aquele a falar primeiro.
"Ela está dormindo. Tenho certeza que o descanso vai beneficiá-la. "
O  Sr.  Darcy  não  parecia  satisfeito,  mas  o  Sr.  Bennet  estendeu  a  mão  para  o  boticário. 

"Obrigado, John."
"Vai  ficar  para  o  jantar,  Sr.  Jones?"  A  Sra.  Bennet  perguntou  educadamente,  mas  sem 

entusiasmo.  Bingley  e  Darcy  tinham concordado  em jantar  com  eles,  e  ela  não  queria  um 
estranho em sua mesa.  Felizmente para ela,  o Sr.  Jones expressou seu desejo de voltar à sua 
esposa o mais rápido possível. A Sra. Bennet enviou Kitty e Mary para acompanhá-lo. Ela, então, 
declarou que o Sr.  Bingley estava pálido e seria extremamente beneficiado de um passeio no 
jardim.  Jane  foi  posteriormente  estimulada  a  se  juntar  a  ele  e,  talvez,  levá-lo  até  o  Monte 
Oakham. Ela, como uma mãe consciente, substituiu a filha no quarto de Elizabeth.

Assim, o Sr. Bennet e o Sr. Darcy foram deixados sozinhos.

~)~)~)~(~(~(~

O Sr. Bennet não tinha intenção alguma de promover um casamento entre sua filha e o Sr. 
Darcy, não importando quão persistente sua esposa fosse sobre Elizabeth ter sido comprometida. 
No entanto, o comportamento do rapaz o tinha intrigado muito, e ele queria ter uma conversa 
séria com ele. 

"Sr. Darcy," ele começou, limpando a garganta, "eu ouvi que foi muito atencioso com a minha 
filha  esta  manhã."  Embora  ele  esperava  nada  mais  do  que  um  olhar  desdenhoso  de  seu 
companheiro, ele testemunhou ele endurecer, enquanto um olhar de constrangimento apareceu 
brevemente em seu rosto.
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"Sr. Bennet, eu não sei o que lhe foi dito..."
"Apenas que o senhor levou a minha filha, na presença da mãe, das irmãs, seu amigo e dois 

empregados e que entrou no quarto dela, como a criada dela me informou gentilmente."
"A essa luz, meu comportamento parece imperdoável de fato, Sr. Bennet," Darcy respondeu 

friamente. "No entanto, Miss Elizabeth estava em perigo evidente e as aparências não eram a 
minha preocupação maior naquele momento."

"O senhor admite, então, que ultrapassou os limites do decoro?" O Sr. Bennet estava um pouco 
alarmado.

"Eu só falava das aparências.  Meu comportamento em relação a sua filha foi inteiramente 
honrado, como são as minhas intenções. "

"Como?" O Sr. Bennet estava certo de que Darcy não poderia dizer o que ele pensou que ele 
queria dizer.

"Sr. Bennet, embora minhas ações foram motivadas puramente por minha preocupação com a 
situação da sua filha, eu entendo que eu tenho me conduzido de uma maneira que pode levar a 
um escândalo. Uma vez que o senhor acha que o casamento é a solução mais adequada..."

"De fato, Sr. Darcy, eu não disse tal coisa!" Ele exclamou e ganhou um olhar genuinamente 
surpreso de Darcy, que não esperava ser interrompido.

"Mas o senhor acha que eu comprometi Miss Elizabeth."
Na verdade, tudo o que o Sr. Bennet queria fazer era punir o homem arrogante por seus ares 

superiores, dizendo-lhe que ele não tinha permissão para fazer o que queria em sua casa. Ele não 
esperava que a conversa tomasse este rumo.

"Não, Sr. Darcy... eu..." novamente, ele limpou a garganta: "Eu simplesmente queria saber sua 
opinião sobre o caso todo."

"Está me perguntando se eu acho que comprometi sua filha?"
"De certa forma, sim."
Darcy foi pego de surpresa. Ele esperava uma cena com o Sr. Bennet discursando e ameaçando 

que iria matá-lo se ele não concordasse em tomar Elizabeth como sua esposa, mas o cavalheiro 
em questão não viria ao ponto. O que ele estava fazendo? Por que ele não perguntava o que ele 
queria perguntar diretamente?

"Quando eu agi esta manhã, pensei que não estava fazendo nada que um homem honrado não 
faria. No entanto, pensando bem ... "

"Pensando bem?"
"Sim, pensando bem," O Sr. Darcy confirmou, ainda mais perplexo: "Acho que a minha conduta 

poderia ser mal interpretada. Eu estimo Miss Elizabeth demais para tê-la submetida a... "
"Mas você tinha justificação." A voz do Sr. Bennet traía sua angústia.
"Dificilmente, senhor."
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"Elizabeth não conseguia se mover por si mesma."
"Mas eu não tinha o consentimento da mãe dela..."
"A mãe dela estava muito chateada para dar o consentimento."
"Um empregado poderia ter carregado ela..." Darcy tentou ser neutro quando ele disse a última 

frase, embora o pensamento ainda o fazia tremer.
"Nenhum empregado do sexo masculino estava na sala," o Sr. Bennet disse rapidamente.
"E como o senhor disse, duas criadas testemunharam..."
"A Sra. Hill e Sarah são muito discretas."
Darcy não quis argumentar mais. "Sr. Bennet, está tentando fazer desculpas para mim?" 
O homem mais velho lançou os olhos para baixo e respondeu em voz baixa. "Estou tentando 

ser razoável."
"É possível que o senhor não deseja um casamento entre eu e sua filha?"
"Eu preferiria não colocar vocês dois em uma situação desagradável."
"Situação desagradável?" Darcy exclamou com agitação, e de repente o Sr. Bennet lembrou que 

ele estava falando com um homem a quem ele nunca se atreveria a negar qualquer coisa que ele 
condescendece a pedir.

"Não se ofenda com as minhas palavras, Sr. Darcy. Eu apenas quis dizer que... que eu estou 
certo de que sua conduta esta manhã foi irrepreensível e que um casamento não é necessário. "

"O senhor seria contra esse casamento?"
"Eu imploro,  não tome isso  como uma afronta.  Não desejo  um casamento de dever   -  de 

conveniência para Elizabeth. Ela merece... Ela é muito especial para ser feliz ou para fazer seu 
marido feliz numa união forçada sobre ela." As feições do Sr. Darcy relaxaram um pouco na 
ternura evidente com que o Sr. Bennet se referiu à filha. Um pequeno sorriso curvou sua boca 
quando ele fez a pergunta seguinte.

"Mas, suponhamos que não fosse um casamento forçado por dever?"
O Sr. Bennet estava certo de que ele não tinha ouvido bem. "Não um casamento por dever? 

Que tipo de casamento poderia ser? "
"Um casamento de amor," o Sr. Darcy disse com tanta firmeza e determinação que por mais 

chocado que o pai de Elizabeth poderia ter estado, pelo menos ele estava certo de que ele não 
havia entendido mal.

"Você ama a minha filha?"
Darcy respirou fundo. "Eu esperava informá-lo em diferentes circunstâncias, Sr. Bennet, mas 

sim, eu amo."
"Isso não pode ser. Você tinha proclamado que ela era apenas tolerável! "
O Sr. Darcy se perguntou se havia alguém em Hertfordshire que não tinha ouvido falar sobre 

a observação mais estúpida que fizera em toda sua vida.
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"Sr. Bennet, o senhor conhece a sua filha bem o suficiente para entender por que, ao conhecê-
la melhor,  eu vim a lamentar a minha observação tola e  mal julgada da forma mais aguda. 
Certamente  o senhor não pode duvidar de que Miss Elizabeth pode inspirar os mais ternos 
sentimentos?"

O homem mais velho pensou que ele estava constantemente a perder terreno. "Mas você a 
desprezava! Ela desprezava você! "

Darcy assentiu com tristeza. "Estou muito consciente dos sentimentos antigos dela, Sr. Bennet. 
Eu tenho feito tudo em meu poder nestes últimos meses para mudar... para me tornar digno do 
afeto dela."

O Sr.  Bennet estava absolutamente certo de que ele tinha sido impelido para um universo 
diferente e estava conversando com um diferente Sr. Darcy, porque o Sr. Darcy que ele conheciia 
nunca teria um olhar de contrição em seu rosto, nem que ele iria fazer essas humildes confissões. 
Ele  não teria se apaixonado por sua Elizabeth em primeiro lugar! Tudo o que ele conseguiu 
pensar para dizer foi: "E... você se tornou?"

"Eu temo que não entendi a sua pergunta."
"Você se tornou digno do afeto da minha filha?"
"Eu não posso responder a isso, senhor."
"A minha filha concedeu seu afeto a você?" O Sr. Bennet exigiu com uma voz elevada.
"Não. Não, ela não concedeu. "
O Sr.  Bennet não tinha certeza se estava aliviado. Ele estava perdido sobre como ele devia 

proceder.
"Sr. Bennet, para retomar a nossa conversa ... "
"Não há nada para falar. Não há necessidade de um casamento."
"Mas, senhor, há um desejo de um casamento."
"Da sua parte."
"Não da sua?"
O Sr.  Bennet  se  levantou e caminhou para a  janela  em frustração.  Por alguns minutos,  o 

silêncio insuportável dominou a sala. O Sr. Bennet fixou seu olhar para fora, mas sentia os olhos 
do jovem observando-o intensamente. Finalmente, ele se virou e encarou-o novamente.

"Eu só desejo que minha filha seja feliz."
"Eu  farei  qualquer  coisa  para  fazer  a  sua  filha  feliz,  senhor,"  afirmou Darcy  e  continuou 

formalmente. "Peço a sua permissão para cortejar a sua filha Elizabeth, Sr. Bennet." Ele não estava 
acostumado a pedir,  ele não estava acostumado a tentar causar uma boa impressão sobre os 
outros,  especialmente  sobre  tal  indivíduo  excêntrico  como o pai  de  Elizabeth,  mas  algo  que 
refletia no rosto de seu companheiro tocou uma corda sensível dentro dele. O Sr. Bennet parecia 
de repente,  velho,  cansado e vulnerável,  e  seus olhos,  grandes e negros,  que,  de repente lhe 
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pareceram muito com os de Elizabeth, agora estavam cheios de tristeza. Então, ele levantou-se, 
caminhou até o Sr. Bennet e ofereceu-lhe a mão.

"E enquanto eu cortejar sua filha, podemos nos conhecer melhor, senhor. Temo que quase 
nunca conversamos, e tenho certeza de que nós compartilhamos muitos interesses."

"Compartilhamos interesses?"
"Livros, por exemplo."
O Sr. Bennet tomou a mão estendida e sacudiu-a.

~)~)~)~(~(~(~

... Em resumo, eu não tenho idéia do que fazer com todo o dia. Minha cabeça traidora, que não  
vai parar de doer, não vai fazer meus esforços mais fáceis. Jane está me observando enquanto eu  
escrevo, e eu me esforço para esconcer os gestos de dor, porque ela vai insistir que eu deveria ir  
para a cama. No entanto, eu não tenho certeza se o sono é a coisa prudente a fazer,  já que  
sempre que eu fecho meus olhos, a imagem dele vem diante de mim, e as mãos  dele apertam  
minha cintura, e os olhos dele dão aquele ... aquele olhar ardente no meu rosto. Descanso, nestas  
circunstâncias, está naturalmente fora de questão.

Quanto a ler um livro até que eu me sinta cansada e adormeça, está fora de questão também.  
Sinto uma quantidade razoável de ódio contra A Sicilian Romance, que eu considero, de maneira  
bastante irracional, como a causa de todos os meus infortúnios. Quanto à leitura alternativa, eu  
tenho  que  dizer  que  meu  pai  me  deixou  sem  palavras,  enviando-me  esta  noite  A  Megera  
Domada¹ Ele sabe que de todas as obras de Shakespeare esté é o meu menos favorito, ainda sim  
ele a escolheu para esse momento.

Eu acho que tudo conspira contra mim. Talvez eu vou fechar meus olhos e descobrir que nada  
deste dia realmente aconteceu.

Perturbadoramente,  percebo  que  não  quero  que  algumas partes  do dia  sejam apenas  um  
sonho, embora elas tenham sido como um sonho.

Não estou certa se eu deveria estar feliz, ou esperançosa, ou paciente. De alguma forma eu me  
sinto alegre, mas sei que não devo confiar no meu julgamento hoje. Eu queria poder ter visto o  
que aconteceu durante o resto da visita dos cavalheiros em Longbourn. Jane me diz que eles  
ficaram até o jantar e que depois ficavam perguntando sobre o meu progresso, mas ela não deu  
muitos detalhes ou as palavras exatas, como eu desejaria. Não tenho certeza se estou aliviada ou  
desapontada pela  discrição dela,  mas é um aspecto do caráter dela que eu sempre admirei.
Só posso ter fé no amanhã e ouvir a minha irmã doce que  me implora para ir dormir. 
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Parte 2

  

26 de Setembro

A Sra. Bennet ficou encantada ao ver o Sr. Darcy e o Sr. Bingley visitando-os muito cedo no dia 
seguinte  -  mesmo antes  do  Sr.  Jones  chegar  para  ver  como Elizabeth  estava  se  saindo.  Seu 
entusiasmo cresceu ainda mais quando ela notou a maneira angustiante em que o Sr.  Darcy 
perguntou por sua segunda filha, e ela estava ansiosa para tranquilizá-lo que não havia motivo 
para se preocupar pois, certamente, um homem tão importante iria querer uma mulher saudável 
para  esposa, não alguém que faz rebuliço de um resfriado insignificante.

Absorvida  em seus  planos  de  casamento  para  o  Sr.  Darcy  e  Elizabeth,  a  Sra.  Bennet  não 
conseguiu perceber o que atingiu o Sr. Bennet logo que ele se juntou a eles alguns minutos mais 
tarde: Os dois amigos não estavam falando um com o outro. Além disso, Bingley parecia estar 
tentando fazer sua raiva sentida por todos. Ele parecia positivamente taciturno e na opinião do 
Sr. Bennet, infantilmente teimoso. O homem mais velho se perguntou o que poderia causar este 
tipo de exibição e resolveu descobrir o mais rapidamente possível.

O Sr.  Jones  chegou antes  do  mistério  pode  ser  totalmente  explicado,  mas  pelo  menos  ele 
contribuiu para tornar a atmosfera mais leve. Ele disse que a febre de Elizabeth tinha ido embora, 
e ela parecia descansada e forte o suficiente para sair do quarto na parte da tarde, se ela se 
sentisse inclinada. O último foi dito com um sorriso malicioso direcionado para Darcy. O Sr. 
Bennet  viu  o  susto  do  homem  mais  jovem,  e  ele  mal  conseguiu  reprimir  um  sorriso  e 
maravilhou-se com o talento  de sua esposa para divulgar notícias.  No entanto,  ele  não teve 
oportunidade  de fazer  piada  do amado de  sua  filha favorita.  O Sr.  Bingley  parecia  exigir  a 
atenção de todos por seu comportamento.

"Sim, sim, notícia excelente mesmo," exclamou ele,  embora seu rosto não revelasse alguém 
satisfeito  com o  que  ele  tinha  acabado  de  ouvir.  "Miss  Elizabeth  tem sorte  que  sua  própria 
natureza a traiu, e ela ficou doente e pode se recuperar destas coisas, no entanto, quando um 
amigo mais próximo falha,  ele pode custar-lhe muito mais do que um dia ou dois na cama."

"Pelo amor de Deus, Bingley!" Darcy exclamou. Ele poderia aguentar o mau humor de seu 
amigo enquanto ele era o único a sofrer as observações, mas ele não tinha paciência quando o 
nome de Elizabeth era mencionado. "Se você quer fazer com que todos saibam do meu ato de 
traição como amigo, conte a história diretamente."

A  Sra.  Bennet  ficou  muda,  pois  ela  finalmente  percebeu  que  havia  algo  errado  entre  os 
cavalheiros, e ela se perguntou como isso iria interferir com o seus bem assentados planos. O 
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marido dela estava mais do que intrigado, mas ele não quis perguntar por detalhes para não 
ofender um dos dois homens. O Sr. Bingley, no entanto, não estava com disposição para sutileza 
naquele dia particular. 

"Não me provoque, Darcy! Uma vez que você é a causa que essas boas pessoas devem ter 
formado uma opinião muito pobre de mim, eu não hesitarei em expô-lo! "

"Sr. Bingley, eu lhe garanto, temos a mais elevada opinião do senhor e seu... " A voz da Sra. 
Bennet estava cheia de angústia, mas ninguém estava prestando atenção nela.

"Eu não tenho medo de você, Bingley," Darcy disse em um tom muito intimidante, mas Bingley 
não foi afetado em nada por ele.

"Você deve ter medo da verdade, se for revelada!"
Darcy estava pronto para formar uma resposta quando passos foram ouvidos, e Jane apareceu, 

quase sem fôlego e com bochechas coradas.
"Senhores, eu sinto muito interromper, mas por favor, poderiam baixar a voz? Eu não pretendo 

ofendê-los, mas minha irmã ouviu vocês... e ela não quer descansar. Ela insiste em descer para 
descobrir qual é o problema... eu peço... Ela não deveria estar se preocupando."

"Senhores,  no meu estúdio.  Agora."  O Sr.  Bennet  instruiu de forma acentuada e  em breve 
nenhuma voz pode chegar à sala de visitas ou aos quartos do andar de cima, para alívio de Jane e 
desespero da Sra. Bennet.

~)~)~)~(~(~(~

"Você pode me dizer o que eles podem possivelmente estar falando lá dentro? Eles têm estado 
no estúdio por mais de uma hora!" A Sra. Bennet não esperava que Kitty lhe desse qualquer 
resposta, mas ela tinha que fazer alguém familiarizado com a frustração que sentia. Mary estava 
na sala também, mas ela estava muito absorvida no livro que estava lendo para oferecer um de 
seus sermões como resposta.

Kitty apenas deu de ombros, mas Jane apareceu na porta, olhando na sala interrogativamente. 
Sua mãe lhe deu um olhar 'é-tudo-sua-culpa' e a ignorou, mas Jane não podia retornar para o 
quarto de sua irmã sem notícias de novo. Ela estava com medo da reação de Elizabeth se ela 
dissesse mais uma vez, "Eles ainda estão com Papai no estúdio." Então, ela ficou ali, encostada no 
batente da porta, pálida e apreensiva. Felizmente, cinco minutos depois, a porta do santuário do 
Sr. Bennet se abriu e revelou um positivamente surpreso Sr. Bennet, um Sr. Darcy drenado e um 
envergonhado Sr. Bingley.

"Eu acredito que só agora percebi plenamente os méritos do sigilo. A verdade pode ser perigosa 
para a própria constituição," exclamou o Sr. Bennet. Antes que sua esposa pudesse começar a 
questionar, ele declarou que precisava de um pouco de ar e deixou os outros para entreterem a si 
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mesmos.
Jane foi a primeira a se recuperar e fez uma tentativa de fugir do quarto. "Lamento, mas devo 

voltar para minha irmã... Ela deve estar se perguntando o que se tornou de mim." 
"Miss Bennet,  eu ..."  Bingley limpou a garganta.  "Sra.  Bennet,  meu comportamento hoje foi 

imperdoável.  Só  posso  afirmar  um  sentimento  profundo  como  minha  desculpa.  Desde  que 
cheguei a um entendimento com o meu amigo de verdade aqui," ele apontou com gratidão para 
Darcy," e o Sr. Bennet não pensa o pior de mim pelo meu desabafo, gostaria de pedir... posso ter 
uma conversa particular com Miss Bennet, por favor? "

A Sra. Bennet, que tinha se levantado enquanto Bingley estava falando, quase empurrou Jane 
na direção dele.

"Claro, claro!" Ela exclamou e recomendou o parque como o melhor lugar para ter a conversa 
sem serem perturbados. Ela então enviou uma relutante Mary para cuidar de Elizabeth, enquanto 
ela se perguntava o que ela poderia fazer para mostrar ao Sr. Darcy sua deferência por suas 
opiniões, enquanto eles estavam a sós com Kitty. 

Ela não precisava ter se incomodado com isso, porém, pois mal Jane e Bingley tinham saído da 
casa,  Elizabeth desceu as escadas com um olhar muito determinado em seu rosto.

~)~)~)~(~(~(~

"Lizzy? O que você está fazendo aqui?" A Sra. Bennet não conseguia esconder nem seu espanto 
nem o seu descontentamento com a presença repentina de sua filha.

"Miss Bennet, você está bem?" O Sr. Darcy estava tão alarmado quanto ele tinha estado no dia 
anterior.

"Estou bem,  obrigado.  Eu  devo pedir  desculpas pela  minha súbita,"  e  horrível,  pensou ela, 
"aparição, mas eu me sinto muito melhor," ela acrescentou com impaciência evidente que não a 
ajudou a procurar palavras críveis.

"Mas, Lizzy, você é uma filha obediente," a Sra. Bennet disse desesperadamente.
"Obediente?" Elizabeth nunca teria se considerado como tal.
"Sim, uma filha muito obediente que vai fazer a alguém, um dia, uma esposa extremamente 

obediente."
O Sr. Darcy percebeu sobre o que era essa conversa e, apesar de si mesmo, achou divertido. Ele 

decidiu falar, no entanto, pelo bem de Elizabeth. 
"Estou muito contente de vê-la, Miss Bennet. É um alívio descobrir que você se recuperou tão 

cedo."
Elizabeth corou muito corretamente e lindamente, mas antes que ela pudesse fazer qualquer 

resposta, a mãe falou novamente.
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"Sim, sim, muito saudável, minha Lizzy. Nenhuma chance de que ela vá morrer no parto..."
"Mãe!" As bochechas de Elizabeth ficaram mais quentes, e ela pensou que embora saudável, ela 

morreria de mortificação a qualquer momento.
"Miss Bennet," Darcy disse apressadamente, "agora que está muito melhor, gostaria de dar um 

passeio no jardim? Você deve ter sentido falta de estar ao ar livre."
Elizabeth assentiu e pegou a mão oferecida por ele, enquanto a Sra. Bennet quase bateu palmas 

com entusiasmo.
"Que idéia maravilhosa, Sr. Darcy. Na verdade, sempre tem as melhores idéias, caro senhor. Eu 

sempre pensei que .. "
Eles saíram da casa antes que eles pudessem ouvir mais.

~)~)~)~(~(~(~

Assim que  eles  estavam fora,  o  Sr.  Darcy  procurou  ansiosamente  por  um banco  e  guiou 
Elizabeth até lá imediatamente.

"Eu sinto muito, Miss Bennet, por propor isso. Eu sei que é muito cedo para você se cansar, 
mas..." Ele parou e se perguntou como ele poderia continuar sem insultar a Sra. Bennet e sem 
ofender Elizabeth. Uma idéia veio a ele, e ele continuou, "mas você parecia como se estivesse 
prestes a desmaiar de novo, e eu pensei que algum ar fresco, talvez, seria..."

"Estava certo, Sr. Darcy," Elizabeth disse baixinho com uma pitada de tristeza.
"Você estava prestes a desmaiar? Talvez devêssemos voltar para a casa. Peço desculpas, Miss 

Bennet, isso foi muito pobre julgamento da minha parte. Eu só queria levá-la para longe," ele 
gaguejou de novo, "do lugar onde você parece ter desenvolvido uma propensão para desmaiar," 
ele acrescentou com um sorriso.

"Longe da minha mãe embaraçosa," Elizabeth disse com um suspiro.
"Não! Eu nunca diria uma coisa dessas. Por favor, acredite que eu... "
"Estaria certo se dissesse, no entanto."
Darcy,  em máxima frustração,  andou de  um lado  para  o  outro  por  alguns  segundos,  em 

seguida, ajoelhou-se diante Elizabeth e tomou as mãos dela nas suas. Ela não usava luvas, como 
ela tinha deixado seu quarto tão apressadamente, e o contato de pele contra pele lembrou-lhes as 
sensações maravilhosas do dia anterior. A agonia dessas horas foi embora, mas seus corações 
estavam batendo agora ainda mais rápido do que na primeira vez que ele a abraçou. Ela se sentia 
protegida e segura, como se ele pudesse manter toda a maldade do mundo longe dela. Ele estava 
tão cheio de esperança e amor que não se importava de esconder sua alegria. As palmas das mãos 
dele estavam quentes, enquanto as mãos dela estavam frias, e se deram muito bem juntos, dando 
e recebendo. Levemente ele acariciou-lhe os dedos, como se fossem um tesouro raro, frágil. Ele 
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levantou a cabeça para encontrar os olhos dela intensos sobre ele. Seus olhares se fixaram, e eles 
esqueceram tudo senão um ao outro. Foi alguns minutos antes que ambos fossem capaz de falar. 

"Miss Bennet,  diga-me,  por favor,  o  que eu posso fazer...  Eu não posso suportar vê-la  tão 
angustiada,  tão triste.  Por favor me diga o que eu posso oferecer para o seu alívio.  Eu farei 
qualquer coisa que pedir de mim."

"Já fez demais, Sr. Darcy. Que tenha esquecido o meu comportamento desprezível e acusações 
injustas em Hunsford... "

"Por favor, não..."
"Não, por favor, permita-me terminar. Eu posso nunca encontrar a coragem de falar sobre isso 

novamente." Os olhos dela, que nunca deixaram o rosto dele e suas mãos, sempre entrelaçadas 
com as  dele,  o  persuadiram a ceder.  "Você foi  tão  gentil  conosco em Pemberley e  amável  e 
discreto... e eu mal posso elogiá-lo o suficiente, Sr. Darcy. Agora eu entendo as dificuldades que a 
minha tia teve na carta dela. E, em seguida, sobre fuga da minha irmã... "

Darcy de repente desviou os olhos e retirou a mão, enquanto seu rosto assumiu uma expressão 
de dor. "Não fale isso, eu lhe peço," ele sussurrou.

Agora era a mão  dela que acariciava a dele - tranquilizadoramente. Ele ficou tão surpreso 
com o gesto que os seus olhos voltaram para o rosto dela imediatamente, e sua expressão era 
uma mistura de surpresa e anseio. 

"Mas eu preciso. Eu sou uma criatura muito egoísta, Sr. Darcy, e para dar alívio aos meus 
próprios sentimentos, não me importo o quanto posso estar ferindo os seus. Eu não posso mais 
deixar de agradecê-lo por sua bondade sem precedentes à minha pobre irmã. Desde que eu 
soube disso... "

"Vocês sabe disso?" O Sr. Darcy sussurrou com uma ternura que trouxe lágrimas aos olhos de 
Elizabeth. Palavras saíram da boca dela, rápidas, confusas, mas seu significado era mais claro do 
que nunca.

"Sim! Lydia mencionou que você estava no casamento dela... e eu quis saber como você veio a 
estar lá. Eu escrevi a minha tia, e ela me respondeu, e ela pensou que você e eu estávamos... " Por 
esse tempo, Elizabeth estava soluçando. "E você veio aqui e todo mundo tem sido tão displicente 
com você ... e eu não poderia falar com você. Você estava como antes... com raiva. Como você 
deve ter desprezado todos nós! Minha mãe foi tão injusta com você ontem... eu tentei impedi-la, 
Sr. Darcy, eu realmente tentei, mas depois eu desmaiei, e eu não podia fazer mais nada. Eu só lhe 
dei mais problemas. Hoje, ouvi vozes e sabia que você estava certamente tendo uma discussão 
com alguém. Eu sabia que tinha que impedir isso, para dizer que não somos tão ruins assim. 
Sinto muito, Sr. Darcy, por tudo. Realmente sinto muito. "

Elizabeth estava tão absorta em seu choro que ela não percebeu que Darcy havia se movido 
para se sentar ao lado dela no banco, nem que ele a tinha tomado em seus braços e agora estava 
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abraçando-a  com força.  Sua  cabeça  repousava  sobre  o  peito  reconfortante  dele,  e  ele  falou 
calmante. 

"Shhhhhh, Elizabeth, não chore. Tudo ficará bem, por favor, não chore."
O som de seu nome vindo dos lábios dele foi um choque suficiente para ela se assustar. Ela se 

afastou gentilmente, e embora tenha sentido uma sensação de perda quando o abraço deles se 
quebrou, ela tentou se recompor. Com a pretensão de dignidade, mas com uma voz que tremia 
muito depois de um choro, ela disse: "Eu queria agradecer em nome de toda a minha família. Se 
eles soubessem..."

"Eles sabem, Elizabeth."
"Como?"
Darcy se levantou e começou a andar novamente, depois de retomar uma postura mais formal, 

ele falou.
"Miss Bennet, você pediu meu perdão, mas eu temo que sou eu quem deve pedir o seu perdão, 

uma vez que você souber tudo o que se passou entre o seu pai e eu."
"Eu temo que não o compreendi."
"Você me chamou um homem arrogante,  e  você estava certa.  Não,  não,  por favor,  não há 

nenhum ponto em discutir isso. Eu sempre olhei para baixo sobre o mundo, julgando até mesmo 
aqueles que estavam perto do meu coração como indignos de saber os meus pensamentos, meus 
sentimentos e minhas ações privadas. Estava contente e muito orgulhoso de mim mesmo por 
seguir a tradição da minha família de secretismo. No entanto, após o que aconteceu em Kent …"

Ele olhou para ela tão intensamente que ela sentiu suas pernas tremerem, e ela só conseguiu 
balbuciar: "Por favor, Sr. Darcy..."

"Depois de minha proposta desastrosa em Kent, descobri que meus sentimentos eram tão fortes 
que temi que eu pudesse dobrar sob sua força."

"Seu ódio?" Elizabeth perguntou com uma voz de pedra.
Ele sorriu com tristeza. "Talvez tenha havido alguma parte de ódio," Elizabeth o ouviu dizer e 

ela sentiu que seus soluços iriam começar de novo. Mas ele continuou imediatamente, "Ódio pelo 
que o meu comportamento para com você tinha sido. Mas, principalmente," seus olhos estavam 
sempre fixos nos dela, "era o amor. "

"Amor?"
"Sim, Elizabeth." O uso de seu nome de batismo, mais uma vez não passou despercebido por 

ela. Isso aqueceu um coração que ainda estava com medo de começar a ter esperança, apesar da 
suavidade da voz dele, da ternura do seu tom e do olhar de promessa em seus olhos. "Rejeitado, 
duvidoso, desesperado, mas eterno e mais forte do que nunca... amor." 

Ela  estava  certa  de  que  tinha  perdido  a  capacidade  de  falar,  de  modo  que  ela  o  deixou 
continuar.
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"No começo, é claro, eu pensei que era apenas raiva e orgulho ferido. Sim, talvez eu tinha 
esperança de que eu viria a odiá-la no final." Ele a viu tremer e acrescentou rapidamente, "Que 
tolo fui! E então eu lhe escrevi a carta. "

Ela simplesmente assentiu.
"Foi o epítome da amargura, Elizabeth. Eu fui rude e abrupto no que eu escrevi. Eu sabia que 

iria causá-la dor. Ainda assim, foi a primeira vez que eu compartilhei quaisquer pensamentos, a 
primeira vez que eu tentei justificar os meus pensamentos, justificar minhas ações. Eu não sabia 
então, mas era algo que eu nunca tinha feito antes. "

"Por favor me perdoe, eu não tinha idéia."
"Ainda assim, doeu. Eu não sabia o que fazer com a dor que queimava meu peito. Eu não sabia 

como lutar contra o desespero. Eu me recusei a falar com qualquer pessoa. Temo ter causado à 
minha querida irmã uma grande aflição, e entrei mais e mais em um círculo vicioso de miséria e 
solidão." Ele percebeu as lágrimas que agora corriam livremente no rosto dela e permitiu sua 
mão afagá-las  para longe.  Seus dedos  permaneceram na bochecha dela,  concedendo a  mais 
gentil das carícias, enquanto ele disse, "Sem mais lágrimas por mim, eu imploro. Eu mereci aquilo 
– eu fui beneficiado por aquilo. Me ensinou a humildade. " 

"Sr. Darcy..." A voz dela estava claramente tremendo.
"Por favor, deixe-me terminar. Foi graças a você que eu consegui livrar-me daquele estado. 

Você  apareceu  em Pemberley,  tão  deliciosamente  inesperada  que  você  me  fez  acreditar  em 
milagres. Eu vi que você não estava mais desgostosa com a minha presença, e minha fé na minha 
capacidade de mudar foi aumentada. Você me apresentou a seu tio e tia, e eu pude falar."

Ele tinha sentado no banco de novo, tão perto dela que seus corpos se tocavam com o menor 
movimento que faziam. Elizabeth ainda estava chorando. Ela sentia que cada lágrima que ela 
tinha orgulhosamente suprimido em toda a sua vida escolheram esse momento exato para se 
vingar. Darcy compreendeu e não fez nenhuma tentativa para detê-la, mas ele tomou as mãos 
dela nas suas novamente. Mais confiantemente desta vez, seus dedos se entrelaçaram com os dela 
enquanto ele retomou seu discurso.

"Ontem, eu e seu pai tivemos uma conversa sobre o que aconteceu depois que você desmaiou, 
e  eu  carreguei  você  para  o  seu  quarto."  Ela  esperou  com ansiedade  para  ver  um olhar  de 
desaprovação no rosto dele, mas em vez disso, ele deu a ela o mais brilhante sorriso que ela já 
havia testemunhado nele. "Parece que eu a comprometi ontem, Miss Bennet." 

Elizabeth quase saltou para longe dele e tentou manter uma distância segura do banco em que 
ele agora estava só. "Meu pai não lhe pediu que... você não é obrigado a..." ela não conseguia 
encontrar a palavra adequada.

Para seu espanto, ele parecia quase divertido com a lembrança de sua conversa com o Sr. 
Bennet. "Seu pai é um homem excelente que está determinado a assegurar que você seja sempre 
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feliz. E ele, assim como eu, sabe que nada forçado jamais poderia fazê-la feliz."
"Mas então o que...?"
"Ontem, enquanto conversava com seu pai, eu expressei meus sentimentos. Eu mal o conheço, 

e naquele momento, ele não estava olhando para mim favoravelmente, mas eu disse a ele o que 
estava em meu coração. Era como se eu estivesse livre imediatamente."

"Livre de seus sentimentos?"
Ele sorriu genuinamente novamente. "Eu nunca gostaria de ficar livre de meus sentimentos, 

mesmo que isso fosse possível. Eu estava livre do medo, da dúvida, dos últimos remanescentes do 
meu orgulho deplorável e vaidade." De repente, o sorriso morreu em seu rosto, e ele desviou os 
olhos. "Mas temo que hoje eu aproveitei essa liberdade. Eu temo o que você vai pensar de mim... "

"Você não precisa ter medo de mim," ela sussurrou suavemente.
"Mas eu tenho," ele respondeu tão suavamente. "Ontem fiz minha confissão muito atrasada 

para Bingley. Eu ficava adiando até que a conversa com seu pai me deu toda a coragem que eu 
precisava para admitir meus erros e enganos. Infelizmente," Darcy suspirou, "Bingley não aceitou 
muito bem."

"Não pode ser tão ruim …"
"As vozes que você ouviu hoje que lhe causaram tanta preocupação eram minha e de Bingley. 

Eu mereço a ira dele, e a coisa certa para mim fazer seria partir imediatamente para Londres, 
mas eu não podia suportar ir embora."

Elizabeth teve de se lembrar de respirar.
"Naturalmente, seu pai nos chamou ao estúdio dele e  exigiu uma explicação para a nossa 

conduta. E depois..." Ele desviou o olhar, mas sentiu a mão dela tomar a sua. Ele olhou para ela, 
esperando pelo menos um olhar de desaprovação, mas viu apenas calor e encorajamento em seus 
olhos. "Então, eu contei tudo ao seu pai. O que aconteceu depois do baile de Netherfield, como eu 
mantive Bingley longe de sua irmã, como nos encontramos em Kent..." Ele hesitou e, finalmente, 
ela sabia o motivo da angústia dele.

"Você contou a ele sobre sua proposta em Kent?" 
"Eu contei."
"E sobre o que você fez por Lydia?"
Ele assentiu.
"E sobre sua história com o Sr. Wickham?"
"Tudo."
"Mesmo... as partes mais confidenciais?"
"Sim"
"E o Sr. Bingley estava presente?"
"Ele estava."
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Elizabeth olhou para as mãos e falou mais para si do que para ele. "Meu pobre pai. Ele deve ter 
ficado chocado."

"Ele pareceu muito surpreso." 
"Ele não tinha idéia. Eu nunca contei para ele... eu... "
"Eu sinto muito, Miss Bennet." A formalidade de Darcy não escapou a ele nem a agradou no 

mínimo. Ele se levantou e Elizabeth percebeu que sua forma parecia tensa e rígida. Sua voz tinha 
perdido  todo  traço  de  suavidade  e  parecia  desesperadamente  neutro.  "Eu  tenho  exposto 
interações que você desejava permanecer desconhecidas e com razão. Eu não considerei seus 
sentimentos quando eu fiz isso. Eu temo que o meu desprezo egoísta pelos outros prevaleceu mais 
uma vez."

"Eu não penso assim," Elizabeth disse calmamente.
"Miss Bennet, gostaria de saber a sua opinião honesta sobre o assunto, nenhuma cortesia é 

necessária."  A voz dele parecia desesperada.
"Você arriscou a boa opinião de meu pai e de seu amigo também. Você falou sobre os eventos 

que me doíam até mesmo pensar, mas você fez o que era certo e justo. Talvez você tenha sido 
indiscreto," admitiu ela, sorrindo e corando, "mas um homem que é arrogante e vaidoso teria 
apenas  virado  as  costas  para  os  problemas  e  acusado  outra  pessoa.  Você  não  é  assim,"  ela 
suspirou. "Você nunca foi."

"Eu estava errado, Elizabeth. Total e completamente."
"Você não é responsável pelas ações de todos, Sr. Darcy."
"Mas minha conduta foi imperdoável. Eu sou a causa  de Bingley ter sofrido."
"Sinto muito pelo Sr. Bingley, e a dissimulação da sua parte... foi infeliz, mas então, Sr. Darcy, 

ele não voltou para Hertfordshire.  Ele não fez qualquer tentativa para conquistar o desejo do 
coração dele. E ele é responsável pela felicidade e infortúnios dele. "

Apesar  de  si  mesmo,  Darcy  sorriu.  "Você  e  seu  pai  são  mais  parecidos  do  que  eu  tinha 
percebido."

"Mesmo, senhor?"
"Sim. Ele disse ao meu amigo exatamente a mesma opinião. ".
Elizabeth não tentou esconder sua satisfação. "E o que o meu pai disse a você, senhor?"
"Que eu sou um bom homem, embora incapaz de ler os sentimentos das pessoas." Aquele raro e 

lindo sorriso brilhante dele retornou ao seu rosto.
"Acho que meu pai gosta de você. Ele deve ter apreciado que você abriu seu coração para ele," 

disse ela um pouco contundente.
"Sim, e eu me considero muito afortunado. Mas minha agonia não acabou, pois o meu maior 

desejo é que a filha dele aprecie quando eu abrir meu coração para ela. "
O coração de Elizabeth estava batendo muito rápido, e ela estava feliz que estava sentada no 
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banco, já que ela não estava certa de que seus membros teriam apoiado-a. Ela queria ser livre de 
todas as restrições, para dar a ele todo o incentivo que ele precisava, e dizer-lhe que o amava. 
Apesar do fato de que eles tinham passado os limites do decoro muitas vezes durante os últimos 
dois dias, ela não conseguia encontrar a coragem de ser mais aberta naquele momento. Temendo 
ainda mais um mal-entendido, ela se forçou a falar, embora os olhos dela, que tinham estado 
fixos nos dele tantas vezes, não podiam agora sair do chão. 

"Eu... eu ficaria... honrada de ouvir tudo o que você gostaria de me dizer."
Ele não respondeu de imediato e, incapaz de suportar o suspense, ela levantou os olhos para o 

rosto dele para encontrá-lo olhando para ela como se estivesse tentando ver dentro dela, em seus 
pensamentos. O rosto dela ficou quente, mas era como se ele tivesse lançado um feitiço sobre ela. 
Ela não conseguia parar de olhar para ele, nem ela poderia suprimir um suspiro quando ele se 
inclinou mais perto para tomar suas mãos nas dele.

"Elizabeth! Sr. Darcy! Como é maravilhoso encontrá-los aqui! "
Darcy e Elizabeth instantaneamente se separaram e cada um tentou esconder as mãos da vista 

de Jane e do Sr. Bingley, como se elas apresentassem marcas de seu contato recente. O outro 
casal, no entanto, parecia muito absorvido em sua felicidade para notar nada de peculiar sobre a 
situação. Na verdade, Jane e Bingley estavam de mãos dadas e os seus rostos estavam quase tão 
corados quanto os deles. Darcy e Elizabeth esconderam sua frustração tão bem quanto poderiam 
e ouviram o anúncio que seus amigos queriam fazer. 

~)~)~)~(~(~(~

Muito mais tarde naquela noite, a Sra. Bennet deu adeus aos seus convidados com um sorriso 
mais cordial, mas quando a porta se fechou atrás deles, ela disparou um olhar zangado para 
Elizabeth.

"Tem certeza que você não está noiva?" Ela perguntou com a sutileza que só ela possuía.
"Sim, mãe, estou positivamente certa."
"Mas por que o Sr. Darcy não propôs? Ele teve todo o tempo e toda a privacidade para fazê-lo. 

E ele deve fazê-lo, porque ele comprometeu você para sempre, Lizzy, e se ele não casar com você, 
que..."

"Minha querida Sra. Bennet," o marido interveio: "Acho que você está fazendo a nossa filha 
mais velha uma grande injustiça. Ela cumpriu o seu sonho mais doce ao aceitar o Sr. Bingley 
hoje. Eu acho que nós devemos nos sentir compelidos a falar apenas de Jane esta noite. "

"Mas o Sr. Darcy..." a Sra. Bennet, embora suavizada, ainda não estava disposta a esquecer o 
assunto. 

"Querida  Jane,  você  vai  comprar  sua  roupa  de  casamento  em  Meryton?"  O  Sr.  Bennet 
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perguntou em uma última e desesperada tentativa, piscando para sua filha.
"Eh ..." Ela pareceu perdida por um momento, mas quando ela percebeu o aceno de seu pai, ela 

compreendeu o  seu  significado.  "Eu acredito  que sim,  Papai.  A  Sra.  Fowler  é  uma excelente 
costureira, ela poderia muito bem... "

"O QUÊ?" A Sra. Bennet gritou, sua atenção agora totalmente voltada para sua filha mais velha, 
como  se  tivesse  subitamente  esquecido  que  Elizabeth  existia.  "Meryton?  Sra.  Fowler?  Jane 
querida,  você  perdeu  os  sentidos?  Você  deve  ir  para  Londres!  Vamos  escrever  para  sua  tia 
amanhã. Não, melhor ainda, esta noite! Ela vai nos deixar saber tudo sobre a nova moda."

Enquanto a Sra. Bennet continuou falando, Jane gentilmente conduziu-a até a sala, deixando o 
Sr. Bennet e Elizabeth sozinhos no salão.

"E  quando  elas  acabarem  de  falar  de  roupas  de  casamento,  elas  podem sempre  ter  uma 
conversa sobre a quantia específica da renda do Sr. Bingley," observou ele.

"Eu acredito Mamãe nunca vai ficar sem conversa sobre moda, Pai," Elizabeth disse cansada e 
depois acrescentou: "Obrigado."

Seu pai olhou para ela, pensativo. "Você está feliz, Lizzy?"
Ela olhou para ele e viu a sua preocupação e todo o amor com o qual ele tinha a envolvido 

desde que ela era uma criança. Ela viu a ternura nos olhos, e ela lembrou-se da felicidade que 
sentia em Longbourn. Ela lembrou o tempo que passaram juntos lendo, conversando, rindo, e 
partilhando de um entendimento. Ele tinha sido o homem que ela mais amava. Mas agora, um 
tipo muito diferente de amor por outro homem prevalecia em seu coração, acendeu-o e encheu-
o com uma alegria que ela nunca havia experimentado antes. Enquanto ela observava seu pai, 
ela tornou-se mais confiante em seus sentimentos, nos sentimentos do Sr. Darcy, do seu futuro 
juntos  - e aquela confiança a fazia feliz. Elizabeth viu o medo do desconhecido, da mudança 
abrupta nos olhos de seu pai, e isso a tocou profundamente, mas ela não tinha medo de nada.

"Eu estou, Pai".

~)~)~)~(~(~(~ 

"Você parece muito profundo em pensamentos, Darcy," comentou Bingley após alguns minutos 
de cavalgada em completo silêncio.

"Sim, eu estou. Um dia cheio, não foi?"
"Foi." Bingley não poderia deixar de sorrir, antes de acrescentar: "O mais feliz da minha vida."
"Embora ele certamente não começou assim."
"Tivemos uma manhã tempestuosa, não é mesmo, Darcy?" Ao não receber nenhuma resposta, 

ele disse a sério, "Eu não fui razoável e meu comportamento, antes de o Sr. Bennet colocar algum 
bom senso na minha mente, foi imperdoável."
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"O  meu  comportamento  durante  todo  o  inverno  passado  foi  imperdoável,  Bingley,  mas 
decidimos deixar isso para trás. Você me perdoou muito facilmente, você não pode esperar que 
eu fique com raiva de uma explosão justificada da sua parte."

"Sim, eu de todo o coração te perdôo, meu amigo. Embora eu deva dizer, que eu não me sinto 
tão mal quanto eu deveria pela minha vingança sobre você hoje."

"Sua  raiva  não  era  algo  que  você  podia  controlar,  Bingley.  Eu  mal  podia  chamar  isso  de 
vingança.”

"Eu não quero dizer o fato de tê-lo ofendido."
"Então qual é o seu significado?"
"Eu quero dizer o fato de que interrompi sua conversa privada com Miss Elizabeth. Tenho 

vergonha de admitir que eu havia notado de longe. Se eu tivesse gentilmente dirigido Jane para 
outro  caminho,  você  teria  concluído  a  conversa  -  que,  a  julgar  pelo  seu  semblante,  você 
certamente não terminou!"

"Bingley!"  Darcy estava  surpreso,  mas  ele  não  podia  estar  com raiva  de seu  amigo  -  não 
quando ele parecia tão feliz.

"Sim, foi uma traição de minha parte, mas para fazer as pazes por isso, vou me oferecer para 
acompanhá-lo quando você estiver noivo.  E eu prometo que vou perder vocês cada vez que 
formos dar uma caminhada!"

 

~)~)~)~(~(~(~ 

... Consequentemente, passei a tarde inteira a meditar sobre o que teria acontecido se Jane e o  
Sr. Bingley não tivessem nos interrompido. Eu queria tanto que o Sr. Bingley tivesse feito um  
longo discurso ao propor! Ele não deveria ter falado sobre seu amor ardente com mais detalhes?  
Certamente, não sou especialista nessas coisas, mas estou bastante positiva de que o Sr. Darcy  
teria sido mais eloqüente sobre o assunto, se o resto da minha família nos desse tempo! 

Bastante irritantemente, meu único parente que parece entender minha agonia é minha mãe.  
Quando voltamos para a casa e meu pai exigiu que eu deveria ir para o meu quarto e descansar  
até o jantar, só ela me defendeu em meu pedido para ser permitida ficar no andar de baixo.  
Naturalmente, a minha aliança com a minha mãe não foi um sucesso, então eu só vi o Sr. Darcy  
horas  mais  tarde  e  na  companhia  de  todos.  Não  houve  oportunidade  para  uma  conversa  
particular qualquer. Pelo menos, minha querida mãe nos colocou um ao lado do outro, e nós  
pudemos passar nosso tempo trocando cortesias e admirando minha constituição excelente que  
me permitiu recuperar-me tão rapidamente, "para o alívio total das pessoas que gostam de mim,"  
como ele disse, e eu corei tanto que ele deve ter pensado que eu estava com febre novamente. 

Oh,  eu  queria  tanto  que  todo  mundo desaparecesse  e  nos  deixassem juntos  para  que  eu  
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pudesse enterrar minha cabeça no peito dele e sentir mais uma vez a extraordinária segurança e  
força que eu senti  esta manhã! Eu quero sentir  a presença dele quando eu sei  que ele está  
afastado em Netherfield, eu quero falar com ele sempre que estamos na mesma sala, eu quero  
que  os  olhos  dele  nunca  deixem  os  meus.  O  que  aconteceu  com  a  garota  simples  que  eu  
costumava  ser?  Eu  me  tornei  tão  egoísta?  Mas  é  realmente  egoísmo,  quando toda  a  minha  
felicidade parece depender de um simples olhar dele?

Minha mãe tentou me ajudar a encontrar algum tempo a sós com o Sr. Darcy depois do jantar,  
mas  depois  os  cavalheiros  se  afastaram e quando voltaram,  o  Sr.  Bingley  declarou que  eles  
tinham se aproveitado da nossa hospitalidade por muito tempo. Minha mãe, olhando apenas  
para  o  Sr.  Darcy,  declarou  que  ela  ficaria  muito  feliz  em  vê-los  a  qualquer  momento  em  
Longbourn se eles quisessem visitar. Foi uma sorte que o Sr. Bingley prolongou seu adeus a sua  
noiva – se ao menos ele tivesse prolongado a sua proposta também! - Porque os meus pais e  
outras irmãs acharam apropriado desaparecer, deixando-nos finalmente a sós com o Sr. Darcy.  
De fato, Jane e o Sr. Bingley estavam olhando e sussurrando um para o outro com tanta adoração  
que, mesmo que nos jogássemos em um abraço apaixonado, eles não teriam notado. Esses não  
são pensamentos apropriados para uma moça, mas eu  estou apaixonada há algum tempo, e  
agora eu ganhei esperança. Acho que não posso deixar de ser sincera comigo mesmo e admitir o  
quanto eu desejo unir minha vida com o Sr. Darcy. 

Quando estávamos nos despedindo, ele sorriu aquele pequeno, privado, maravilhoso sorriso  
dele, e eu juro que ele parecia ainda mais bonito do que eu lembrava e antecipava. Ele pegou  
minha  mão na  dele.  Seus  lábios  mal  tocaram meus  dedos,  e  imediatamente  os  meus  lábios  
sentiram inveja das minhas mãos, querendo provar seu beijo também. Mal havia quase uma  
parte do meu corpo e alma que não se sentiu afetada pela leve carícia dele.

Nunca  quebrando  contato  visual  comigo,  ele  perguntou  com  uma  voz  formal,  mas  com  
diversão escondida, "Miss Bennet, você seria tão gentil de satisfazer a minha curiosidade?" Muito  
surpresa, eu disse a ele que ficaria muito feliz em responder qualquer pergunta que ele quisesse  
fazer.  Sorrindo ainda mais abertamente, ele continuou, "Eu tenho me perguntado como você  
conseguiu escapar de suas irmãs, que receberam ordens para mantê-la segura em seu quarto  
esta manhã. Isso mostra grande desenvoltura e um grau admirável de determinação. " 

"Dificilmente qualquer desenvoltura, senhor," respondi, sorrindo também. "Foi muito fácil de  
subornar  minha  irmã,  Mary."  E  quando  ele  desejou  saber  como  eu  tinha  conseguido  isso,  
continuei,  "Eu  descobri  recentemente,  para  o  meu  custo,  que  ela  se  deleita  em  novelas  
românticas. Ofereci-me para dar a ela, como um presente, todas as obras da Sra. Radcliff."

Eu não deveria pensar tanto na aparência de um homem tão excelente,  com tantas outras  
qualidades, mas a verdade é que ele tem o mais adorável olhar incrédulo. Para não mencionar o  
quão maravilhoso ele é quando ele ri. 
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Parte 3 

  

27 de Setembro

Elizabeth se levantou de sua cama logo que ela acordou e correu para a janela. Ela tinha um 
sentimento peculiar que ela iria ver o Sr. Darcy chegando até a casa em seu cavalo parecendo 
imponente, digno e simplesmente deslumbrante. No entanto, quando ela lançou um olhar para 
fora, ela teve que suprimir um suspiro de frustração.

Ela  não  podia  ver  absolutamente  nada,  nem mesmo a  árvore  que ficava  a  apenas  alguns 
metros de distância de sua janela, nem o caminho, nem o parque – absolutamente nada. Uma 
espessa  neblina  cobria  tudo  em uma branca  nuvem impenetrável  e  impiedosa.  Um coração 
romântico  teria  visto  a  qualidade  sonhadora  da  hora,  uma  alma  desesperada  não  podia. 
Pensamentos impróprios sobre o clima Inglês passaram pela mente de Elizabeth, e ela não teve 
sequer a coragem de se envergonhar de si mesma. Quanto à esperança de ver o Sr. Darcy antes 
que o sol mandasse a névoa embora, ela não tinha nenhuma. Esse tipo de coisa, um cavaleiro 
emergindo da névoa em busca da mocinha  poderiam ser atendidas somente nas obras da Sra. 
Radcliff.  Ela de repente sentiu o desejo de rasgar  A Sicilian Romance em pedaços, mas ela se 
lembrou que ele deveria ser devolvido para sua irmã, Mary, então ela contentou-se em lançar 
olhares furiosos para o livro.

Ela andou distraidamente em seu quarto. Ela não queria chamar sua criada, não ainda. De 
alguma forma, ela não estava disposta a se vestir e ter os cabelos arrumados se o Sr. Darcy não 
estava lá para vê-la.

Elizabeth Bennet, o que na terra se apoderou de você?
Ela não conseguia entender. Ela nunca se importou com a opinião do mundo, especialmente 

em relação a sua aparência. Ela queria se vestir e se comportar de uma maneira que a faria se 
sentir à vontade e confortável e não com a finalidade de ser apreciada por alguém. No entanto, 
agora todo o conforto e independência estavam prontos para serem sacrificados a fim de obter a 
boa opinião de um homem.

Que seja.
Elizabeth Bennet percebeu que ela estava completamente apaixonada, e não havia nada que 

pudesse fazer sobre isso. Mas essa percepção pareceu afetá-la como um todo, acalmando seu 
corpo,  espalhando um sorriso em seu rosto e seu semblante iluminou-se por um brilho que 
superou  até  mesmo  o  brilho  angelical   de  Jane  após  o  anúncio  de  seu  noivado.  Piscando 
maliciosamente para seu reflexo no espelho, ela chamou sua criada.
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A Sra. Bennet estava completamente perturbada no café da manhã. Ela não conseguia tirar os 
olhos da janela, nem podia deixar de se lamentar sobre o tempo infeliz. Suas filhas mais velhas, 
muito  surpreendentemente,  acharam o  motivo  de  angústia  dela  muito  razoável.  Kitty  estava 
incomodada pela  restrição  necessária  em casa  também,  e  Mary  não  poderia  encontrar  algo 
espirituoso para dizer sobre a névoa, com medo que ela trairia sua preferência para a ficção 
romântica. Em suma, todo mundo estava mal-humorado na mesa, todos menos o Sr. Bennet.

"Parece que os jovens serão detidos hoje,  não é mesmo, meninas?"  Disse ele,  logo que sua 
mulher fez uma pausa para recuperar o fôlego.

"Não seria sábio viajar a cavalo em uma névoa espessa dessas," Jane respondeu calmamente.
"É  verdade,  é  verdade.  Se  eles  vierem,  cumprindo o  desejo  dos  seus  corações,  vocês  serão 

forçadas a considerarem eles irresponsáveis. "
"Meu caro Sr. Bennet, como pode estar falando desse jeito?" Sua esposa gritou. "Ninguém é 

mais responsável ou sábio do que o Sr. Darcy. Se ele escolher nos visitar, isso significaria que é a 
coisa certa a fazer. "

"No entanto, ele não escolheu nos visitar." 
Elizabeth pensou que seu pai era um homem excelente, mas completamente sem visão sobre os 

sentimentos das mulheres e decidiu isolar-se na sala de visitas. Ela precisava relaxar, e embora a 
melhor maneira de conseguir isso era derramar seu coração em seu diário, ela decidiu contra 
isso. Afinal, ela não podia suportar as provocações de seu pai se ela desaparecesse por um tempo. 
Ele, com toda probabilidade, apontaria o quanto Missish (sentimental) ela tinha se tornado, e ela 
temia  que não seria capaz de suprimir a resposta dela: "Eu não quero ser  Missish. Quero me 
tornar Sra."

Ela percebeu que tinha vindo a esperar tanto a proposta do Sr. Darcy que ela não poderia 
escapar da decepção quando isso não acontecesse. Ela tinha sonhado tantas vezes, e tinha estado 
preparada para recebê-la no dia anterior,  especialmente após a sua conversa formidável.  No 
entanto, o dia foi preenchido com tudo, menos um noivado. Tinha havido intimidade - quão 
maravilhoso  o  seu  nome  havia  soado  nos  lábios  dele!  -  Tinha  havido  um  mal-entendido 
momentâneo - uma ocorrência bastante freqüente,  infelizmente.  Houve alusão a sentimentos 
preciosos,  corações  batendo rápido,  contato  maravilhoso,  rubores  inevitáveis,  mas não houve 
uma proposta. Elizabeth suspirou e mudou-se para se sentar perto do fogo, quando ouviu gritos 
de sua mãe.

"SR. DARCY! " 
Ela correu para a sala de pequeno-almoço, onde todos ainda estavam reunidos, para encontrar 
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sua mãe acolhendo o Sr. Darcy mais profusamente do que nunca. Ela pensou ter ouvido o pai 
dela sussurrando para si mesmo: "Meu Deus, o homem é determinado," mas a ansiosa indagação 
de Jane sobre como o Sr. Bingley estava  mal se registrou em sua mente. Toda sua atenção foi 
dirigida ao Sr.  Darcy,  com os olhos em silêncio perguntando por que ele tinha vindo tão de 
repente, temendo e esperando ao mesmo tempo.

"O Sr. Bingley está bem, Miss Bennet, não se preocupe. Temo que o cavalo dele teve um pouco 
mais  de  problemas  para encontrar  o  caminho.  Eu tive  sorte  que meu cavalo  parece ter  um 
excelente senso de orientação. "

"O senhor é um excelente cavaleiro, Sr. Darcy. Eu sempre disse para minhas filhas que... "
"Sr. Darcy, espero que não tenha arriscado o seu bem-estar para vir aqui," Elizabeth disse-lhe 

em uma voz ligeiramente agitada, enquanto imagens dele atirado de seu cavalo e deitado no 
chão enquanto o resto deles era incapaz de localizá-lo enchiam sua mente e lhe deram calafrios.

"Eu lhe asseguro, Miss Elizabeth, que eu estava pensando no meu bem-estar quando montei o 
meu cavalo para vir aqui esta manhã."

O Sr. Bennet sabia que sua presença era desnecessária. Ele murmurou uma desculpa e correu 
para o estúdio, enquanto a Sra. Bennet praticamente agarrou Kitty e Mary e as conduziu para 
fora da sala, insistindo que todos tinham negligenciado sua correspondência muito tempo. Jane, 
ainda preocupada com a chegada do Sr. Bingley, arriscou-se para o lado de fora à espera dele. 
Elizabeth  e  o  Sr.  Darcy  foram deixados  na  sala  de  café  da  manhã sozinhos  em questão  de 
segundos. Elizabeth teve tempo apenas para piscar e observar a impropriedade da situação que 
resultou em um lindo rubor.

"Eu estava prestes a dizer que queria uma conversa uma particular com você, mas sua família 
parece ter entendido a minha vontade, antes de eu tê-la manifestado."

Elizabeth sinceramente desejava morrer de mortificação naquele exato momento. Por que nem 
a família dela nem ela poderiam agir de uma forma normal na presença do Sr. Darcy? Por que 
cada vez que ela se tornava certa dos afetos dele, algum desastre ou outro acontecia e a agonia 
voltava? Talvez eles não foram feitos para ficar juntos?

"Miss Bennet, uma vez que temos uma propensão a interpretar mal um ao outro, eu me sinto 
compelido a deixar claro que minha declaração foi entendida como um elogio à sua família e 
não como uma observação insultuosa."

Elizabeth  olhou  para  ele  com  espanto,  incapaz  de  dizer  algo,  especialmente  quando  ela 
percebeu que ele estava sorrindo, o que o tornava irresistível.

"Tenho medo de que meu senso de humor pobre não me recomenda à você, Elizabeth," disse 
ele em voz baixa, andando mais e parando diretamente diante dela, ao lado da janela. "E então, 
como vou  ganhar seu coração?"

Sem saber o que estava fazendo, ela pegou a mão dele. Quando foi fechada com segurança na 
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dela, ela respondeu: "Tenho certeza de que você tem outras virtudes a recomendá-lo, Sr. Darcy."
"Sim. Tais como vaidade e orgulho. "
Elizabeth sorriu para a lembrança de uma conversa que tinham tido há muito tempo. Parecia 

que duas pessoas diferentes tinham falado então, ou pelo menos duas pessoas com sentimentos 
muito diferentes.

"E não nos esqueçamos de seu ressentimento implacável." Ela não tinha idéia de por que ela 
estava brincando com ele, mas ela se sentia segura agora. Ela sentiu que poderia dizer qualquer 
coisa  que ela  tinha  em mente,  fosse  uma confissão de  seus  sentimentos  ou uma observação 
impertinente. Ela sabia que ele iria ouvir e entender e aceitar. 

"É  verdade,  Miss  Bennet.  Meus  sentimentos  tendem a  durar  muito  mais  tempo  do  que  o 
habitual. Alguns deles, na verdade, são obrigados a durar para sempre. "

Eles estavam a centímetros de distância, e ela podia sentir o ar que estava separando-os. Era 
leve, cheio do cheiro dele, e ainda assim parecia uma barreira.

"Firmeza e comprometimento são virtudes dignas de louvor. É uma pena que Miss Bingley não 
está aqui para admirá-las tão eloquentemente quanto possível."

As mãos de Darcy tocaram o rosto dela e o trouxe tão perto dele que Elizabeth pôde ver cada 
detalhe perfeito  de  seu rosto  recém-barbeado,  cada pequena variação na  cor  de seus  olhos. 
Infelizmente, ela foi incapaz de apreciar qualquer coisa, desde que ela estava tentando salvar seu 
coração de explodir.

"Eu não me importo com a opinião de Miss Bingley. Eu não me importo com a opinião de 
ninguém. Eu só me importo com você, Elizabeth. Eu te amo."

Ele tinha dito! Elizabeth sentiu-se de repente muito leve. Ela podia voar, ela estava certa disso! 
Ela precisava de algo forte, uma âncora, e ela encontrou-a nos braços dele, que se abriram para 
ela e se fecharam em torno dela. 

"Eu te amo," repetiu ele, "se você soubesse o quanto eu te amo! Não consigo encontrar paz a 
menos  que  eu  saiba  que  você  está  feliz.  Eu  pensei  que  iria  morrer  se  alguma coisa  tivesse 
acontecido com você no dia em que desmaiou. Nem nome, nem família, nada importa sem você, 
Elizabeth.

Eu cometi esse erro quando eu propus em Kent. Eu não tinha idéia o quanto eu te amava então, 
não tinha idéia de como sua recusa faria minha existência parecer inútil. Eu lhe pedi para se 
tornar uma parte da minha vida, para se ajustar e se encaixar nela, quando a verdade é que você 
é minha vida inteira. Eu dou tudo para você, querida, encantadora, Elizabeth - virtudes e vícios, 
nome, família e propriedade. Tudo é seu para julgar, para você tomar conta. Mesmo se você se 
recusá-los, eles não podem pertencer a mais ninguém, porque eu sou seu e assim permanecerei 
para sempre. "

Elizabeth não conseguia olhar para ele enquanto ele falava. Ela estava enterrada no seu abraço 
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e só estava consciente do calor de sua voz, com a cabeça que repousava suavemente em cima 
dela e da carícia suave da mão dele nas costas dela. Ela não iria chorar. Ela não iria deixar as 
lágrimas saírem e borrarem sua visão, privando-a da oportunidade de devorar com os olhos a 
cena mais feliz de toda a sua vida. Ela queria olhos sorridentes para saudar os dele quando ele a 
puxou de volta para olhar em seu rosto.

Um sorriso  lento  se  espalhou  no  rosto  dele.  Antes  que  ele  pudesse  dizer  qualquer  coisa, 
Elizabeth falou. "Devemos acrescentar a sua capacidade de fazer os discursos mais maravilhosos 
na sua lista de virtudes, Sr. Darcy. Discursos que podem fazer uma mulher que é totalmente 
apaixonada por você te amar ainda mais - mais do que ela jamais imaginou ser possível. Como 
pode conseguir isso, senhor, é muito além da minha compreensão."

"Minha Elizabeth.  Meu amor mais  precioso,"  era  tudo o que ele poderia  dizer quando ela 
enterrou-se em seus braços, para que ela pudesse tirar um pouco da sua força e ter certeza de 
que esse sonho era real.

Poucos minutos se passaram em silêncio, enquanto eles tentavam compreender a felicidade 
que subitamente havia tomado posse completa de seus corações. Finalmente, Darcy se afastou 
novamente.

"Meu amor, eu tenho que lhe fazer a pergunta," ele sussurrou, olhando profundamente nos 
olhos dela, enquanto sua mão acariciou seus cabelos. "Eu tenho esperado por esse dia há tanto 
tempo que agora não consigo acreditar que meu maior desejo se tornou realidade. Tenho medo 
que a qualquer momento vou abrir meus olhos e descobrir que você não está aqui diante de 
mim, no meu abraço, aceitando o meu amor."

Elizabeth nunca esperava encontrar um aspecto tão vulnerável nele, mas então se lembrou as 
mudanças que seus próprios sentimentos haviam trazido para ela e sorriu compreensivamente. 
Seu peito estava cheio da emoção mais forte por aquele homem, e ela tinha toda a intenção de 
mostrar isso a ele, dando-lhe toda a confiança que precisava.

"Eu te amo, Sr. Darcy. Abra e feche os olhos tantas vezes quanto quiser, você ainda vai me 
encontrar aqui, repetindo isso durante o tempo que você desejar ouvir."

"Para sempre," ele respondeu e sua voz era mais animada, traindo mais paixão e confiança do 
que nunca. "Eu desejo que você fique ao meu lado, me amando, para sempre. Eu quero que você 
seja minha companheira constante na vida, minha querida amiga, a mãe dos meus filhos e filhas, 
a guardiã do meu coração e alma,  para sempre. Elizabeth Bennet, você me fará a honra de se 
tornar minha esposa?"

Desta vez, por mais que ela tentasse, Elizabeth não conseguiu conter as lágrimas escorrendo de 
seu rosto enquanto ela lhe deu a resposta mais sincera.

"Sim, Sr. Darcy. Eu vou casar com você. Eu vou te amar e cuidar bem de você, para sempre. Eu 
estarei sempre ao seu lado. "
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"Chame-me pelo meu nome, Elizabeth." Seu tom parecia comandar, com o rosto mais sério do 
que  nunca,  uma  chama  selvagem  dançando  em  seus  olhos,  mas  na  verdade,  ele  estava  se 
esforçando para não se entregar às ondas de emoções que invadiam seu coração .

"Eu serei sua esposa, Fitzwilliam."
Ouvir seu nome vindo dos lábios dela provocou quase um choque nele. Suas mãos tocaram o 

rosto dela, então correram para baixo de seu pescoço. Ele abaixou a cabeça, até que seus lábios 
atingiram a têmpora dela. Ele colocou um beijo suave lá, provocando um profundo suspiro de 
sua noiva. Seus lábios viajaram pelo rosto dela, beijando-lhe a pele macia uma vez após outra, 
enquanto Elizabeth fechou os olhos e moveu as mãos em torno dele. A boca dele lentamente 
atingiu o canto dos lábios dela e parou por um momento. Elizabeth queria que as carícias dele 
nunca parassem, mas ela não tinha idéia de como comunicar seu desejo a ele, então ela apenas 
apertou os braços contra os ombros dele. Pareceu servir o objetivo, já que no momento seguinte, 
a boca dele roçou na dela. Ele beijou suavemente seu lábio superior e depois o inferior. Ela ficou 
imóvel, tentando compreender de onde a extraordinária tontura, a agitação formidável de seu 
coração tinha vindo. Com medo de assustá-la, os  lábios dele se moveram para o nariz dela, e 
colocou uma outra série de beijos lá, mas ele não pôde resistir à tentação da boca dela por muito 
tempo.  Seus  lábios  estavam lá  novamente,  mordiscando  os  dela,  até  que  ela,  dominada  por 
emoções como estava, sentiu a necessidade desesperada de responder. Ela começou a beijar o 
canto da boca, o queixo, e depois seus lábios se uniram com os dele, acariciando, provocando, 
adorando um ao outro, lentamente, sem pressa, prolongando e explorando a felicidade, o desejo e 
a  realização  que  resultavam de  suas  carícias,  até  que  ele  suavemente  recuou.  Só  então  ela 
percebeu que ela tinha acabado de partilhar o seu primeiro beijo, sua primeira carícia como 
amante, como noiva, como futura esposa. Uma alegria que ela nunca havia tinha sentido  a 
encheu. Eles ficaram ao lado da janela,  as mãos agora agarradas e dedos entrelaçados,  olhos 
fechados, em silêncio comunicando o que as palavras nunca poderiam expressar. Promessas e 
compromissos foram trocados sem dizer uma palavra. Bastava ver o seu futuro no olhos do outro. 
Um brilho ofuscante irradiadava de ambos, e encheu o espaço entre eles,  toda a sala,  todo o 
universo, assim parecia para eles.

Se eles tivessem apenas olhado para fora da janela onde eles estavam, eles teriam visto que a 
névoa se dissolveu, dando lugar a um dia glorioso. No entanto, os dois amantes não precisavam 
do sol para lhes dizer que este foi o mais brilhante dia de suas vidas.

~)~)~)~(~(~(~

Enquanto  o  Sr.  Bennet  observava  sua  esposa  conversando  freneticamente  consigo  mesma, 
embora não claramente ouvindo seus pedidos para ter seu estúdio para si mesmo, ele pensou que 
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por mais defeitos que o Sr. Darcy pudesse ter, pelo menos sua filha nunca iria pedir silêncio e 
tranquilidade em sua vida de casada. Depois de um quarto de hora gasto em tais meditações 
felizes, as murmurações de sua esposa tornaram-se ainda mais altas, embora quase não mais 
compreensíveis.

"O que é, minha  querida?" Perguntou ele um pouco contundente, mas não na esperança de 
intimidar a Sra. Bennet.

"Dez mil por ano. Sr. Darcy... propondo... Querido Deus, faça com que ela não diga algo de 
errado! Dez mil por ano. Sr. Darcy... Querido Deus, guie ela para longe de qualquer erro. Dez mil 
por ano... "

"Tudo bem, Sra. Bennet. Não temos dúvidas da renda anual do Sr. Darcy."
"Quanto mais tempo eles precisam? Ela vai dizer alguma coisa, e ele vai se retirar e então, Sr. 

Bennet, o que é que vai ser de todos nós? "
"Minha querida, acalme-se. Elizabeth é uma menina muito madura, e eu tenho certeza que ela 

vai..."
"Elizabeth recusou o Sr. Collins!" A Sra. Bennet o interrompeu bruscamente. "Ela já disse não a 

um homem! E se ela continuar a dizer não a todos? "
"Você acha que ela vai recusar o Sr. Darcy por força do hábito?"
"Querido Deus, por que não pensei  nisso antes? Eu nunca deveria ter deixado ela assim - 

despreparada. Eu deveria ter falado com ela. Eu deveria ter dito a ela exatamente o que deveria 
dizer!"

"Então o Sr. Darcy certamente iria retirar suas propostas," O Sr. Bennet sussurrou, mas não foi 
ouvido.

"Você deve  ir  neste  momento.  Você  tem que entrar  e  fazer  ela  se  casar  com ele!"  A  mãe 
desesperada quase pegou o marido pelos ombros.

"Sra. Bennet, estou certo de que Elizabeth vai aceitar o Sr. Darcy." Pronto, ele finalmente disse. 
Talvez ele tivesse feito as pazes com o fato.

"Como  você  pode  ter  tanta  certeza?  Depois  da  maneira  abominável  que  ela  tratou  o  Sr. 
Collins?"

"Minha querida, seria preferível para você que Elizabeth agora fosse casada com o Sr. Collins?"
A Sra. Bennet estava prestes a gritar um ressoante "Sim," quando ela percebeu que, se Elizabeth 

fosse agora a Sra. Collins, ela certamente não teria a menor chance de se tornar a Sra. Darcy em 
poucas semanas. O pensamento era demolidor.

"Oh, minha querida, minha querida, inteligente criança! Minha filha preciosa! É por isso que 
ela não aceitou ele. Ah, e eu quase arruinei tudo o que foi tão cuidadosamente concebido. Você 
acha que querida Elizabeth algum dia vai me perdoar? "

Nada é impossível, o Sr. Bennet pensou. Afinal, eu perdoei a mim mesmo por minha escolha de  
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esposa.

~)~)~)~(~(~(~

Nesse meio tempo, Jane sentou-se com seu noivo no corredor, olhando para a porta fechada 
diante deles e tentando descobrir o que estava prolongando a conversa privada entre Elizabeth e 
o Sr. Darcy. Por mais que Miss Bennet estivesse convencida de que o casal estava dando passos 
para uma melhor compreensão, ela não podia deixar de sentir-se alarmada com a quantidade de 
tempo  que  eles  precisavam  para  alcançá-la.  Ela  lembrou  de  Elizabeth  contar  da  primeira 
proposta  do  Sr.  Darcy  e  a  forma  infeliz  que  ele  tinha  escolhido  para  expressar-se  naquela 
ocasião, e ela começou a temer que esta nova tentativa não teria resultado melhor.

"Charles, você acha que devemos..." Ela não podia ir mais longe.
"Fazer o que, meu amor?" Charles estava sempre distraído quando ele se sentava ao lado de sua 

noiva.
"Eu não tenho certeza. É só que... o que está levando tanto tempo? Talvez devêssemos ir e... "
"Minha querida Jane, certamente você não quer interromper uma proposta."
"Mas é uma proposta? Da minha, eu quero dizer da  nossa experiência... quando você... " ela 

corou e não conseguiu continuar.
"Quando eu fui concedido sua mão em casamento, eu fui o homem mais feliz do mundo," ele 

ofereceu galantemente.
"Bem, então nós precisamos de apenas alguns minutos. Mas agora, eles estão na sala por quase 

um quarto de hora."
"Mais do que isso," Charles suspirou.
"Exatamente. E conhecendo eles, e o passado deles, estou com medo de que eles possam estar 

tendo uma discussão, e que seria melhor se colocarmos um fim nisso. "
"Jane, meu amor, conhecendo eles e seu estado atual de sentimentos me diz que uma discussão 

pode ocorrer apenas se entrarmos nessa sala. Eu prometi ao meu amigo concedê-lo um pouco de 
privacidade, e eu sou um homem de palavra. "

"Mas o que pode, possivelmente, estar detendo eles?"
"Meu amor,  eu sei que isso é altamente impróprio,  mas já que você não ficará satisfeita a 

menos que você saiba..." Bingley capturou os lábios de Jane em um beijo maravilhoso.
Darcy e Elizabeth não saíram da sala de café da manhã por mais  dez minutos,  mas Miss 

Bennet não percebeu como o tempo tinha passado.
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...  É tão difícil narrar eventos tão maravilhosos! Meu coração está tão cheio, eu mal posso  
pensar ou escrever racionalmente.  Tudo o que posso pensar é que eu vou passar o resto da  
minha vida ao lado dele, e se esta manhã foi alguma indicação de como o nosso casamento será,  
estou certo de que vamos ser o casal mais feliz do mundo.

Eu sabia que o amava antes deste dia, no entanto, eu não tinha idéia de quanto eu o amava e  
que maneiras maravilhosas de expressar meus sentimentos existiam. Eu disse isso a ele, depois da  
primeira vez ele me beijou, enquanto meus lábios ainda estavam tremendo da experiência, e ele  
respondeu com a voz mais rouca que eu já tive o prazer de ouvir: "Há tantas maneiras mais, meu  
amor."  Eu  não  sou  uma pessoa  de  corar,  mas  até  mesmo minhas  unhas  ficaram vermelhas  
naquele momento, e eu percebi que estava tendo dificuldade para respirar, mas nisto, eu não  
estava sozinha. A respiração dele era difícil  também, e só quando ele relutantemente recuou  
alguns centímetros, com as mãos ainda tocando meu rosto, ela voltou ao normal. Eu queria que  
ele me beijasse novamente, mas algo me impediu de falar. Não é que eu precisasse de coragem  
ou de qualquer incentivo para franqueza. Afinal, eu tenho que ser sincera com meu coração e  
confessar que a saciedade de nossas carícias íntimas era o meu maior desejo naquele momento  
preciso. No entanto, eu  sabia instintivamente que se começássemos de novo, que nunca seria  
capaz de parar - não até que meu pai entrasse na sala para atirasse em nós dois, quer dizer. 

Que doce tortura é o amor! Estar ao lado dele, ter seu coração e ainda querer mais, saber os  
sentimentos dele e ainda precisar de sua constante reafirmação. Tenho medo de pensar o que ele  
deve ter sentido depois da minha rejeição. Eu não posso imaginar o dano que um amor negado  
pode fazer a um coração -  para o coração dele, o mais terno e mais clemente de todos. Ele disse  
que foi uma lição útil quando lhe pedi que esquecesse isso. Não tenho dúvidas de que ele é mais  
sábio do que eu sobre isso.  Ele  não se tornou o homem que ele é esquecendo.  Forte,  porém  
sensível, ele é ansioso para proteger aqueles que ama com todo seu ser. Eu não tenho medo de  
enfrentar  o  passado  agora.  Sinto-me  confiante  para  pensar  em  qualquer  desagradável  
retrospecção que eu escolher enquanto estiver rodeada pelos braços dele.

Mas eu perdi o fio da minha narração, e eu tenho que voltar a ele. Descrevi os méritos dele de  
novo e de novo, ele tem tantos que eu nunca vou fazer justiça a todos eles, mesmo se eu não falar  
de outra coisa.

Depois  daqueles  momentos  preciosos,  eu  acho  que  fizemos  uma  tentativa  de  conversa  
racional,  e  passamos  alguns  momentos  dolorosos  pensando  na  última  Páscoa.  O  rosto  dele  
escureceu e o olhar em seus olhos tornou-se aquecido. No começo eu pensei que era raiva, então  
eu temi que era a dor. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, e eu pensei que meu coração  
iria quebrar em agonia. Algo estava claramente errado, mas eu não poderia dizer o que era. As  
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mãos  dele  caíram para  os  lados,  e  ele  levantou-os  ligeiramente.  Sorrindo  amargamente,  ele  
apontou para a minha cruz e disse: "Deixe-me abraçar você, Elizabeth. Me deixe amá-la."

Eu estava nos braços dele antes que tivesse tempo de piscar, beijando o rosto dele, embora  
timidamente novamente, evitando os lábios e pedi a ele para derramar seu coração para mim. Ele  
explicou que tinha olhado para a minha cruz naquele dia em Rosings Park, quando ele tinha me  
dado a carta de explicação. Ela simbolizava para ele, ele disse, o sempre desejado e inatingível. A  
felicidade para sempre perdida para ele.

Oh, então eu não podia conter minha necessidade desesperada de confortá-lo, e finalmente  
meus lábios estavam sobre os dele. O ato pareceu mobilizá-lo, e ele me apertou com força contra  
si mesmo. Sua boca era suave, mostrando tanto amor que eu estava quase em lágrimas, até que  
tomei consciência de uma nova chocante sensação.

Eu não tinha a intenção de falar sobre isso, mas já que ninguém vai ler isso, e eu quero que  
seja escrito,  mesmo que eu estou corando enquanto escrevo,  esta é  a recontagem do que se  
seguiu.

A  língua  dele  (eu  ainda  estou  me  sentindo  desconfortável)  estava  sobre  os  meus  lábios,  
saboreando-os, acariciando-os. A sensação era tão absolutamente fascinante que eu abri meus  
olhos e meu corpo deve ter traído minha surpresa. A mão dele se moveu para cima e para baixo  
na minha espinha e sua boca se mudou para a minha orelha, colocando um beijo suave lá.  
Minha pele  ainda formigando, ele sussurrou, "Formas de amor. Deixe eu te mostrar."

Busquei a boca dele neste momento, e movi as minhas mãos para a nuca dele, trazendo-o  
ainda mais perto de mim. Sua língua brincava com meus lábios novamente, mas eu sentia que  
ele estava pedindo permissão para alguma coisa, e me esforcei para pensar o que poderia tornar  
o momento mais  perfeito  do que já tinha sido.  E,  de  repente,  compreendi,  e  meus lábios  se  
separaram.

Eu  não  posso  comparar  essa  união  a  qualquer  sabor,  a  qualquer  carícia,  a  qualquer  
experiência anterior que já tive. Foi totalmente novo, totalmente surpreendente e tão íntimo, algo  
que nasceu de nós dois. Não foi apenas o prazer da carne – a libertinagem que de repente tomou  
conta de mim, e eu temo que nunca vai me deixar. Foi a euforia que isso provocou que a tornou  
tão preciosa e única. Foi o conhecimento de ser amada e protegida e segura, a garantia de que eu  
ganhei e a garantia que eu dei, o desamparo e a força que eu senti no mesmo momento. Ah, e eu  
não devo esquecer o descaso completo com a respiração que me possuiu.

Eu não tenho idéia de quanto tempo que passamos dessa maneira. Lembro-me vividamente,  
no entanto, que os lábios dele não poderiam deixar meu rosto, mesmo depois que nós quebramos  
o nosso beijo. Os dedos dele se moveram ao meu pescoço, e eu esperava que sua boca logo os  
seguisse, mas ele recuou novamente, me perguntando onde eu havia escondido todo o poder de  
contenção  dele que eram meus prisioneiros. 

Failing and Fainting – by Elsa – Tradução: Samanta Fernandes



Eu  estava  feliz  que  ele  poderia  me  provocar  porque  eu  ainda  estava  tão  afetada  pela  
experiência anterior, que tenho certeza de que tinha o olhar mais ridículo no meu rosto. Mais  
uma  vez,  nós  mudamos  para  assuntos  mais  seguros,  mas  devo  admitir  que,  quando  ele  
mencionou o dia do nosso casamento, eu pensei na noite de núpcias, e a julgar pela maneira  
como os olhos dele percorreram meu corpo, ele também. Decidimos pedir a Jane e ao Sr. Bingley  
para ter um casamento duplo. Eu brinquei sobre a minha irmã ser cinco vezes mais bonita do  
que eu e debochadamente  reclamei  que eu estava certa de que iria  sofrer  por comparação,  
mesmo no dia do meu casamento. As mãos dele foram imediatamente ao redor da minha cintura,  
eu estava pressionada contra seu corpo e seus lábios estavam contra o meu ouvido, dizendo:  
"Você  é  minha  Eva,  Elizabeth.  A  mulher  mais  bonita,  destinada  a  mim  desde  a  aurora  da  
humanidade." Vim a pensar no casamento duplo como uma idéia brilhante.

Nós nos juntamos aos outros cedo demais para o meu gosto, mas não muito cedo para os  
nervos da mamãe, como eu vim a compreender. Fitzwilliam foi pedir o consentimento de meu  
pai e ele foi concedido, com a condição de que ele ficasse na biblioteca por uma meia hora, para  
que eles não tivessem que se juntar ao resto de nós imediatamente. Claro, meu noivo nunca está  
pronto para se recusar a passar o tempo em qualquer biblioteca, mas ele disse que sentiu minha  
falta a cada segundo, como ele deveria. Eu ficaria irritada com meu pai por nos separar, mas na  
hora do jantar, ele foi redimido quando notei a forma amigável com que ele conversou com  
Fitzwilliam, até mesmo provocando-o sobre sua habilidade de me fazer corar. (Aconteceu de eu  
achar os lábios dele particularmente convidativos enquanto ele estava bebendo seu vinho).

Eu estava tão feliz que eu não me importei  com as observações de Mary sobre casamento e  
esposas apropriadas. Eu até sorri docemente e disse que eu seria uma esposa dedicada, como as  
personagens da Sra. Radcliff. Depois disso, os ditos espirituosos de Mary pararam. Minha mãe  
não foi um embaraço, já que ela estava tão feliz, que ela perdeu a capacidade de falar  - e ela  
pareceu tão surpresa quando Fitzwilliam se dirigiu a ela para cumprimentá-la em algum prato,  
que ela quase engasgou. Eu estava tão orgulhosa do meu noivo! Meu pai disse que ele nunca  
tinha  tido  um  jantar  tão  calmo  em  todos  os  seus  anos  de  casado  e  que  ele  estava  muito  
endividado com o Sr. Darcy por isso. 

O dia passou rapidamente em meio a conversas sobre os preparativos do casamento. Eu não  
podia acreditar quão agradável eu achei um assunto que eu sempre desprezei, e não consigo  
descrever a minha surpresa quando descobri que meu noivo era um participante ativo. Nossas  
mãos se juntaram em algum momento e ficaram assim, enquanto meditamos sobre nosso futuro  
juntos. Foi lindo. Eu estava feliz.

Nós não tivemos tempo a sós quando nos despedimos, mas Fitzwilliam pegou a minha mão na  
sua e deu um beijo amoroso e demorado. Seus lábios acariciaram a pele da palma da minha mão,  
da  mesma forma que  me  tocou meus  lábios  no  início  do  dia,  e  eu  senti  arrepios,  tanto  da  
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lembrança e do prazer real.
Sua voz quando ele sussurrou: "Boa noite, minha Eva,"  foi como se ele estivesse me beijando  

desde o início.
Tenho certeza que essa vai ser uma noite em claro. 

Fim da parte 1
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