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Parte 2 da tradução

Parte 4 

1 de Outubro

"Londres?"
"Sim, meu amor. Eu não gostaria de ficar longe de você logo depois do nosso noivado, mas a 

minha presença é necessária para os negócios.  Eu..."  Ele parou, preocupado com o desagrado 
evidente de Elizabeth com a notícia. Os olhos dela estavam bem abertos e olhando para ele com 
uma expressão incrédula. Antes de ter começado a falar, ele tinha presumido que Elizabeth iria 
entender e confiar em suas prioridades,  sem dúvida,  mas lá estava ela,  sem dizer nada,  mas 
olhando para ele de uma forma que estava fazendo ele se sentir culpado sobre a coisa toda.

"Além disso, por estar em Londres, terei a chance de conversar com a Sra. Lawrence, para me 
certificar  de  que  a  nossa casa  em  Londres  estará  pronta  para  você  e  vai  encontrar  a  sua 
aprovação."

Elizabeth corou um pouco no uso da palavra  nossa, mas o Sr. Darcy continuou se sentindo 
culpado. Isso não era possível.  Eles finalmente conseguiram escapar de Longbourn, atingindo 
Oakham Mount muito antes  de Bingley e Jane e,  em vez de desfrutar de seus momentos de 
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privacidade, ele mal conseguia olhar para belo rosto de sua noiva, pois ela o fez se sentir culpado. 
Não, não isso não era possível.

"Elizabeth," ele retomou: "você compreende a necessidade desta viagem, não é? Às vezes, meu 
amor, nós teremos que ficar separados, por mais que eu deteste ficar longe de você."

Ela assentiu, com certa relutância para o gosto dele.
"Você não vai dizer alguma coisa, Elizabeth?"
"Quando você estará de volta?" Perguntou ela prontamente.
De alguma forma, não era isso o que ele tinha desejado ouvir.
"Em cerca de," ele limpou a garganta, "cerca de quinze dias. No máximo. Eu tenho que repetir, 

Elizabeth, que se eu pudesse, eu... "
"Sr. Darcy," ela o interrompeu, e ele não gostou do uso de seu sobrenome, "Eu sou uma criatura 

lógica, e eu compreendo perfeitamente a necessidade de sua partida. Não suponha que eu tenha 
esquecido a honra que depositou em mim ao me escolher para ser a futura Sra. Darcy. Tenha 
certeza de que tenho plena consciência dos deveres, responsabilidades e expectativas que você 
tem de mim."

Este foi um belo discurso, exatamente o que o Sr. Darcy tinha desejado ouvir, exatamente as 
palavras que ele iria esperar de sua futura esposa e Senhora de Pemberley. No entanto, o Sr. 
Darcy odiou ouvir.

"Sei que temos deveres e responsabilidades. Eu sei que não posso adiar minha viagem, mas 
também sei  que é a coisa mais enervante a fazer,  deixar você depois de apenas seis  dias de 
felicidade compartilhada. Mesmo eu tendo pensado que queria uma compreensiva e madura 
reação de você sobre a minha ausência, eu percebo que eu preciso desesperadamente que você se 
queixe desta decisão minha. "

Ela riu – aquela genuína e sincera risada dela que sempre conseguia deixá-lo desarmado, e ela 
estava  imediatamente  em seus  braços,  beijando-o.  Ele  ficou tão  surpreso  que  ele  quase  não 
respondeu. Embora ela sempre tinha sido uma participante muito disposta em suas atividades 
amorosas,  ela  nunca tinha tomado tal  iniciativa.  Mas em breve,  a  maravilhosa sensação dos 
lábios dela sobre os seus e as mãos dela bem fechadas em torno de sua cintura empurrou todos os 
outros pensamentos para longe. Era como se a sua partida iminente fizesse o decoro um pouco 
menos exigente. Ele encontrou-se pressionando-a contra seu corpo para que ele pudesse sentir 
cada centímetro dela, de modo que a figura dela se fundisse em uma só com a sua, e ele ainda 
não poderia ter o bastante dela. Suas mãos seguravam a cabeça dela até que alguns grampos 
caíram e alguns cachos foram liberados.  Ela  soltou um suspiro pequeno que ele  mal  notou, 
enquanto  ele  continuava  beijando-a  -  respirações  misturadas,  bocas  unidas,  línguas  se 
acariciando, olhos fechados, mentes viajando em um ritmo furioso em direção a uma terra de 
cores, calor, aromas inebriantes e melodias suaves.
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"Fitzwilliam," ela sussurrou contra sua boca, só para aumentar a sua paixão, para trazer suas 
mãos para o rosto dela e seus dedos em uma dança louca, tentando não negligenciar a menor 
parte da pele dela.

Seus lábios lentamente viajaram para as bochechas dela, a testa e o cabelo, enquanto a cabeça 
dela veio descansar em seu ombro, seus corpos ainda pressionados um contra o outro. Ele exalou 
um profundo suspiro de contentamento nos cachos dela.

"Eu te amo, Elizabeth."
Ela se afastou um pouco para encontrar os olhos sorridentes dele. "Então, Sr. Darcy, é este o 

meu castigo por ser infantilmente teimosa e desaprovar as suas decisões?"
"Eu não me lembro de nenhuma desaprovação, minha querida. Se bem me lembro, você disse 

apenas que você entendia seus deveres."
"Eu fui tão convincente?"
"Quase, meu amor, quase," disse ele, rindo. "Por um momento terrível, eu pensei que você tinha 

se transformado em uma das formidáveis e adequadas senhoras da alta sociedade."
As mãos de Elizabeth moveram-se para os cachos de cabelo que caíam livremente sobre seus 

ombros e costas. "Eu dificilmente chamaria isso de adequado, senhor."
"Felizmente, eu também não"
"Realmente, eu entendo porque você tem que ir para Londres. Mesmo que eu vá sentir sua 

falta, eu estou ansiosa para vê-lo ir. "
"Ansiosa?"
"Ora, sim, senhor. Na verdade, eu pensei em pedir para você procurar algo para mim quando 

estiver na cidade. "
Ele sorriu para ela em tom provocante. "E o que seria isso? Espero que você não vá me pedir 

para comprar luvas ou outras coisas que as mulheres apreciam. Eu temo que não possuo bom 
gosto no assunto. Quanto a jóias, Sir William me diz que eu tenho juízo excelente, já que eu vou 
casar com a mais brilhante em Hertfordshire. "

Elizabeth caiu na risada. "Muito divertido, senhor, mas estou surpresa com sua falta de visão 
sobre os meus desejos. Eu simplesmente quero que você traga uma licença especial da cidade."

O rosto sorridente de Darcy instantaneamente se tornou grave, e seus olhos adquiriram uma 
intensidade  que  fez  o  rosto  de  Elizabeth,  já  corado  de  sua  sugestão  ousada,  praticamente 
queimar. O dorso da mão dele moveu-se para as bochechas  dela e depois o queixo numa carícia 
leve, discreta e ainda com tanta ternura, que o gesto quase trouxe lágrimas aos olhos dela.

"Você é muito preciosa para mim. Brilhante, boa, generosa, cheia de surpresas e, oh, tão bonita. 
Eu mal posso esperar para começar minha vida com você, minha amada."

"Isso  significa  que  você  vai  trazer  a  licença?"  Perguntou  ela,  profundamente  comovida  e 
tentando não mostrar.
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"Sim,"  respondeu  ele  com voz  rouca,  enquanto  ele  se  inclinou para  outro  beijo.  Os  olhos 
brilhantes  de  Elizabeth  tinham  acendido  o  fogo  da  paixão  nele  novamente,  e  suas  mãos 
começaram a se mover para baixo do corpo dela quase por vontade própria. Após ter dado  leves 
carícias no pescoço dela, seu toque foi mais fervoroso quando ele chegou a suas costas, e então 
ele se entregou para a loucura do momento enquanto se movia cada vez mais para baixo. Ele 
tornou-se consciente que seus joelhos e então suas coxas estavam pressionadas juntas,  e  sua 
necessidade só se tornou mais forte em sua luta contra a razão. Elizabeth ficou espantada, mas 
ela manteve-se próxima à ele, e após um momento de passiva surpresa, ela continuou a beijá-lo 
com igual fervor. As mãos dele se moveram mais para baixo para agarrar o bumbum dela, e ele a 
ergueu um pouco, até que os pés dela não tocassem mais o chão.

Foi uma sensação ímpar, ter Elizabeth segurando tão firmemente nele, todo o peso do corpo 
dela contra ele, e seu rosto lindo agora em um nível mais elevado do que o seu, curvando-se para 
beijá-lo. Ele sentiu os seios dela pressionando com força contra seu torso, e ele pensou que nunca 
esteve tão perto de perder sua sanidade. Quando ela se afastou para respirar, ele a colocou no 
chão tão ternamente quanto seu desejo permitiu-lhe, e ele passou a mão no pescoço dela até que 
ele  atingiu  o  limite  do  decote.  Ele  ouviu  o  suspiro  dela,  e  sentiu  os  pequenos  movimentos 
frenéticos  das  próprias  mãos  dela  pelo  seu  cabelo,  que  cresciam  em paixão  enquanto  suas 
próprias carícias continuavam. Muitos minutos depois ele ouviu a voz dela, como se estivesse em 
um sonho, vindo de longe.

"Fitzwilliam?"
Era tão suave e terna, mas rouca o suficiente para reconhecer que as intimidades maravilhosas 

que tinham sido partilhadas não eram um sonho. Parecia um apelo, e isso tocou a essência dele, o 
mais profundo acorde de sua alma, e imediatamente seu desejo enlouquecedor se transformou 
em um desejo de protegê-la de todos os danos e ameaças, inclusive ele próprio.

"Minha amada Elizabeth... me perdoe. Eu não deveria ter me imposto a você assim. Espero não 
tê-la chocado. Por favor... "

"Eu..."  ela gaguejou, mas continuou com confiança, "Eu confio em você, Sr. Darcy. Eu estou 
apenas confusa, mas só por causa do meus próprios sentimentos."

"Por  favor  me  diga,  Elizabeth,  quais  são  seus  sentimentos?"  Ele  perguntou,  sua  respiração 
irregular.

"Senhor, eu não poderia..." ela corou.
O  sorriso  dele  era  quase  imperceptível  enquanto  ele  suavemente,  tranquilizadoramente 

começou a acariciar os ombros dela. "Eu sou Fitzwilliam para você, não senhor - seu noivo, seu 
amante,  e  eu  espero  muito  que  seja  seu  amigo  também.  Eu  não  quero  segredos  ou 
constrangimentos para  obscurecer a nossa felicidade. Fale comigo sobre seus sentimentos, meu 
amor."
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Elizabeth  baixou  olhos  no  início,  mas  depois  percebeu  que  ela  precisava  ver  o  calor  da 
expressão dele para falar. "Fiquei encantada ao receber e responder suas atenções, Fitzwilliam. Eu 
nunca senti nada parecido com o que eu estou experimentando agora, nem ouvi ninguém falar 
sobre isso. Eu... É muito confuso, e eu estava totalmente despreparada para isso. Quando você 
falou sobre as formas de amor, é isso que você queria dizer? "

Ela olhou para ele ansiosamente, à espera de sua resposta, e ela estava mais do que espantada 
ao ver que os olhos dele estavam úmidos. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se 
aproximou  e  roçou  os  lábios  contra  os  dela,  sempre  tão  levemente.  Então  ele  se  afastou 
novamente. "De fato era," ele sussurrou.

"Nesse caso, você deve saber, Fitzwilliam, que eu também te amo. De todas as formas possíveis."
 

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

A Sra. Bennet tinha visto os casais irem com um suspiro satisfeito e então ela sentou-se com a 
intenção  de  fazer  absolutamente  nada.  Ela  merecia  um  momento  de  pausa  depois  de  ter 
conseguido encontrar tais homens excelentes para três de suas filhas. Não, dois, ela lembrou a si 
mesma, o Sr. Bennet tinha insinuado que o Sr. Darcy tinha desprezo pelo Sr. Wickham. Já que 
dez mil libras por ano eram muito melhor do que uma comissão em algum lugar de Newcastle, 
ela concluiu que o Sr. Darcy estava certo, e ela teve que descartar qualquer consideração que ela 
sentia por seu primeiro genro. Agora que ela pensava nisso, ela nunca tinha particularmente 
gostado  dele.  Ela  tinha  sofrido  as  atenções  cansativas  dele  durante  sua  última  estada  em 
Longbourn apenas por causa de sua filha querida Lydia.  O fato era  que duas de suas filhas 
estavam prestes a se casarem com cavalheiros ricos e elegantes, e uma tinha se casado com um 
homem abominável, mas tinha se casado mesmo assim. A vida tinha sido boa, não tinha?

Infelizmente, os sons de uma carruagem a tiraram de seu devaneio mais agradável.  A Sra. 
Bennet pensou que ela não era obrigada a olhar para a carruagem, já que três de suas filhas 
estavam garantidas, mas depois lembrou-se que ela tinha mais duas que precisavam de bons 
maridos  para  que  seu  triunfo  contra  Lady  Lucas  estivesse  completo.  Com  tal  incentivo,  ela 
moveu-se para a janela para ver uma carruagem de grandeza vindo para sua casa. A Sra. Bennet 
não estava acostumada com tal vista todos os dias, mas sua mente rápida facilmente presumiu 
que era um dos amigos do Sr. Darcy vindo visitá-lo, e não encontrando ele em Netherfield, havia 
chegado à sua humilde morada. Exaltada com a perspectiva, ela correu para encontrar Mary e 
Kitty e as instruiu para ir para cima e colocarem vestidos que as favorecessem mais. Mal tinha 
ela voltado para a sala de visitas, quando Hill entrou, quase correndo e corada com uma mulher 
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grande sobre os calcanhares.
"Lady Catherine de Bourgh, senhora," disse Hill às pressas antes da outra mulher entrar e a 

empregada leal foi obrigada a afastar.
A Sra. Bennet ficou um pouco decepcionada de que suas esperanças por um amigo rico e 

elegível  do Sr.  Darcy  foram por  nada,  mas  ela  também ficou extremamente  honrada que a 
estimada tia de seu futuro genro tinha vindo visitá-los. Ela usou seu melhor sorriso, aquele que 
ela usava para o Sr. Darcy, e ela foi muito efusiva em suas boas-vindas. Lady Catherine falou 
muito friamente,  mas a Sra.  Bennet sabia que não devia se ofender com tal  comportamento. 
Afinal, o Sr. Darcy não tinha parecido desprezar Lizzy no começo? E agora eles estavam prestes a 
se casar. O sorriso da Sra. Bennet se ampliou com o pensamento, e ela continuou conversando 
com prazer.

"Seu sobrinho estava aqui há pouco tempo. O Sr. Darcy saiu em uma caminhada com o Sr. 
Bingley e minhas duas filhas mais velhas, mas confio em que eles estarão de volta em breve. 
Tenho certeza que ele vai ficar muito contente em vê-la, sua Senhoria."

"Oh, ele estava aqui, não estava?" Lady Catherine de repente começou a perder sua aparência 
de serenidade e de indiferença, e seu tom traiu um traço de hostilidade, do que a Sra. Bennet 
continuou alegremente inconsciente. "Estou certo de que a senhora e sua filha fizeram tudo ao 
seu alcance para mantê-lo aqui. Estou certo de que vocês ofereceram à ele tudo que foi preciso 
para agradá-lo. "

"De fato, sua Senhoria, nós fazemos nosso melhor para manter o Sr. Darcy feliz."
"Manter  meu  sobrinho  feliz!  A  presunção  de...  "  ela  exclamou,  mas  logo  se  conteve  para 

perguntar num tom mais baixo novamente, "Entendo que sua filha, Elizabeth, não está em casa? "
"Não, mas ela irá…"
"Eu quero falar  com seu  marido então.  Imediatamente."  O tom autoritário  alarmou a Sra. 

Bennet um pouco, mas ela lembrou-se que todas as pessoas ricas e importantes tinham de usá-lo 
para que pudessem inspirar temor.

"Temo que ele não está em casa no momento. Ele foi caçar, sua Senhoria, mas se lhe agrada, 
posso enviar um empregado chamá-lo, e tenho certeza que ele ... "

"Não há mais ninguém na casa?" Lady Catherine exigiu impaciente.
"Há minhas filhas, Mary e Catherine. Meninas muito doces."
"Não, não, elas não servem."
"Temos criados também, sua Senhoria," a Sra. Bennet estava se esforçando muito para entender 

o que Lady Catherine queria e conceder-lhe.
"Parece que vou ter que falar com a senhora então." Lady Catherine parecia muito infeliz com 

a perspectiva.
"Eu ficaria extremamente feliz de atendê-la."
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"Sra. Bennet, eu vim aqui porque um relato da natureza mais alarmante chegou a mim há dois 
dias. "

"Verdade? Sinto muito em ouvir isso. "
"Não tanto quanto eu estou, Sra. Bennet. E querida Anne também. Ela ficou tão chocada que ela 

desmaiou na sala, e a Sra. Jeckinson teve que...  Isso não é da sua conta, mas estávamos todas 
muito chateadas. "

"Estou triste que a senhora e sua família sofreram, Lady Catherine."
"Sim, sim. Meu sobrinho nos enviou uma carta, sem dúvida em um estado embriagado. Ele 

nunca bebe, senhora, nem ele é disposto a todos os hábitos indignos em que os jovens de hoje em 
dia se entregam. Mas eu suponho que foi um momento de fraqueza e, claro, de grande tentação. 
Nessa carta, Sra. Bennet, ele anunciou o noivado dele com a sua filha. "

"Minha senhora, estou certa de que o Sr. Darcy não iria beber antes de se dirigir à sua digna 
tia."

"Ah, então a senhora sabia que ele iria escrever para mim. Talvez então foi a senhora que o fez 
beber também. "

"Eu asseguro que não, sua Senhoria. Há sempre vinho no jantar, mas o Sr. Darcy nunca bebeu 
mais de dois copos. "

"O Sr. Darcy foi convidado a jantar aqui? "
"Sim, senhora. Várias vezes. "
"Ele escreveu essa carta enquanto ele estava aqui?"
"Temo que não sei, Lady Catherine. Mas se eu posso ser tão ousada de perguntar, o que tem a 

carta  dele  a  ver  com o  sofrimento  da  sua  família?"  A  Sra.  Bennet  estava  certa  de  que  um 
cavalheiro elegante como o Sr. Darcy nunca poderia escrever alguma coisa ofensiva em suas 
cartas, especialmente aquelas direcionadas para sua tia.

"Tem tudo a ver com o choque da minha família, Sra. Bennet! É por isso que vim até aqui. Para 
ter esta notícia universalmente desmentida."

A  Sra.  Bennet  sentiu  o  primeiro  toque  de  alarme.  "Por  que  devemos  contradizê-la,  sua 
Senhoria? É bem verdade, o seu sobrinho propôs para a minha segunda filha mais velha há 
quatro dias," declarou a Sra. Bennet um pouco mais firme, enquanto a sua apreensão quanto às 
intenções de Lady Catherine crescia.

"Isto é inadmissível! Eu vim aqui para colocar um fim a essa... essa paródia... de noivado!"
A voz de Lady Catherine agora era bastante alta, e a Sra. Bennet temia que os criados podiam 

ouvi-la. Em outros momentos, ela não se importaria, mas este era um assunto delicado. "Peço 
perdão, sua Senhoria, mas é um noivado muito bom e adequado. Nós não aprovamos paródias 
em Longbourn."

"Meu sobrinho não pode ter feito uma proposta para uma simples moça do campo!"
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"Ele  pode  muito  bem!  Ele  propôs  a  minha  filha,  Elizabeth,  há  quatro  dias,"  a  Sra.  Bennet 
repetiu, sem querer levantando sua voz para corresponder à de Lady Catherine.

"Ele não estava em seu juízo perfeito então!"
"Ele estava perfeitamente racional, sua Senhoria! Ele admira muito minha filha, ele próprio me 

disse isso. Garanto-lhe que ele foi muito sério em seu pedido da mão dela."
"Oh, eu estava certa de que a senhora iria  apoiar esta união horrível!  Estou certa de que 

ensinou sua filha todas as artes que ela precisava para que o meu pobre sobrinho caísse na 
armadilha!"

"De que armadilha está se referindo?"
"Refiro-me à proposta de casamento que alega que o Sr. Darcy fez a Miss Elizabeth. Estou certa 

de que a senhora tem aspirado a essa união desde que o meu sobrinho lhe foi apresentado pela 
primeira vez. "

"Não é bem assim," admitiu a Sra. Bennet, um pouco envergonhada de sua falta de percepção 
na época.

"E estou certa de que a aconselhou a usar todas as suas seduções a sua melhor vantagem para 
que ela pudesse capturar um homem honrado."

"É claro que sim!"
"Não está mortificada em confessar isso?"
"Por que eu deveria estar mortificada? Toda mãe quer o melhor para seus filhos. Não concorda 

que o Sr. Darcy é o melhor homem que Lizzy poderia atrair? Estou muito orgulhosa dela, sua 
Senhoria!"

"Sra.  Bennet,"  Lady  Catherine  tentou  falar  em  uma  voz  calma,  embora  ela  estivesse, 
evidentemente, irritada, "vamos ser racionais, não é? Sua filha não pode se casar com o Sr. Darcy. 
A família dele irá renegá-lo. O mundo irá renegá-lo. Ninguém irá se associar à eles, ninguém vai 
nem falar o nome dele. Eles vão levar uma vida desgraçada. Quer que sua filha seja miserável? "

"Minha filha miserável? O Sr. Darcy possui uma propriedade em Derbyshire, uma casa em 
Londres e ele ganha dez mil por ano! Ela vai ter todas as jóias e carruagens e dinheiro de mesada 
que ela poderia desejar! Como ela pode deixar de ser feliz com essas bênçãos ao seu redor? "

"A senhora não entende! Eles serão obrigados a levar uma vida infeliz, longe da aprovação da 
alta sociedade. A vida deles será invariável, o passado deles será para sempre assombrado por 
essa desgraça. Ninguém irá para as reuniões e bailes deles!"

"O Sr. Darcy não gosta de dançar, por acaso. Quanto à Lizzy, tenho certeza que ela dançou o 
suficiente para o resto de sua vida, e ela não vai sentir falta da atividade. E quanto a vida social 
deles, estou certa de que o Sr. Darcy tem muitos amigos na cidade. Ele nos disse que a sociedade é 
muito variada lá. "

"Esse  é  o  ponto,  Sra.  Bennet!  Os  amigos  dele  deixarão  de  ser  seus  amigos  uma  vez  seu 
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casamento com sua filha for anunciado. "
"O Sr. Bingley aprova a união, e ele é o amigo mais próximo do Sr. Darcy. Eu ouso dizer que 

eles são todos como o Sr. Bingley e vão seguir o excelente exemplo dele."
"O Sr. Bingley está sob o feitiço de sua outra filha! Caso contrário ele teria feito tudo ao seu 

alcance para dissuadir o meu sobrinho! Todos os outros conhecidos renunciarão à ele,  estou 
certa disso."

"Mas sua Senhoria, todos tentam agradar a homens ricos e quase ninguém presta atenção a 
suas esposas. Enquanto o Sr. Darcy tiver esta boa fortuna, ele e minha filha nunca vão precisar de 
companhia. "

"A senhora não entende as regras dos círculos em que ele se move. Sua família e o estatus do 
meu sobrinho na sociedade são totalmente diferentes. Isso é inédito!"

"Mas não é verdade que os homens e as mulheres não devem ser iguais no casamento? Os 
homens devem ser superiores em tudo, e as mulheres devem respeitar e obedecê-los."

"Minha família tem título de nobreza, e meu marido não tinha. O mesmo aconteceu com Lady 
Anne, a mãe do Sr. Darcy," Lady Catherine gritou indignada.

"E a senhora espera a minha filha rompa o noivado com um homem de tamanha importância e 
boas ligações? Minha Lizzy é inteligente, e isso seria uma loucura! "

"Eu não acabei ainda. Este casamento que a senhora evidentemente conspirou a ocorrer não 
acontecerá nunca. Está me ouvindo? Nunca! Prepare-se para uma notícia muito desagradável , 
madame," Lady Catherine disse acintosamente com um brilho nos olhos. "O Sr. Darcy está noivo 
da minha filha!"

Pela  primeira vez em sua vida,  Frances  Bennet  estava na necessidade real  de  seus sais  de 
cheiro, e ainda assim, ela não pediu por eles. Em vez disso, ela ficou pálida como um fantasma e 
sussurrou: "Noivo da sua filha? Noivo de duas mulheres ao mesmo tempo? Minha Lizzy...  Sr. 
Darcy... comprometida... " Ela respirou fundo para se recuperar e, em seguida ela gritou, com 
uma voz mais cheia de certeza: "Não, isso seria totalmente desonroso da parte dele!"

"Não é. Ele está noivo da minha querida Anne. "
"Quando isso aconteceu?" A Sra. Bennet pensou que noivados não eram tão importantes, afinal, 

especialmente aqueles antigos e quase esquecidos. O que importava era qual das duas noivas iria 
ficar com o Sr.  Darcy na igreja.  Ela  se  perguntou como ela  poderia  enviar um bilhete  para 
Elizabeth sem Lady Catherine perceber.

"Desde  o  nascimento  dele!  Minha  irmã  e  eu  planejamos  essa  união  enquanto  eles  ainda 
estavam em seus berços. E agora, quando o maior desejo de toda a família deles vai finalmente ter 
lugar, quem vai impedi-lo? Uma moça sem nome, conexões ou dinheiro e com uma mãe tão 
vulgar? Isso é inadmissível!"

"Então, ele não propôs a sua filha!" Fanny exclamou, sentindo-se mais aliviada do que nunca. 
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Não havia necessidade de enviar um bilhete.
"Não, mas em princípio…"
"Ele  é  obrigado pela  honra à  minha filha,  Lady Catherine.  Ele  a escolheu,  ele  a  pediu em 

casamento. Ele teve 28 anos para propor a sua filha, e se quisesse se casar com ela, ele teria feito 
isso até agora. Não há nada que a senhora possa fazer. Elizabeth e o Sr. Darcy vão se casar. O 
mais rapidamente possível! "

"Não tão rápido, por favor, minha senhora. Acha que eu não estou ciente de fuga infame de 
sua filha mais nova? Acha que o Sr. Collins não me disse os detalhes? Eu sei tudo. Eu sei que o 
casamento  foi  um negócio  remendado  às  custas  de  seu  marido  e  seu  irmão.  Acha que  vou 
permitir que uma menina dessas seja irmã do meu sobrinho? O marido dela é o filho do falecido 
administrador do Sr. Darcy! As sombras de Pemberley serão assim poluídas? "

"Oh,  não se  preocupe por isso,  Lady Catherine.  Estou plenamente  consciente  de que o Sr. 
Wickham é um homem horrível, e pode ter certeza que eu não gosto muito dele, como deseja o 
Sr.  Darcy. Tenho certeza que ele nunca será admitido em Pemberley. Eu não tinha desejo de 
convidá-lo a Longbourn depois do casamento, mas eu tive que fazê-lo por causa da querida 
Lydia."

"Isso é..."  Lady Catherine começou a gritar, mas parou imediatamente quando notou o casal 
que estava junto à porta. Lady Catherine estava contente de ver que a menina parecia apavorada, 
evidentemente pelo comportamento de sua mãe. Sua Senhoria estava tão absorta em olhar para o 
rosto  incolor  da  menina  que  ela  não  percebeu  que  o  braço  do  sobrinho  apoiava  Elizabeth 
enquanto a outra mão acariciava os punhos cerrados dela.

"Darcy! Você está aqui, graças a Deus. Eu confio que já ouviu uma parte da minha discussão 
com a Sra. Bennet. "

A Sra. Bennet usava uma expressão tão apavorada naquele momento que o Sr. Darcy sentiu 
pena genuína dela.

"Eu  ouvi  o  bastante,  minha  senhora,"  respondeu  ele  gravemente,  seu  olhar  inescrutável. 
Virando-se para Elizabeth, ele sussurrou algo em seu ouvido, mas ela respondeu em voz alta, 
mesmo enquanto sua voz tremia.

"Não, Sr. Darcy, eu prefero ficar." A cor começou a voltar ao rosto dela, sua forma tornou-se 
mais rígida e ela tirou os punhos do toque de seu noivo, embora ela ainda permanecesse em seu 
abraço.

"Você não vê, Darcy? Que impertinente, descortês... " Lady Catherine gritou triunfante.
"Não, tia," Darcy disse com uma voz que era fria, forte e firme e que não permitia interrupção, 

"a senhora não vai insultar mais minha noiva. Já falou mal da família dela, e insultou sua mãe. A 
senhora insultou a minha escolha e, portanto, a mim. Não vai nos ofender mais. As pessoas de 
quem falou tão mal serão minha família em breve. "
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"Bobagem, Darcy. Nós somos sua família e ... "
"A senhora é minha família, e eu não tenho certeza se Miss Bennet ainda vai me querer depois 

de perceber quão cruel e incivil você pode ser. Fora isso, você não pode influenciar a minha 
decisão de casar com quem eu amo."

A Sra. Bennet parecia que estava prestes a desmaiar após este discurso. Recusando-se a chamar 
a atenção, ela se moveu tão silenciosamente quanto pôde para uma cadeira perto de um vaso, e 
tentou inalar o perfume das flores. Lady Catherine continuou falando; ela estava muito longe de 
desistir.

"Como  ousa  falar  comigo  dessa  maneira,  Darcy?  A  família  vai  rejeitá-lo.  Você  será  um 
estranho  para  nós  se  você  casar  com ela.  O  mundo  vai  desprezá-lo.  Você  será  afastado  de 
qualquer pessoa que estima. Está disposto a sacrificar a sua felicidade por um capricho? Deseja 
entristecer toda a sua família e seus amigos por uma paixão que você virá a se arrepender dentro 
de alguns meses? Meu sobrinho querido, eu entendo você. Eu sei que você acha que gosta dessa 
garota, mas ouça as palavras de uma mulher mais velha, mais sábia. Esqueça isso. Se casar com 
ela só vai levar à sua destruição. Venha comigo. Case-se com Anne. Respeite o nome do seu pai. 
Respeite os desejos de sua mãe – as palavras dela antes de morrer, Darcy. Lembre-se de sua irmã 
querida, Georgiana, que precisa de um modelo adequado e companheiro, e não cometa este erro. 
Pelo bem de tudo, volte para casa comigo. "

Lágrimas  apareceram no  rosto  de  Elizabeth.  Darcy  viu,  e  ele  ficou furioso.  Ele  não  tinha 
prometido  protegê-la  do  mal  não  há  uma  hora  atrás?  E  agora,  sua  própria  tia  estava 
machucando ela com palavras abominavelmente cruéis.

"Lady Catherine, seus esforços para governar meus sentimentos usando a memória de meus 
queridos pais são repugnantes, para dizer o mínimo. Meus pais me ensinaram a ser um homem 
independente e julgar por mim mesmo quais são meus deveres. Eu aprendi a agir em minha 
própria  vontade,  por  mais  que  eu  respeite  o  conselho  da  minha  família,  quando  é  bem 
intencionado. "

"Não estou aconselhando você, Darcy! Eu estou dizendo que você tem que casar com Anne!" 
Lady Catherine tinha perdido toda a aparência de serenidade.

"Deixe-me esclarecer isso de uma vez por todas Eu não vou casar com sua filha. Eu nunca fiz 
nenhuma promessa. Na verdade, eu fiz tudo ao meu alcance para desencorajar tal noção. "

"Você tem sido sempre muito atento à Anne!"
"Eu tenho sido civil, como um primo deveria. Eu tenho tentado há anos sugerir que uma união 

entre nós nunca vai ocorrer. Talvez seja minha culpa que eu escolhi fazê-lo sutilmente! Parece 
que a senhora desejava uma declaração flagrante de mim, mas meus queridos pais me ensinaram 
a  lidar  com meus  problemas  com discrição.  No  seu  caso,  no  entanto,  eles  estavam errados! 
Quanto às suas previsões sobre as desgraças que meu casamento vai trazer, tenha certeza de que 
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o mundo vai ter muito mais bom senso do que me censurar. Eu não tenho medo de quem vai me 
impedir  em seu círculo por causa da minha união com Elizabeth.  Meus verdadeiros  amigos 
sabem quem eu sou. Minhas escolhas definem quem eu sou, e eu escolho Elizabeth. Eu escolho 
Elizabeth  porque  eu  amo ela,  porque ela  me faz um homem melhor,  porque me sinto  feliz 
quando estou perto dela, porque eu simplesmente não posso viver sem ela ao meu lado. Agora, se 
a senhora não está disposta a nos dar a nossa bênção, eu tenho certeza que Hill terá todo o prazer 
de acompanhá-la até a sua carruagem."

A boca da Sra. Bennet estava escancarada. Ela nunca tinha imaginado que um homem podia 
falar de tal maneira. Ela nunca tinha ouvido palavras que descrevessem um amor tão ardente, e 
agora,  de  todas as  pessoas,  o  orgulhoso e  silencioso  Sr.  Darcy  estava fazendo tal  declaração 
formidável. Elizabeth estava olhando para ele de forma constante, grave. Nenhum sorriso roçou 
os lábios ou os olhos dela, ainda assim  ela tinha uma aura de serenidade e profunda satisfação. 
Suas bochechas estavam rosadas, e alguns cachos de seu cabelo tinham caído no rosto. Ela não 
tinha conseguido encontrar todos os grampos que tinha perdido enquanto ela estava apreciando 
as  carícias  do  Sr.  Darcy  durante  sua  caminhada.  Ela  estava  de  pé,  seu  punho direito  ainda 
cerrado, enquanto sua mão esquerda estava agora com segurança na posse de seu noivo.

Darcy sentiu a mão de Elizabeth relaxar na sua, e ele mal encobriu o seu suspiro de alívio. Ele 
soube imediatamente que sua prometida, embora chocada e triste, não iria deixar isso oprimi-la 
ou ficar entre eles. Então ele ouviu a voz dela, quase um sussurro, destinado somente para ele, "Eu 
não poderia te amar mais ou estar mais orgulhosa de você do que eu estou agora." Ele sorriu, 
ignorando o rosto indignado de Lady Catherine. Ele não podia ignorar os gritos dela por muito 
tempo, infelizmente.

"Eu  não  sou  de  desistir!  Você  já  pensou na  sua  irmã?  A reputação  dela...  Esta  união  não 
acontecerá nunca! Nunca! "

"Não se atreva a trazer Georgiana para isso!" Darcy gritou. "Não me faça perder a paciência, 
Lady  Catherine,  porque  sabe  muito  bem  quem será  danificado  se  eu  perdê-la.  Se  não  está 
disposta a nos dar sua bênção, não é bem-vinda aqui!"

"Dar-lhe a minha bênção? Você não fala sério! Eu nunca irei. Eu irei e dizer a todos que você 
perdeu os sentidos. Não sou bem-vinda aqui? Neste...  chalé? Que boa piada, Darcy. E eu não 
preciso de ninguém para me acompanhar!" Disse ela enquanto empurrava Hill e desapareceu.

Assim que sua tia estava fora de vista, Darcy levou Elizabeth para se sentar ao lado de sua mãe, 
sussurrando palavras de conforto de seu amor em seu ouvido. Ao perceber o rosto pálido de sua 
futura  sogra,  ele  perguntou  muito  educadamente,  quase  com  ternura,  "Sra.  Bennet,  está  se 
sentindo mal? Há algo que eu possa trazê-la? Seu sais de cheiro, talvez? "

"Não, não, Sr. Darcy. Estou muito bem. Muito obrigado." Ela ainda o olhava com temor.
"Sra. Bennet, foi muito forte hoje. A senhora efendeu a sua família e a mim de forma bastante 
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admirável. Enfrentar a minha tia não é uma tarefa fácil, eu lhe asseguro, mas a senhora se saiu 
muito bem. Obrigado."

Frances Bennet estava certa de que ela iria se lembrar desse momento como um dos mais 
gratificantes de sua vida. Ela disse a si mesma que valia a pena sofrer de nervos por 20 anos se 
ela fosse destinada a ouvir tal discurso no final deles. As palavras gentis e generosas de seu futuro 
genro ecoaram em seus ouvidos, enquanto ela com muito cuidado se levantou, lançou um último 
olhar para o casal e andou com cuidado para fora da sala. Então, e só então, ela desmaiou.

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

... Assim que Lady Catherine tinha ido embora e minha mãe desapareceu em uma outra sala,  
percebi que Fitzwilliam e eu tínhamos que conversar muito sério, e a idéia não me agradava no  
mínimo. Ele foi muito atencioso e amável, um verdadeiro cavaleiro, mas eu não queria ser a  
princesa invariavelmente ingênua dos contos de fadas. Se eu tivesse proposto uma caminhada e  
tivesse  falado  de  nada  além  do  meu  vestido  de  casamento,  tenho  certeza  que  ele  teria  
alegremente me atendido. Mas eu sabia que ele iria partir para Londres, e eu senti que eu não  
podia vê-lo ir sem lhe dizer o que estava verdadeiramente em meu coração.

Assim, juntei minha coragem, e eu mencionei a primeira proposta dele. Assim que as palavras  
"última  Páscoa"  escaparam dos  meus  lábios  o  sorriso  dele  desapareceu,  e  ele  retomou uma  
expressão que me lembrou muito a do Sr. Darcy que conheci um ano atrás - o homem alto,  
austero e difícil de agradar que não podia fazer amigos. Mas desta vez eu sabia que era apenas  
uma fachada. Fiquei triste ao saber que ele ainda usava isso comigo, mas eu continuei a falar de  
sua primeira proposta, onde ele tinha eloquentemente falado sobre os obstáculos de família que  
seu julgamento sempre tinha se oposto ao seu desejo de unir sua vida com a minha. 

"Pelo amor de Deus, Elizabeth!" Ele me interrompeu com uma voz que estava longe de ser  
calma, "se você tiver mudado de idéia sobre o nosso noivado, me diga isso diretamente. Não me  
atormente usando minhas próprias palavras contra mim."

Pedi a ele para se sentar ao meu lado, e eu deixei minha mão tocar a bochecha dele. Foi então  
que eu notei que ele tinha apertado os lábios com tanta força que eles tinham perdido a cor. Eu  
disse a ele que eu estava desapontada que ele acreditava que eu era tão inconstante para mudar  
tão facilmente minha opinião sobre a decisão mais importante da minha vida.

Ele  relaxou  apenas  um  pouco,  e  eu  senti  pena  da  dor  que  eu  estava  lhe  causando.  Eu  
corajosamente sentei mais perto dele, o abracei com força e deixei minha cabeça descansar em  
seu ombro. Quando eu o ouvi dar um suspiro, eu sussurrei, "Eu te amo, Fitzwilliam, e meu amor  
cresce mais e mais forte.  Isso nunca vai mudar, mesmo se o mundo inteiro vier aqui para me  
ofender.  Contanto que você me queira,  eu sou sua."  Ele  murmurou meu nome,  e  eu senti  a  

Failing and Fainting – by Elsa – Tradução: Samanta Fernandes



cabeça  dele deitar em cima da minha, enquanto sua mão levemente acariciava minhas costas.  
"Tudo o que eu queria lhe dizer," eu continuei, "é que agora eu entendo o seu significado quando  
propôs pela primeira vez. Você tinha razão de se preocupar com as reações da sua família. Temo  
como seus outros  parentes  vão reagir  à  notícia,  e  eu estou preocupada com você.  Eu posso  
suportar as acusações deles e ouvir o raciocínio deles com perfeita indiferença, mas não é o  
mesmo para você. Eles são a sua família, eles são queridos para você. Eu não queria.. queria que  
nosso casamento não tivesse consequências tão desagradáveis," eu concluí, me afastando para  
que eu pudesse olhar em seus olhos.

Fitzwilliam sorriu, e as rugas de preocupação que eu tinha causado foram entorpecidas. "Eu  
gostaria de poder prometer que não vão surgir situações desagradáveis  no futuro. No entanto,  
meu amor, como sabemos muito bem, o caminho para a felicidade é tudo menos fácil.” Eu baixei  
meus  olhos,  mas  ele  levantou  meu  queixo  suavemente  até  que  eu  estava  olhando  para  ele  
novamente. "Há maldade no mundo, Elizabeth. Há muitas pessoas que não são tão felizes como  
nós somos. Há muitas senhoras na alta sociedade que sofrem em casamentos infelizes e têm  
esperança de que eu iria seguir o exemplo delas e buscar uma união vantajosa e igualmente  
miserável.  Elas  não  podem  compreender  o  amor  e  a  felicidade,  portanto,  eles  não  podem  
entender a minha escolha. Eu não me importo com a reprovação com base em amargura pessoal,  
mas vou exigir que toda cortesia seja prestada para a minha futura esposa."

Eu  queria  dizer  a  ele  que  eu  tinha  certeza  que  ele  iria  me proteger,  e  eu  estava  apenas  
preocupada com a reação dele ao desprezo de sua família, mas ele continuou. "Meus parentes...  
Eles não irão insultá-la. Eles não são como Lady Catherine, e eles se preocupam demais com as  
aparências para insultá-la. Mas eu quero que você entenda, Elizabeth, que a minha família agora  
é você e Georgiana. Vocês são mais próximas de mim, acima de todos os outros."

Eu tinha lágrimas nos olhos. Na verdade, eu estava chorando silenciosamente. Eu senti como  
se ele fosse invariavelmente maravilhoso, e eu estava apenas criando problemas, até que ele me  
beijou na bochecha. Era uma carícia casta, e provou ser exatamente o que eu precisava.

"Isso não significa que vamos levar a vida isolada que Lady Catherine espera, por mais que eu  
gostaria de isolar você em Pemberley para sempre," disse ele, e eu ri entre lágrimas.

"Como você pode sempre dizer a coisa certa?" Eu perguntei,  enquanto eu o abraçava com  
força.

"Eu  me  pergunto  de  onde  vem meus  talentos  de  comunicação.  Eu  fiz  você  compreender  
exatamente  como  me  sentia  desde  o  momento  em que  nos  conhecemos,  e  minha  primeira  
proposta foi muito bem articulada, e, na hospedaria de Lambton ... " 

Comecei a rir e implorei para ele parar, mas eu estava feliz que ele pudesse falar do passado  
em um tom tão  leve.  Parecia  que  no  dia  em que  as  dificuldades  foram demais  para  mim,  
Fitzwilliam aprendeu a rir dos erros do passado. Eu não podia entrar em tais ponderações por  
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muito tempo, no entanto, porque eu senti os lábios dele nos meus em um beijo que começou  
suavemente, mas cresceu mais e mais apaixonado. Não estou certa se foi a necessidade dele ou a  
minha que quase nos levou a uma situação imperdoavelmente inadequada. Nossas mãos, como  
se por vontade própria, começaram a se mover ao longo de nossos corpos, e não parei quando  
ouvi ele sussurrando meu nome, suplicante. Senti seus dedos viajando no meu pescoço. Parecia  
que sua jornada durou para sempre, e eu queria mais, mesmo que eu mal sabia o que era que eu  
queria. Então, elas estavam lá, no meu decote, empurrando o tecido para baixo, e sua outra mão  
estava no tecido, tocando meu seio, e me senti ... Oh, eu mal posso descrevê-lo! Era como se eu  
tivesse  quebrado  em milhares  de  pedaços  e  todos  eles  estavam nas  mãos  dele.  Eu  me senti  
vulnerável e linda e ... e dele. Totalmente, irrevogavelmente ligada à ele, para sempre.

As carícias dele persistiram e as minhas também. Nossos corpos pressionaram-se um contra o  
outro, exigindo algo mais, algo que eu sabia que nós não podíamos dar à eles. E ainda assim, eu  
pensei que eu não poderia viver se o nosso contato fosse quebrado, se eu me afastasse até mesmo  
um centímetro. Minutos se passaram em paixão e agonia, no maior amor e doce tortura, até que  
o nosso beijo foi quebrado. Nós estávamos respirando rápida e profundamente, e ele murmurou,  
“Oh Deus, eu quase...” mas eu toquei a mão dele e disse, “não você quase, nós quase...”

Ele não retornou meu sorriso, ele apenas respondeu, “Não me faça sofrer, Elizabeth. Você tem  
alguma idéia de quão deslumbrantemente linda,  quão atraente,  quão tentadora você é neste  
exato momento? Tenha pena de mim, e vamos encontrar a sua família.”

Eu assenti, reprimindo minha necessidade de dizer à ele que eu o amava, porque eu sabia  
muito bem onde estas palavras iriam levar. Depois de alguns minutos, nos juntamos à minha  
mãe, e eu ouvi meu noivo dizendo, “Sra. Bennet, eu acredito que Miss Bennet e Miss Elizabeth  
iriam  se  beneficiar  muito  pelos  ares  de  Londres.  Elas  deveriam  comprar  suas  roupas  de  
casamento  assim que  possível.  A  senhora  acha  que  a  Sra.  Gardiner  poderia  ser  induzida  a  
convidar suas filhas mais velhas?”

Mamãe não queria ouvir do custo ou da extravagância da ação. Ela não ouviu aos meus apelos  
quando eu implorei para não alarmar minha tia em vão. Ela mandou um expresso para o irmão  
dela nesta mesma tarde. Eu acho que irei começar a fazer as malas muito em breve.

Parte 5

Sexta-feira, 6 novembro, 1812
A  noite  chegou  em que  tenho  que  dizer  adeus  à  vida  que  tenho  conhecido  como  Miss  

Elizabeth Bennet de Longbourn. É meia-noite, e tudo é silêncio na casa. É estranho que uma casa  
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tão  cheia  de  pessoas  durante  o  dia,  com  tantos  convidados,  com  ruídos  e  tantos  rostos  e  
movimentos parece quase deserta agora. Mesmo Jane, a outra noiva, está dormindo. Eu ouço a  
respiração dela, eu vejo seu rosto pacífico sorrindo um pouco, como se desfrutando do sonho  
mais agradável, mais ensolarado. E apenas eu que não posso me entregar a Morpheus, que estou  
tão agitada que não posso fingir deitar na minha cama.

É um preço que eu estou disposta a pagar por minha felicidade. Meu humor está tão estranho  
esta noite. Anseio por amanhã com um desejo que é completamente irracional. Apenas algumas  
horas estão me separando de me unir ao homem que amo no altar, e ainda estou com medo que  
o tempo vai pregar uma peça em mim e parar, e eu vou ficar presa nesta noite para sempre. E,  
no entanto, o relógio diz que os minutos passam. Eu posso respirar de alívio, eu suponho. Quão  
tola eu devo parecer!   

No entanto,  este  temor,  esse  desejo está misturado com um sentimento de saudade.  Como  
posso ter saudades de casa quando eu ainda nem saí dela? A Lizzy destemida, que nunca se sente  
intimidada e cuja coragem aumenta com cada desafio, vai derramar algumas lágrimas amanhã  
quando ela deixar sua casa para ir para o norte.

Senhora de Pemberley de fato! Eu me lembro como me senti quando eu vi a propriedade pela  
primeira vez. Ela me tirou o fôlego. Eu fiquei completamente maravilhada! E agora, eu irei me  
familiarizar com ela. Vai ser a minha casa, substituindo Longbourn em meu coração. Eu vou  
encontrar lugares favoritos,  caminhos favoritos,  flores favoritas,  salas,  móveis,  cheiros.  Este é  
realmente o começo da minha nova vida! Todas as mulheres da alta sociedade me invejam, e eu  
ainda acredito que eu ficaria aterrorizada com a perspectiva de todas essas mudanças se não  
fosse por ele.

Fitzwilliam se aproximou de mim hoje à noite depois do jantar. Nós mal trocamos  algumas  
palavras durante todo o dia  - e temo que mal tivemos tempo juntos desde que retornamos de  
Londres,  mas eu sempre senti a sua presença amorosa, reconfortante,  como se ele fosse meu  
aliado  em todo esse  caos,  pronto  para  me salvar  e  escapar  comigo,  se  necessário.  Hoje,  em  
particular, ele foi tão discreto. Ele estava aqui desde o início da manhã, junto com seu grupo de  
convidados.  Acredito  que Mamãe nunca preparou um jantar para tantos,  mas até  mesmo o  
Conde ficou impressionado com a nossa hospitalidade, se não nossas refeições no final. Mas não  
foi  até  depois  do jantar que ele  me procurou.  Então,  eu mal  sei  como ele  fez  isso,  nós  nos  
encontramos sozinhos na frente da escada. Ele sorriu conspiratoriamente, e eu ri, mas foi como  
um riso nervoso, sem ânimo, e tão diferente de mim, que ele se tornou imediatamente sério.

"Você está muito quieta hoje, Elizabeth," ele observou.
"Eu estou tentando ser, senhor. Em uma casa tão cheia, somos gratos por aqueles que falam  

menos."
Ele riu. "Não, madame, você é inconstante. A Assembléia de Meryton estava cheia de gente e  
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havia música adicionada ao ruído geral, e ainda assim você antipatizou excessivamente comigo  
por cumprir o meu dever de ficar o mais silenciosamente que pude. "

Isso pelo menos produziu uma risada sincera de minha parte. "Tem toda a razão, Fitzwilliam.  
Eu era jovem e ingênua. Se eu tivesse experimentado todos esses preparativos antes daquela noite  
fatídica, eu teria sido mais favorável a você. "

"Eu  acredito  que  estou  bastante  feliz  que  você  não  sabia  nada  sobre  o  alvoroço  dos  
preparativos de casamento, mesmo que isso tenha resultado em seus preconceitos contra mim. A  
mera idéia de que você poderia ter estado noiva de outra pessoa antes de te conhecer... " ele ficou  
muito sério e desviou os olhos, mas eu vi o olhar de ansiedade neles e quase estremeci.

Cheguei  mais  perto  dele  e  coloquei  meus  braços  em  seus  ombros.  Seus  olhos  ainda  se  
recusavam  a  encontrar  os  meus,  e  seus  braços  não  fizeram  nenhum  movimento  para  me  
abraçar. "Meu amor, eu estava... Minha brincadeira foi boba e insensível. Mas, você não vê? Meu  
coração é seu, como se fosse destinado a ser assim antes de qualquer um de nós ter  nascido. É  
verdade, eu não sabia disso há um ano atrás, mas agora eu sei. Eu nunca poderia, jamais amar  
alguém tanto quanto eu te amo. Eu teria esperado pacientemente se você não tivesse vindo para  
mim. Meu coração teria esperado. Se alguma esperta senhora da alta sociedade tivesse prendido  
você em um casamento de conveniência, eu teria terminado uma muito peculiar e insatisfeita  
solteirona.”

Os  olhos  dele  olharam  profundamente  nos  meus,  e  seus  lábios  estavam  levemente  
entreabertos. Ele tinha uma leve expressão de espanto – de fato, ele sempre era o mais eloquente  
em nossas declarações de amor, e eu me senti um pouco tímida por ter sido tão ousada, então  
baixei  os  olhos.  A  mão  dele  estava  na  minha  bochecha,  seus  dedos  acariciando-me  quase  
hesitante.

"Meu coração," ele sussurrou, "minha vida."
Eu não podia deixar de levantar o meu rosto depois de tal ternura, e a expressão dele me fez  

pressionar meu corpo contra o dele e enterrar minha cabeça em seu peito e me perder em seu  
abraço,  pois  seus  braços estavam finalmente  em volta  da minha cintura,  envolvendo-me da  
maneira que me fez sentir segura, como se eu estivesse em casa.

"Perdoe-me," ele murmurou contra a minha cabeça. "Eu te amo tanto, e eu tenho medo de  
perder você por tanto tempo. Eu nunca duvidei de você, nunca, Elizabeth." Então ele se inclinou  
para me beijar. Seus lábios assaltaram os meus tão apaixonadamente que eu deixei o peso do  
meu corpo nas mãos dele. Seu aperto aumentou enquanto ele continuava me saboreando e me  
deixando provar seu sabor, languidamente e ainda com alguma urgência fervorosa, como se  
estivesse tentando tranqüilizar algum medo secreto. Eu compreendi ele, pois assim que o nosso  
beijo terminou, antes mesmo de eu recuperar o fôlego, me apressei para falar com ele em voz  
baixa.
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"Eu  te  amo.  Nós  dois  estamos  em um humor  estranho  hoje,  Fitzwilliam.  É  por  causa  de  
amanhã. Tudo o que será novo e... "

Parei  quando  recordei  que  nada  era  novo  para  ele.  O  estatus  dele  sempre  foi  grande.  
Pemberley era a sua casa de infância. Eu esperava que ele não notasse minha preocupação. Eu  
não queria sobrecarregá-lo com minha inquietação, quando ele mesmo parecia atormentado o  
suficiente.

"E?"
"Meu querido Fitzwilliam, parece que eu não posso dizer duas palavras sensatas juntas esta  

noite. Sua companhia é muito perturbadora, eu temo," eu disse em um tom leve, mas o rosto dele  
ficou sombrio. Eu suspirei, porque eu sabia desde o início que seria impossível não dizer nada,  
senão  a  verdade  exata.  Ele  podia  ler  a  minha alma ainda  melhor  do que eu.  Como eu  iria  
esconder algo dele?

"Muito bem, Fitzwilliam. Eu tenho pensando na minha nova casa e na minha nova posição na  
sociedade, e todas as coisas novas em geral. Eu amo variação, e eu mal posso esperar para ser sua  
esposa, mas é natural  estar confusa, não é? "

O  momento  que  eu  tinha  dito  "sua  esposa"  todas  as  feições  dele  relaxaram,  e  ele  estava  
sorrindo quando eu terminei o meu discurso. "Claro que é, minha querida. Estou mesmo estou  
confuso. "

Eu tinha um olhar tão perplexo no meu rosto que ele começou a rir. Seu riso era o melhor  
remédio para toda a melancolia ao nosso redor. Toda a tensão se foi, e eu não conseguia me  
lembrar de me sentir desconfortável com alguma coisa.

"Mas Fitzwilliam," eu disse brincando: "você sempre foi o Sr. Darcy de Pemberley."
"Mas eu nunca fui seu marido antes, Elizabeth. Esse é o meu papel mais importante agora, o  

núcleo em torno do qual eu estou construindo a minha vida. Vou ver Pemberley de maneira tão  
diferente - não como a propriedade que herdei como um filho, mas como a casa que vamos  
compartilhar e onde vamos criar nossos filhos. Eu vou cuidar de meus deveres não para o meu  
orgulho  pessoal  ou  para  honrar  a  memória  de  meu  pai,  mas  como  meio  de  nos  trazer  
prosperidade.  Vou me  esforçar  para  adivinhar  seus  desejos,  para  deixá-la  confortável,  para  
mantê-la segura e protegida e feliz para toda a vida. Isso é tudo novo para mim, Elizabeth, e vou  
fazê-lo com todo o meu coração. Mas," acrescentou ele com terror debochado, "não parece muito  
fácil, não é?"

"Eu  não  tenho  certeza  sobre  deveres,  mas  quanto  a  me  manter  feliz,  deve  vir  muito  
naturalmente  para  você,  senhor.  A  menos  que  você  me  diga  que  ensaia  esses  discursos  
maravilhosos."

"Você  é  minha  musa,  Elizabeth.  Como  ambos  sabemos,  geralmente  sou  pateticamente  
inarticulado."
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"É um privilégio, então, que eu sou o única a par do aspecto eloqüente do seu caráter. Eu não  
gostaria de compartilhar tal discurso com ninguém. "

Ele beijou minha testa - foi um beijo e um suspiro de alívio combinados.
"Eu senti sua falta hoje,"  eu disse a ele, ainda na segurança de seu abraço. "Eu pensei que  

nunca iríamos nos encontrar a sós."
"Foi tormento para mim também, meu amor, mas é melhor assim. Seu pai te pediu para estar  

com ele em todas as oportunidades hoje. Você não vê isso? Ele sente sua falta antes mesmo de  
você partir. Eu, que vou levar a alegria dele de sua casa, e mantê-la comigo para sempre, como  
posso ser egoísta e negar-lhe este último dia?"

Se todas as suas palavras anteriores não tinham conseguido me fazer chorar, aqueles fizeram.  
Ele me permitiu, secando as lágrimas em silêncio quando a minha visão ficava turva. "Você é o  
melhor homem que conheço, Fitzwilliam. O mais generoso ... o mais bondoso... "

"Por você, minha querida. Tudo o que sou e sempre serei, é por causa de você e para você.  
Você é a minha criação."

"Eu te amo," eu disse baixinho, e nos abraçamos em silêncio até que meu pai saiu e me pediu  
para acompanhá-lo. Ele não parecia incomodado ou surpreendido ao nos encontrar nos braços  
um do outro, as mãos de Fitzwilliam acariciando minhas costas. Ele só limpou a garganta e disse:  
"Elizabeth, não me lembro o título do livro que estávamos discutindo ontem. O Conde parece  
impressionado com a minha descrição, mas não posso nem localizá-lo, nem lembro o nome.  
Você poderia me ajudar?"

Eu acho que Fitzwilliam piscou para mim quando ele me soltou.
Eu me pergunto o que ele está fazendo agora. Estou certa de que ele não pode dormir mais do  

que eu. Ele está olhando para fora da janela? Andando de um lado para o outro na sala? Bebendo  
um vinho do porto com o Sr. Bingley?

Não, eu prefiro a idéia de ele estar sozinho e pensando em mim, como eu penso nele. Se eu  
fechar meus olhos, eu vejo ele, eu vejo amanhã, vejo o nosso futuro. Ele está ansiando por mim  
como anseio por ele?

Eu tenho sido imprudente o suficiente, ficando acordada até tão tarde. Não é possível parecer  
feia por causa da falta de sono no dia do meu casamento. Mamãe nunca ia aceitar isso, e eu  
nunca poderia suportar decepcionar o meu noivo. Então eu vou deitar em minha cama e fechar  
meus olhos com força e tentar pensar em nada até que eu me renda à doce dormência.

Antes disso, eu vou assinar, pela última vez,
Elizabeth Bennet Viola

~)~)~)~(~(~(~
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Darcy sentou-se à janela da biblioteca, seu vinho do porto na mão, e olhou para a pesada 
escuridão do lado de fora. Era uma noite sem lua e as estrelas apareciam muito claramente no 
céu.  Seus  olhos procuraram Polaris,  tão  estranhamente  separada do resto,  uma unidade que 
estava sozinha no caos do universo. Ele sempre sentiu uma espécie de simpatia por ela, como ele 
considerava que sua vida refletia isso muito bem. Ele sempre foi rodeado por tantas pessoas, mas 
no  fundo  do  seu  coração,  ele  estava  dolorosamente  consciente  de  sua  solidão,  desde  a  sua 
infância. Mas agora, Elizabeth havia entrado em sua vida, e o sentimento de insatisfação, de ser 
incompleto, tinha sido substituído pela alegria absoluta de sua alma, uma vez que procurou a 
dela. Sua mente, seu coração, tudo nele havia encontrado nela sua companheira, seu igual, e ele 
não estava mais sozinho.

"Eu  digo,  Darcy,  você  parece  muito  calmo.  Surpreendentemente  calmo,  considerando  que 
amanhã é um dia e tanto. Você não sente o menor nervosismo? Você senta aí e olha para Deus 
sabe o que naquela escuridão, e você não precisa falar sobre nada. Assim como todas as noites. 
Como você faz isso? Eu quero saber!" Disse Bingley, tomando grandes goles de seu terceiro copo 
de vinho do Porto.

Darcy teria infinitamente preferido ficar sozinho com seus pensamentos, mas não conseguiu 
encontrá-lo em seu coração de abandonar seu amigo, que estava em necessidade tão evidente de 
alguma companhia.  Ele  suspeitava que se Charles tivesse que passar a noite sozinho, ele iria 
beber tanto que ele não seria capaz de ficar de pé no altar pela manhã, e ele não apreciava a 
idéia de ser acusado novamente de separar Bingley e Miss Bennet.

"Meu amigo, esta não é uma noite normal para mim também. Se fosse, eu estaria dormindo a 
esta hora."

Bingley admitiu o ponto. Mas então, quando uma outra idéia se forçou em sua mente, ele disse, 
"Mas você não parece nervoso ou assustado."

"Eu não estou assustado. Por que eu deveria estar? Certamente você não está, tampouco. "
Não houve resposta.
"Bingley?"
Charles desviou os olhos.
"Bingley,  olhe  para  mim.  O  que  pode,  possivelmente,  intimidá-lo?  Certamente  não  Miss 

Bennet." De repente, ele se perguntou se a irmã de Elizabeth escondia uma personalidade muito 
diferente sob o seu exterior calmo e invariável doçura.

"Não, não," o Sr. Bingley negou apaixonadamente. "Jane é mais angelical do que nunca. Tão 
pura, tão inocente. Oh Deus, o que vou fazer amanhã à noite?"

O Sr. Darcy queria muito ser simpático ao seu amigo, mas ele mal conseguiu esconder o seu 
sorriso. "Estou muito certo, velho amigo, que você sabe exatamente o que fazer amanhã à noite. 
Se compararmos o nosso passado, eu sou de longe aquele que iria precisar de apoio moral."
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"Exatamente!"  Os  olhos  de  Bingley  eram  brilhantes,  e  Darcy  se  moveu  decididamente  na 
direção dele e tirou sua taça. "Por que você não precisa?" Charles continuou, imperturbável.

"Isso é ridículo. Eu não tolero esse tipo de conversa, nem mesmo no tempo de Cambridge, e eu 
certamente não vou tolerar agora."

"Oh, não há necessidade de ficar bravo agora, Darcy. Você entende o que quero dizer. Minhas 
experiências passadas foram tão diferentes, as mulheres foram... Jane é filha de um cavalheiro. 
Ela é tão, tão inocente e... Como ela irá confiar em mim? Como posso fazer isso com a mulher que 
eu amo?"

"Idealmente, Bingley, este ato é suposto para acontecer entre um homem e uma mulher que se 
amam. Quanto as mulheres do passado," ele corou um pouco, "estou bem ciente de que o que 
você sentiu não é nada comparado com aquilo que você vai experimentar agora, mas eu confio 
que você sempre tratou as mulheres  com respeito e  gentileza."  À medida que uma idéia lhe 
ocorreu, ele acrescentou apressadamente: "Se não foi esse o caso…"

Bingley interrompeu. "Meu Deus! O que você acha que eu sou, um bruto? "
"Bom. Bom." Darcy tossiu um pouco e continuou. "Eu realmente queria que seu pai e o meu 

estivessem vivos esta noite, Bingley. Mas tenho a certeza que se eles estivessem aqui conosco, eles 
diriam isto mesmo: 'Ame-a e mostre a ela seu amor, e tudo ficará bem'."

Enquanto Bingley absorvia a idéia, um sorriso começou a se espalhar pelo seu rosto, não um 
embriagado que iria desagradar seu amigo, mas um que mostrava seu alívio e felicidade genuína.

"É verdade. Um pensamento muito agradável, Darcy. Agradeço a você. Eu também queria que 
nossos pais estivessem conosco nesta noite. Como eles ficariam orgulhosos de nossas escolhas, 
hein?"

Darcy  sentiu  um caroço  em sua  garganta  e  não  conseguiu  responder  imediatamente.  Na 
verdade, como ele teria ficado feliz de receber a bênção de seu pai e sua mãe neste dia de sua 
vida! Como ele desejava que ele pudesse apresentá-los para Elizabeth, dizer à eles da excelência 
dela, do seu valor! Como ele desejava fazê-los felizes, mostrando-lhes a sua felicidade! Mas ele só 
poderia ter a fé de que eles estavam observando e aprovando e amando ele e sua futura esposa do 
céu.

As divagações de Bingley o trouxeram de volta de seus pensamentos.

"Meu pai sempre teve um olho para mulheres bonitas. Ele teria apreciado as nossas noivas 
como nenhum outro. Estou certo de que ele iria... "

"Bingley, eu realmente acho que é hora de ir para a cama."
"Claro." Virando-se para a porta sem cerimônia, ele estava pronto para dizer boa noite, quando 

uma pergunta final veio à sua mente.
"Se você não tem medo de amanhã, por que você não dorme?"
"Porque eu estou impaciente para ver o dia chegar."
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Jane apenas sorriu e beijou a bochecha dele com ternura, enquanto Elizabeth riu abertamente. 
"Tenho medo que seja tarde demais agora, papai. Eu li  A Megera Domada¹ novamente, sob sua 
recomendação, devo acrescentar, e eu fui transformada na obediente Catherine agora, pronta 
para atender a todos os desejos do meu marido."

"Oh Lizzy, eu não chamaria de ler o que você fez - suspirando e exclamando e xingando os 
pobres personagens em cada página," Jane traíu.

"Não, nossa Elizabeth Viola Bennet será sempre uma menina Noite de Reis² – se sacrificando 
por sua família se necessário, mas sempre tendo uma mente própria," disse o Sr. Bennet com 
carinho.

"E sempre tendo as idéias mais estranhas!" Jane acrescentou, enquanto Elizabeth protestava que 
não era esse o caso, e que tinham confundido sua personagem inteiramente, antes que ela se 
rendeu ao riso.

"Venha agora. Você não deve manter o seu Duque Orsino esperando." A voz do Sr. Bennet era 
muito mais baixa do que a normal,  e suas filhas podiam ver quão profundamente ele estava 
tocado.

"Nem o Claudio de Jane Hero," acrescentou Elizabeth levemente, e ela beijou seu pai.
"Eu  acredito  que  os  seus  nomes  do  meio  serviram  bem  a  vocês,  minhas  meninas.  Vocês 

superaram os personagens das peças na boa sorte no casamento. Eu acredito que, escolhendo 
eles, eu fui um benfeitor ativo no bem-estar de vocês."

"Oh Papa, você fez muito mais para nós do que escolher o nosso nome do meio!"
"Sim, mas se eu explicar para sua mãe como  Viola e  Hero ajudaram vocês,  ela pode vir a 

entender  o  meu  apreço  por  Shakespeare  e  entender  por  que  eu  escolhi  aqueles  nomes 
'incompreensíveis'."

"Tenho medo que vai precisar muito mais que isso para Mamãe apreciar o Bardo," Elizabeth 
suspirou.

"Seria bom se o seu noivo mencionasse a admiração dele por Shakespeare para a sogra. Então, 
ela com certeza iria se tornar uma estudiosa profunda. "

Elizabeth soltou uma risada, enquanto ela e Jane abraçavam seu pai uma última vez antes de 
caminhar até o altar.

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

O Sr.  Darcy fez  seus primeiros  passos com sua nova esposa mal  registrando o que estava 
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acontecendo ao seu redor. Quando ele andou para fora da igreja, as pessoas vieram para a frente 
para apertar sua mão e meninas abraçaram e beijaram Elizabeth, mas a única coisa que de que 
ele estava ciente foram as palavras de Elizabeth, proferidas apenas poucos minutos antes. "Eu, 
Elizabeth Viola, tomo a ti, Fitzwilliam Andrew, para ser meu marido, para ter e manter deste dia 
em diante, para o melhor para o pior, na riqueza na pobreza, na doença e na saúde, para amar, 
cuidar e obedecer, até que a morte nos separe, de acordo com a santa ordenança de Deus; com 
isso eu te dou minha verdade."

Ela o tinha aceitado, e ela prometeu amá-lo pelo tempo que ambos vivessem. Elizabeth tinha 
concedido a ele o presente de seu amor algum tempo atrás,  e ela foi muito generosa em sua 
confiança,  mas  apenas  quando  ele  ouviu  essas  palavras,  ele  se  permitiu  entender  quão 
absolutamente  comprometida  ela  estava  com  ele.  O  seu  coração  bateu  forte  em  seu  peito, 
regozijando-se  naquele  momento  de  êxtase  total,  quando o  medo e  a  pequena dúvida  final 
escolheram deixá-lo.  Ele  queria  abraçar,  beijar  sua amada naquele  mesmo momento -  para 
explicar a ela que eventos maravilhosos aconteceram na alma dele, que era mais dela agora do 
que nunca. Mas ele se conteve, sabendo que eles tinham uma eternidade para amar e cuidar um 
do outro. E ele estava determinado a não permitir que nenhum momento de seu tempo juntos 
fosse desperdiçado.

Ele sentiu a mão dela apertar a sua quando saíam da igreja e se virou para olhar para o rosto 
lindo  e  corado  dela.  Por  um  breve  momento,  ele  desejou  que  eles  pudessem  renunciar  ao 
pequeno-almoço de casamento e todas as festividades, para que ele pudesse ser capaz de ter sua 
esposa toda para si mesmo, mas ele deixou o pensamento em breve. Ele estava tão delirantemente 
feliz que ele queria que o resto do mundo compartilhasse de sua alegria e comemorasse com ele.

Isso  não  era  nada  parecido  com  o  estado  de  contentamento  silencioso  com  que  ele  era 
acostumado  -  era  mais  profundo  e  muito  mais  poderoso,  sacudindo-o  à  sua  essência.  Se 
importando muito pouco com o decoro, ele se inclinou e beijou Elizabeth, se apenas por um 
segundo.  Algum  parente  de  Elizabeth  aplaudiu,  e  as  crianças  pequenas  que  tinham  estado 
observando com admiração o noivo durante a cerimônia inteira aplaudiram. Quando o momento 
tinha acabado,  os olhos de Darcy localizaram sua tia,  Lady Matlock,  no meio  da multidão e 
observou o rosto apavorado dela.  Ele atirou-lhe um sorriso devastador que só a deixou mais 
surpresa, e ela precisou de algum tempo para se recuperar e sorrir para ele.

O  sol  estava  brilhando  mais  do  que  nunca,  e  era  um dia  excepcionalmente  quente  para 
novembro. Darcy ouviu Elizabeth dizendo, muito divertida, "Feliz é a noiva sobre a qual o sol 
brilha."

"Então, você está feliz, meu amor?"
Ela  olhou para ele  com muito carinho,  mas ele podia discernir  o brilho inconfundível  de 

provocação em seus olhos, antes mesmo de ela responder: "Com tal quantidade de luz do sol, 
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como eu poderia ser infeliz?"
"Parece que mesmo os elementos da natureza estão a nosso favor," comentou ele, ligeiramente 

acariciando a mão dela que ainda estava na sua. "Entretanto, eu quero ser um participante mais 
ativo na sua felicidade."

"Você é meu sol," ela sussurrou para que só ele pudesse ouvir. O olhar dele mudou de surpresa 
momentânea para ternura absoluta, enquanto ele trouxe a mão dela para seu rosto, apertou-a 
contra  sua  bochecha e  então  suavemente  roçou com os  lábios.  Elizabeth  foi  profundamente 
tocada por seus gestos que falavam de tal maneira maravilhosamente simples do seu amor, e ela 
tremeu quando sentiu o despertar da paixão por trás de sua troca.

"Eu te amo, Elizabeth Viola Darcy.  Se eu estou certo de qualquer coisa relacionada com o 
futuro, é isto: Eu vou te amar para sempre."

Ela se inclinou para ele, e as mãos do Sr. Darcy rodearam sua cintura, trazendo-os cada vez 
mais  perto  até  que  seus  lábios  estivessem quase  unidos.  O Coronel  Fitzwilliam tinha  estado 
observando-os de perto,  e  experiente  como ele  era  em interlúdios  ternos  e  apaixonados,  ele 
poderia adivinhar onde este beijo levaria. Ele também poderia adivinhar quão pouco seus pais 
ficariam felizes por testemunhar tais manifestações abertas de afeto, portanto, ele se aproximou 
de Darcy, deu um tapinha nas costas dele e falou em um tom leve.

"Darcy,  homem egoísta  e  de  sorte!  Você  tem  que  compartilhar  sua  adorável  esposa  com 
algumas pessoas esta manhã. Não é bom se atrasar para o seu pequeno-almoço de casamento. 
Bingley está bem a caminho, e vocês ainda nem entraram na carruagem!"

Por menos satisfeito que Darcy estivesse pela interrupção, ele entendeu as boas intenções de 
seu primo e, portanto, ajudou a Elizabeth a entrar na carruagem. Antes de entrar, ele ouviu o seu 
primo sussurrando-lhe: "Você é um homem de sorte, Darcy."

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

Darcy apreciou a quietude da carruagem após a agitação do pequeno-almoço de casamento 
mais do que ele poderia expressar. Não havia outros sons além de cascos dos cavalos e rodas, e 
mesmo estes pareciam reconfortantes. Elizabeth havia caído em um sono tranquilo, com a cabeça 
deitada sobre o peito dele, para que ele pudesse sentir a respiração dela contra sua garganta. Sua 
mão  escorregou  atrás  das  costas  dela  e  agora  estava  segurando  a  mão  dela,  acariciando-a 
levemente de modo a não perturbar seu descanso. Ela parecia se divertir, porém, mesmo em seu 
sono, pois um leve sorriso de satisfação inconsciente apareceu em seus lábios.

Ele soltou um suspiro de profundo contentamento. Foi assim que ele sempre imaginou ser a 
felicidade genuína - de voltar para casa com a mulher que ele amava. Não havia sentimento de 
solidão, nem a sensação de que ele havia deixado merade de seu coração em outros lugares, 
como era o caso de cada vez que ele voltava sozinho, quer para a casa em Londres ou para 
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Pemberley no ano passado. O dia havia sido longo e cheio, mas enquanto ele inalava a fragrância 
suave das rosas que enfeitavam o cabelo de sua esposa, ele tinha certeza de que ele não estava 
nem o cansado.

Eles  estavam se  aproximando  da  casa  de  Londres,  quando  Elizabeth  abriu  os  olhos  e  foi 
saudada com um beijo suave, gentil de seu marido, que estava olhando para ela com adoração.

"Eu sinto muito," ela sussurrou.
"Pelo quê?"
"Por adormecer. Eu queria ficar sozinha com você durante todo o dia, e quando finalmente 

ficamos, meu cansaço tomou conta de mim. Eu não deveria ter ficado acordada até tão tarde na 
noite passada."

"Não há necessidade de se preocupar, meu amor. Teremos todo o tempo que queremos para 
nós mesmos, e eu nunca vou me sentir sozinho quando tenho você em meus braços, dormindo ou 
acordada. Mas me diga, o que a manteve acordada até tarde ontem? Você estava nervosa sobre 
hoje?" A mão dele moveu-se para acariciar o rosto dela, uma e outra vez, e trouxe tanto conforto 
e amor que Elizabeth instintivamente beijou seus dedos, uma ação que foi recompensada por 
uma imperceptível gemido de Darcy, que fechou os olhos apenas por um momento.

"Eu não sei como me sentia," Elizabeth respondeu se aninhando mais perto dele, "mas acredito 
que o desejo pelo nosso casamento foi destaque no meu coração."

Mesmo ele sabendo que eles estavam quase em casa, ele não poderia resistir à tentação de 
beijar os lábios que falaram palavras tão doces para sua alma. A carruagem parou e eles se 
pressionaram um contra  o  outro,  ainda  se  beijando.  A realização  de  sua  chegada  à  casa  se 
intrometeu no entanto, e se separaram, ele desesperadamente tentando recuperar a compostura, 
enquanto ela estava muito preocupada com sua aparência.

"Eu pareço... desarrumada?", Ela perguntou ao marido, acariciando seu cabelo para saber se as 
flores pequenas que tinham o adornado pela manhã ainda estavam lá.

"Você parece devastadoramente bela e sedutora, como sempre."
"Seja  sério,  Fitzwilliam! Quero deixar uma boa impressão sobre os  criados,  ou eu vou me 

encontrar muito pouco à vontade na sua casa. "
"Nossa casa, Elizabeth", ele lembrou à ela suavemente. "Não se preocupe, meu amor. Todos vão 

admirá-la.  Você não deve subestimar o seu dom natural  para encantar as pessoas,"  disse ele 
sorrindo, mas ao notar que ela não havia relaxado, ele continuou. "Eu prometo que eles vão 
respeitar e amar você. Eu farei tudo ao meu alcance para mantê-la feliz na nossa casa. "

"Obrigado," ela sussurrou enquanto o lacaio abria a porta da carruagem. "Você sempre sabe 
como me confortar."

"Eu só tento ler seus sentimentos. E acontece que eu sei que a minha Elizabeth é muitas vezes 
preocupada com as primeiras impressões, muito desnecessariamente, devo acrescentar. "
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"Desnecessariamente  de  fato,"  respondeu  ela,  sorrindo  abertamente  quando  ela  saiu  da 
carruagem. "Pois eu descobri, da forma mais agradável, que quando a boa opinião das pessoas  é 
uma vez perdida, não é perdida para sempre."

O Sr. Darcy teve que suprimir uma risada, enquanto ele ofereceu o braço à sua esposa para 
caminhar até a porta.

"Eu vou recompensá-la por este belo discurso mais tarde," disse ele, e ela tremeu quando ela 
discerniu os  acordes da paixão em na voz profunda dele.  A pele  do seu rosto  estava corou 
quando ela se sentiu os lábios dele chegando cada vez tão perto, mas nunca tocando-a. Elizabeth 
sentiu algo mexer dentro dela, algo que fez a perspectiva de apresentações e formalidades quase 
insuportáveis. Isso pareceu afetar a mente e o corpo dela, impedindo-a de pensar claramente ou 
controlar seu peso pois ela se agarrou mais perto de seu marido. Mais tarde naquela noite, ela 
iria aprender que o que ela sentia era desejo. 

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

Se alguém tivesse perguntado à Elizabeth o que ela comeu naquela noite, ela não teria sido 
capaz  de  responder.  Ela  sabia  que  era  o  seu  primeiro  jantar  como a  dona  da  casa,  e  seus 
sentimentos eram muito diferentes do que todas as vezes que ela tinha jantado no ali durante a 
sua estadia anterior em Londres como convidada do Sr. Darcy. Os criados que se dirigiam a ela 
como a Sra. Darcy a assustaram, e ela teve que tentar sorrir educadamente para eles e não deixar 
o nervosismo ser interpretado como presunção. Mas acima de tudo, seus pensamentos e sentidos 
foram atraídos pelo homem que estava sentado diante dela – seu marido. Ele tinha estado muito 
animado quando chegaram à casa, mas como o tempo passou, ele ficou mais silencioso. Elizabeth 
percebeu que ela preferia sua camaradagem de poucas palavras do que uma conversa inútil que 
certamente não conseguiria aplacar seu embaraço.

Embora seu marido falasse pouco, os olhos dele não deixaram os dela por um momento - e ela 
não deixou de se sentir mais quente e ficar um pouco mais confiante sob o olhar firme e amoroso 
dele. Só quando eles terminaram o jantar e ele ofereceu o braço a ela, que ele olhou para outro 
lugar,  quando ele  perguntou:  "Vamos passar algum tempo na sala  de música  antes  de  nos... 
retirarmos?"

Quando ele terminou a frase, seus olhos intensos voltaram para o rosto dela. Elizabeth sentiu o 
olhar dele lentamente dar origem a um profundo fogo dentro dela, um fogo que ela estava certa 
que iria  consumi-la  com sua intensidade crescente.  Mas  ela  foi  mais  e  mais  atraída a  cada 
momento que passava, e nada poderia diminuir o instinto, a força primitiva que estava destinada 
a uni-los. Corada, mas se sentindo mais ousada do que nunca, ela respondeu: "Estou pronta para 
me retirar, Fitzwilliam."
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Ela o ouviu inspirar profundamente, mas ele não fez nenhum outro sinal para mostrar que ele 
foi afetado. Ele falou com uma voz que poderia ter parecido muito calma, se Elizabeth não tivesse 
percebido, no último momento, seu ligeiro tremor.

"Você deve precisar de tempo para se preparar. Certamente... Uma hora é suficiente? "
Elizabeth tinha inicialmente pensado em pedir tal  quantidade de tempo, mas de repente o 

pensamento de se separar de seu marido tornou-se insuportável. Ela tinha tomado um banho 
antes do jantar.  Certamente sua criada poderia despi-la em poucos minutos,  não podia? Seu 
cabelo podia ficar como estava - Fitzwilliam gostou e disse isso à mais de uma vez naquela 
manhã.

"Não," respondeu ela e imediatamente ela viu a surpresa difundida no rosto do marido. "Um 
quarto de hora é suficiente. Isto é, a não ser que você tenha algo importante a fazer. Nesse caso, 
eu posso esperar uma hora ou mais de uma hora. Você pode ter todo o tempo que você precisa." 
Ela sentiu toda sua ousadia anterior quebrar sob o olhar escuro e penetrante  dele.

Finalmente,  inclinando-se  para  ela  e  tomando  seu  rosto  nas  mãos,  ignorando  totalmente 
qualquer criado que pudesse estar passando naquele momento, ele sussurrou: "Você é o que é 
mais importante para mim, hoje à noite e todos os dias e noites, para o resto de nossas vidas. Eu 
posso jurar que você nunca vai me encontrar sem vontade de vir até você quando você desejar a 
minha presença."

Eles ficaram assim por alguns momentos, suas palmas das mãos no rosto dela, seus dedos se 
movendo  lentamente  nas  tempôras  dela,  seus  olhos  fechados.  Suas  respirações  saíam 
rapidamente, em uníssono. Cada um podia sentir o coração do outro, batendo em conjunto com o 
seu próprio.

"Estou muito feliz de ouvir isso. Pois eu duvido que eu jamais gostaria de ficar separada de 
você, deste dia em diante."

Eles subiram as escadas sem mais palavras, saboreando o impacto de suas últimas declarações 
em suas almas. Eles se separaram em frente ao quarto dela.

"Espere por um quarto de hora,  meu amor,"  ela sussurrou, e de repente, sentiu-se como a 
princesa do conto de fadas, que enviou seu cavaleiro em uma aventura, implorando-lhe para 
voltar logo que pudesse. Ela estava grata que ela não tinha que esperar por muito tempo, ela já 
sentia falta dele, e ele nem sequer tinha ido!

"E então virei até você," ele completou o significado e levou a mão dela à boca, mal tocando-a 
com seus lábios. Quando ele se virou para sair, ouviu o suave suspiro dela. Aquele doce som o 
acompanhou durante os longos minutos que se seguiram.

~)~)~)~(~(~(~
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O Sr. Darcy ficou na frente da porta que separava seu quarto do de sua esposa, seu corpo 
alguns centímetros de distância da madeira pesada, com a mão quase tocando a maçaneta. O 
momento havia finalmente chegado em que ele amaria Elizabeth sem inibição ou restrição. Seu 
desejo misturado com preocupação por sua esposa. O que ela esperava, e o que ela temia sobre 
esta noite? De repente, ele desejava saber o que exatamente as mães e tias diziam para as noivas 
jovens em tais ocasiões.  Ele iria apreciar muito uma visão sobre as mentes das mulheres.  No 
início da noite,  Elizabeth parecia acolhedora,  quase tomando iniciativas para incentivar uma 
maior quantidade de intimidade entre  eles.  Mas será que era porque ela ansiava por ele da 
mesma forma que ele ansiava por ela, ou ela estava agindo inocentemente, induzida pela sua 
pureza e amor, como ela sempre tinha feito antes? 

Não, Darcy não era um tolo, e ele não permitiria que dúvidas infundadas obscurecessem a sua 
felicidade. Ele sabia que sua esposa era apaixonada. Ele tinha visto isso durante o noivado, em 
todos aqueles interlúdios longe de seu mundo e suas regras, quando a resposta dela à ele tinha 
ultrapassado todos os sonhos que ele já tivera na vida. Ela não tinha afastado-o quando suas 
mãos exploraram o corpo dela, vez após outra - e o tecido do vestido dela era sempre insuficiente 
para parar o fogo que o seu toque acendia em ambos seus corpos. Em todas as ocasiões quando 
eles  iriam roubar alguns momentos,  eles  procuraram aquelas  sensações  maravilhosas  juntos, 
mesmo quando ambos sabiam que eles forçando seus limites e sua sanidade mais e mais. Darcy 
estremeceu ao lembrar os beijos, as carícias, os gemidos suaves de Elizabeth contra seus lábios, a 
forma como ela  fechava os  olhos  e  puxava a cabeça  para  trás  enquanto ele  saboreava suas 
bochechas, o queixo, a pele doce de sua garganta, cada pequeno ponto precioso que não estava 
coberto pelo vestido. Ele lembrou o olhar nos olhos dela cada vez que essas trocas apaixonadas 
terminavam. Mesmo que ela não estivesse ciente disso, os olhos dela prometiam mais todas as 
vezes que olhavam para ele.

Darcy não tinha medo da noite que estava por vir.  Se ele  não confiava em si  mesmo,  ele 
confiava no que ele compartilhava com Elizabeth. Quando ele bateu na porta, ele tinha certeza 
de que o amor deles faria daquela noite,  bem como todas e cada uma das que se seguiriam, 
melhor do que ele poderia prever.

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

Elizabeth disse ao seu marido para entrar, e ele entrou para encontrá-la sentada de costas para 
o espelho e seus olhos focados no chão. Ele se aproximou e sentou-se no tapete diante dela, 

Failing and Fainting – by Elsa – Tradução: Samanta Fernandes



permitindo  que  seus  braços  descansassem  sobre  os  joelhos  dela.  Seus  movimentos  eram 
completamente sem pressa, e ele não falou uma palavra, dando à Elizabeth tanto tempo quanto 
ela  precisava  para  se  tornar  confortável  com  a  sua  presença.  Se  seu  coração  batia 
descontroladamente com a proximidade dela, ele não traiu o menor sinal disso.

Finalmente sua esposa falou, e quando ela o fez, ela estendeu a mão e começou a brincar com 
um dos cachos dele. "Eu sinto muito. Tive tempo apenas para colocar a minha... minha camisola. 
Eu tinha pensado que meu cabelo estava aceitável, mas agora eu pareço positivamente ridícula 
com todas estas flores murchas. Eu deveria... Você acha... Você está descontente?" Ela tropeçou em 
suas palavras no final, e sua expressão mostrava que ela estava genuinamente preocupada com 
sua aparência. Darcy acariciou o tornozelo dela tranquilizadoramente, enquanto os seus olhos 
sorridentes olhavam profundamente para os olhos preocupados dela.

"Você parece ter desenvolvido uma propensão para se desculpar sem que haja uma razão, 
Elizabeth,  pois  acontece  que  eu  acho  você  mais  bonita  do  que  nunca  esta  noite.  Você  está 
encantadora. Irresistível."

As palavras dele encheram o espaço entre eles, juntando-os em seu calor, enquanto ele não fez 
nenhum outro movimento além da leve carícia em seu tornozelo, e ela persistia em passar seus 
dedos pelas mechas de cabelo dele.

"Obrigado,  Fitzwilliam,"  disse  ela  depois  de  algum  tempo.  "Eu  sei  que  tenho  agido 
estranhamente hoje, e você não dispensou ou riu da minha maneira infantil. Eu sou abençoada 
por tê-lo como meu marido.”

"Nem tão abençoada quanto eu," respondeu ele, tocado. "Você se sentiria mais à vontade se o 
seu cabelo estivesse solto?"

"Eu me sinto bastante confortável agora. E eu não trocaria sua companhia pelas habilidades da 
minha criada esta noite."

"Não tenho a  pretensão de ser  tão  hábil  quanto a  sua  criada,  mas  eu  poderia  ajudá-la  a 
remover  as  flores  e  grampos.  Eu  sempre  sonhei  com  isso,"  disse  ele  em  voz  baixa,  mas 
hesitantemente, já que ele tinha medo de dizer à ela coisas que ela não estava pronta para ouvir. 
O sorriso pequeno dela  e o rubor de suas bochechas sacudiram as incertezas para longe. Ele se 
levantou e delicadamente virou sua esposa para que ele pudesse ver seu rosto através do espelho, 
enquanto ele trabalhava.

Poucos minutos se passaram em silêncio, Elizabeth consciente dos movimentos ternos de seu 
marido e Darcy absolutamente encantado com a simples tarefa que havia assumido. Sua voz 
quebrou o silêncio, enquanto suas mãos continuaram sedutoramente a pentear os cabelos.

"Elizabeth,  eu sei  que a perspectiva desta noite pode ser muito complicada para você.  Nós 
nunca falamos disso antes, então me deixe saber se estou pedindo demais de você. Desejo, porém, 
eu gostaria muito que pudéssemos falar abertamente hoje à noite. Você pode me dizer tudo o que 
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desejar, qualquer coisa que você teme, qualquer coisa que faz você se sentir desconfortável." Ao 
ver a hesitação no rosto dela, ele continuou, "Compartilhe seus pensamentos comigo, meu amor e 
eu prometo que vou valorizar os seus sentimentos e fazer tudo em meu poder para fazer todos os 
seus desejos se tornarem realidade."

Elizabeth escondeu o rosto nas mãos, mas apenas brevemente, como ela se sentia o toque dele 
em seu ombro e a voz dele contra o seu ouvido, sussurrando: "Não me afaste, Elizabeth. Quero 
que sejamos um, mas de muito mais maneiras do que na carne."

Ela sorriu nervosamente, e mesmo que sua voz tremesse um pouco, ela encontrou com o olhar 
dele no espelho. "Eu prometo que vou tentar. Você vai fazer o mesmo?"

Ela discerniu os sinais inconfundíveis da luta dele pela sua compostura - uma palma passou 
pela testa, seus lábios apertados, e sua respiração ficou um pouco mais pesada.

"Fitzwilliam?" Ela insistiu.
"Eu vou."
"Você vai começar então? Eu sou muito boa em conversas de abertura e provocar você em 

bailes, mas eu me encontro particularmente inarticulada esta noite."
"E por que isso?"
"Não tenho a certeza seu eu sei."
"Você não se sente tão à vontade na minha presença como esteve no passado?"
"Não,"  ela  respondeu  com  sinceridade,  mas  ao  notar  o  cenho  franzido  dele,  acrescentou 

apressadamente: "Não pense que eu não estou grata por este dia... e esta noite. Mas Fitzwilliam, 
tenho medo de fazer ou dizer algo que seja totalmente imperdoável e impróprio ou tolo."

O Sr. Darcy tirou os últimos grampos e assistiu os últimos cachos caírem para os ombros dela 
com graça real. Em seguida, moveu-se na frente da cadeira dela e ajoelhou-se, tocando os joelhos 
dela com as mãos e olhando diretamente em seus olhos.

"Não há nenhuma tolice ou impropriedade entre nós, Elizabeth. Somos marido e mulher, na 
privacidade dos nossos quartos. Não tenha medos ou restrições, estamos livres dos olhos e noções 
da sociedade. Podemos ser felizes, só nós dois, aqui."

Ela  inclinou-se  e  encontrou os  lábios  entreabertos  dele  em um beijo  que  começou muito 
apaixonado  e  cresceu  cada  vez  mais  exigente.  Logo  o  contato  de  suas  bocas  tornou-se 
insuficiente. Elizabeth segurou o pescoço dele com força, trazendo-o mais perto dela, como se 
guiada por uma necessidade desesperada.  As mãos dele  estavam na cintura dela,  e  sua pele 
queimou da intensidade do toque dele.

Quando eles se separaram, suas respirações pesadas, os olhos penetrantes do Sr. Darcy foram 
recebidos com um sorriso em Elizabeth. Entusiasmado, ele falou. "Você está tão bonita. Observá-
la como você está é um presente que eu mal posso acreditar foi dado à mim." Ele virou o rosto no 
espelho.  "Se  veja  através  dos meus olhos,  Elizabeth.  Veja sua pele  macia que ilumina todo o 
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quarto.  Veja  seu  cabelo,  cachoeiras  encantadoras  coroando  sua  cabeça.  Veja  seus  lábios, 
vermelhos como o melhor vinho. Os vestígios de nosso beijo ainda estão lá. Olhe para seus olhos 
que me encantaram desde o início. Sua expressão pode mudar em uma fração de segundo. Eu sei 
que a sua alma pode ser lida neles - eu me esforço para encontrar o seu belo coração, sua alma 
neles, cada vez que eu olho para você. Veja meu amor, Elizabeth, e não tenha medo de nada."

Ela conseguiu parar as lágrimas que brotaram de seus olhos, mas não o tremor em sua voz.
"Eu só posso ver você, galante, gentil, maravilhoso como você é. Eu posso ver sua ternura, sua 

paciência, seu amor. Eu não tenho medo de nada quando você está perto de mim. Eu te amo, 
Fitzwilliam, mais do que qualquer pessoa no mundo."

Ela sentiu as mãos dele nas costas dela, levantando-a enquanto ele se levantou, enquanto seus 
lábios apreenderam os dela. Ela estava sedenta para saboreá-lo, para explorar sua boca, e ela 
deixou sua língua dançar com a dele mais e mais ousada. Seu corpo foi pressionado contra o 
dele, e ela estava ciente de uma nova necessidade. Seus seios estavam implorando para sentir o 
corpo dele, para ser esmagado contra seu torso, para conhecer a pele nua dele. Ela puxou ainda 
mais perto, e sem saber muito bem o que estava fazendo, ela se moveu as mãos para atrás do 
pescoço dele então sob sua camisa, sentindo a pele de suas costas. A resposta dele foi um gemido 
alto, enquanto suas mãos começavam a desabotoar a camisola dela, acariciando fervorosamente 
cada parte pequena da superfície exposta com seu toque íntimo.

Quando esse  beijo  terminou,  Elizabeth  não tinha certeza  se  ela  era  capaz  de  mais  algum 
pensamento coerente ou fala. Darcy parecia igualmente afetado, pois seu olhar nunca vacilou do 
dela, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. À medida que o tempo passou, a frieza relativa do 
quarto, depois do calor do contato de seus corpos, restaurou Elizabeth a um grau de compostura, 
e ela estendeu a mão para o marido.

"Acredito que deveríamos nos deitar.  Não estou certa de quanto tempo minhas pernas me 
apoiarão se continuarmos assim."  ela disse abertamente,  e  ela o viu engolindo em seco e até 
mesmo dar um passo para trás.

"Eu disse alguma coisa errada, Fitzwilliam?"
"Não,  não.  Mas,  minha querida Elizabeth,  você não tem idéia  do que suas palavras  fazem 

comigo. Eu tenho que me restringir ou em breve não saberei o que estou fazendo."
Naquele momento,  Elizabeth viu a vulnerabilidade no rosto dele e  leu por trás disso para 

compreendê-lo e seus sentimentos. Ele não era o grande Sr. Darcy, o mestre de Pemberley, mas 
um jovem de  vinte  e  nove  anos,  que  queria  fazer  amor  com sua  esposa  e  estava  cheio  de 
preocupação em relação a sua resposta. Ela ficou tão comovida com isso, que ela tomou o rosto 
dele em suas mãos e o levou para mais perto dela.

"Eu não desejo que você se restrinja, meu amor. Eu não tenho medo de você. Eu não fiz a 
promessa de não esconder de você e extorqui uma promessa de igualdade de você? Por favor, 
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mostre-me tudo o que sente, exatamente como você o sente. Eu não vou recuar."
"Elizabeth".  A  boca  dele  procurou a  dela  e  não  a  deixou até  que  a  necessidade  de  ar  foi 

completamente vital. Após uma brevíssima respiração, ele estava de volta, lavando os olhos, o 
rosto e o pescoço dela com beijos que se espalharam em sua pele como fogo líquido.

"Leve-me para a nossa cama," ele a ouviu repetir, e sobre seu primeiro impulso, levantou-a nos 
braços  e  caminhou alguns  passos  para  a  cama,  provocando um gemido  de  prazer  dela.  Ele 
sentou-se à beira da cama, imóvel, admirando quase com temor o quão certo, quão perfeita ela 
parecia lá.

"Meu coração," ele disse baixinho, acariciando levemente a boca e as bochechas dela com os 
dedos. Ela sentou-se para encontrar seus lábios para outro beijo, e as mãos dele se mudaram 
decididamente para desabotoar o resto da camisola dela, enquanto as mãos dela contentaram-se 
em correr para cima e para baixo nas costas dele. Quando ele mudou sua posição de sentado 
para ajoelhado em cima da cama, Elizabeth o imitou, dando acesso as mãos dele para vaguear 
mais e mais para baixo. Ela arfou quando ele tocou seu bumbum e permaneceu lá, pressionando-
o apertado, mas ela sussurrou contra sua boca, "Não pare. Por favor, não pare."

Ele  prosseguiu,  atingindo  a  parte  de  trás  de  suas  coxas  e  joelhos,  até  que  ele  chegou  os 
tornozelos  que  sua  camisola  deixava  expostos.  Ele  começou a  puxar  a  camisola  dela  então, 
levantando-a com movimentos  lentos  e  quase  cerimoniosos,  até  que ela  passou por cima da 
cabeça e gentilmente foi descartada no chão. Ela estremeceu enquanto se ajoelhava nua diante 
dele, e ele imediatamente a envolveu em seus braços, suas mãos descansando confortavelmente 
em nas costas dela.

"Estou um pouco embaraçada."  A voz dela veio abafada,  porque ela apertou sua bochecha 
contra o ombro dele.

"Eu sei, meu amor, e é natural, embora você deva saber que nunca esteve mais atraente e pura 
do que você está agora. Com cada olhar e cada toque, eu te amo mais.  Meu coração, minha 
mente e meu corpo são todos seus."

Ela  apertou os  lábios  no ombro dele como uma indicação do quanto suas palavras  foram 
apreciadas.

"Você não vai..." Ela fez uma pausa, engoliu em seco e desviou os olhos, incapaz de continuar.
"O que é, Elizabeth?"
"Você não vai tirar a sua roupa também?"
"Isso faria você se sentir desconfortável?"
"Não!" Ela exclamou com franqueza, "pelo contrário, eu me sentiria mais à vontade... Como se 

esta noite nós fossemos iguais."
Ele  sorriu  enquanto  se  afastava  e  começou  a  fazer  o  que  sua  esposa  pediu.  Seus  olhos 

procuraram os dela e os capturaram em um olhar longo, para não intimidá-la em sua primeira 
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vista de seu corpo nu. Mas a mera expressão em seu rosto foi suficiente para fazê-la tremer mais 
e  desejar  a  proteção  dos  braços  dele  em  volta  dela.  Ela  permaneceu  imóvel,  no  entanto,  e 
lentamente os olhos dela se moveram um pouco mais para baixo, para o pescoço, os ombros, o 
tronco, vendo-os pela primeira vez. Os planos do corpo dele, tão diferentes dos dela, a atraíram 
de  uma maneira  que  ela  não  conseguia  explicar.  Ela  foi  atraída  para  eles,  para  o  poder,  a 
masculinidade que eles revelavam, e ela se encontrou desejando tocá-los, acariciá-los, beijá-los, 
centímetro por centímetro.

"Nós somos iguais, Elizabeth," disse ele, movendo-se um pouco mais perto dela. "Esta noite e 
todas as noites."

"Eu temo que sou muito a sua inferior na suave arte da sedução."
"Eu acho que você não tem idéia de seu efeito sobre mim, minha linda menina. Eu estou em seu 

poder, total e completamente."
E ele passou a mostrar à ela o quanto ele foi seduzido, empurrando-a levemente para trás, até 

que ela estava deitada sobre o colchão. As mãos dele tocaram a barriga dela, e ele silenciou a 
risadinha nervosa dela capturando sua boca novamente.  O tremor do corpo dela quando os 
dedos dele atingiram seus seios foi quase violento, e seus lábios deixaram os dela para que ele 
pudesse olhar nos olhos dela.  As pálpebras fechadas dela o impediram de testemunhar a sua 
expressão,  mas  um  sussurro  incoerente  que  ele  entendeu  da  mesma  maneira  o  induziu  a 
continuar. Ele voltou sua atenção para os seios dela, acariciando-as com as mãos, enquanto sua 
boca começou uma viagem alucinante da boca dela para o queixo e depois mais para baixo. Ele 
explorou  a  base  do  pescoço,  beliscando  e  degustando  cada  pedaço  dele  com  a  língua, 
extorquindo gemidos suaves dela. Seus lábios continuaram, até que eles substituíram as mãos em 
sua adoração do peito dela e suas mãos sedentas se moveram para as coxas dela.

Ele sentiu os olhos de Elizabeth se abrirem, e ele levantou a cabeça para encontrar o olhar dela, 
incapaz  de  esconder  mais  a  paixão selvagem em seus  olhos,  mas  o  fervor  de  sua  esposa  se 
igualava ao dele, enquanto ela falava em curtas, trabalhadas sentenças.

"Meu corpo, Fitzwilliam, é seu." Ele sorriu com adoração e compreensão, e depois de um aceno 
quase imperceptível de cabeça, sua boca voltou ao seios dela, intensificando, beliscando, e quase 
mordendo  suavemente.  "Eu  sinto...  Eu  sinto...  prazer."  Ela  ofegou  quando  as  mãos  de  Darcy 
tocaram seu sexo hesitantemente. "Eu sinto prazer... e paixão... e fogo..." Ele continuou com mais 
ousadia, explorando-a, suas mãos portadoras de seu amor, ensinando, adorando, guiando-a a 
sensações que ela nunca soube que existia. Ela respondeu, movendo os quadris e pressionando 
seu corpo contra a mão dele por instinto, enquanto uma voz gritante em sua mente exigia mais e 
mais desse calor. Ela deu um grito, quando um choque ultrapassou seu corpo, um choque que ela 
nunca tinha experimentado antes, mas que ela tinha estado inconscientemente desejando desde 
sempre. Milhões de poderosas ondas foram transmitidas e ampliadas pelo toque de seu marido 
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até que não havia uma parte do seu corpo que não tinha conhecimento da satisfação única que 
ele lhe deu.

Darcy foi hipnotizado pela reação de sua esposa, e a observou de perto com olhos famintos, 
desejando mentalmente notar cada pequeno detalhe da expressão dela, cada pequeno som que 
ela fez. Ele estava em uma luta contra seu corpo, sua mente, sua sanidade, querendo prolongar 
aquele momento para sempre, até que ouviu o sussurro de Elizabeth novamente.

"Eu também sinto... a necessidade. Preciso de mais. Eu sinto... O que eu sinto, Fitzwilliam?"
"Você sente desejo, minha apaixonada Elizabeth," respondeu ele e espalhou uma carícia leve 

das coxas dela até os dedos dos pés, antes de ele abrir as pernas com um pequeno mas ardente 
toque.

"Eu te amo, agora e para sempre, Elizabeth. Além de qualquer comparação, além da vida e da 
morte, além do tempo e da mortalidade. Case comigo, meu amor, com seu corpo, como você se 
casou comigo com sua alma."

Elizabeth respirou profundamente, e Darcy percebeu que ela tinha lágrimas nos olhos, quando 
ela respondeu: "Meu corpo é seu, como é a minha alma."

Ela assentiu com a cabeça e sorriu para os olhos dele que tinham uma sombra de preocupação. 
Elizabeth  Darcy  não  tinha  medo  da  dor,  muito  menos  desta,  a  mera  perspectiva  dela  era 
extraordinária.

Ela o sentiu entrar nela e o contato era tão novo, tão diferente de qualquer coisa que ela nunca 
tinha  experimentado,  que  ela  ofegou.  Ele  se  inclinou  para  beijá-la  apaixonadamente,  suas 
línguas unidas enquanto seus corpos se moviam na direção de sua própria união, as mãos dele 
sensualmente viajando de seio para seio, para a linha entre eles e para a barriga dela. Então ele 
empurrou um centímetro a mais - e a dor estava lá. A dor cresceu e cresceu e encheu a mente 
dela,  a  dor  da  maturidade,  a  dor  da  partilha  da  união,  do  amor  e  compromisso,  a  dor  da 
promessa do futuro. O sentimento de dor deu seu lugar para a consciência do seu significado. Ela 
pertencia a ele, e ele a ela. Isto estava acima de seus doces interlúdios, acima dos beijos roubados 
e das carícias proibidas do seu noivado, mesmo acima do prazer que ele tinha oferecido à ela 
momentos atrás.  Este  era  o seu casamento,  seus votos realizados,  eles  sendo um, vivendo no 
corpo e mente do outro, sua partilha, união e compromisso. Elizabeth não conseguiu parar as 
lágrimas em seus olhos que corriam livremente pelo seu rosto, quando as palavras de amor e 
conforto do marido fluíram em torno deles.

"Minha linda, minha encantadora, minha maravilhosa esposa, minha fonte de felicidade. Me 
diga. Está doendo? Dói muito?"

"Sim, mas não é ruim," respondeu ela. Havia um rastro de alegria selvagem, de triunfo em sua 
voz, "A dor... significa muito. Eu nunca me senti mais segura ou mais feliz em toda minha vida. Eu 
te amo - mais agora -  eu amo. Me faça sua - completamente sua, Fitzwilliam."
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Suas palavras levaram os últimos vestígios de auto-controle para longe dele, e ele se rendeu ao 
incomparável prazer, satisfação e felicidade que essa profunda emoção e paixão sem precedentes 
traziam. E todo o tempo, suas mãos e boca mantiveram contato com a pele dela, como se fosse seu 
guia para o céu. Enquanto sua mente corria loucamente, ela foi capaz de discernir, e guardar no 
coração a voz dela, os sussurros, os gemidos, a maneira como o seu nome soou nos lábios dela, o 
aperto delas nas suas costas que crescia mais e mais, seus gritos. E quando ele caiu em cima dela 
após  a  experiência  mais  impressionante  da  sua  vida,  ele  sabia  que  cada  pequeno  detalhe 
permaneceria  vivo em sua mente para sempre,  como um símbolo precioso irrevogavelmente 
ligado com a memória da primeira vez em que ele conheceu o Éden.

Algum tempo depois, eles ainda estavam enroscados, seus corpos pressionados tanto quanto 
possível, rindo e chorando. As lágrimas de Elizabeth não tinham parado, e agora Darcy sentiu 
seus próprios olhos úmidos também. Ele não tinha mais medo de lágrimas, pois sabia o quanto 
elas significavam, como elas expressavam o que a linguagem não poderia expressar.

"Eu não posso dizer nada agora, meu amor," Elizabeth disse à ele. "Meu coração está tão cheio, 
e não há nenhuma maneira que o pensamento possa segui-lo. Eu sei que eu prometi que iria 
compartilhar tudo com você, mas isto..."

A voz dele e veio profunda e baixa.
"Você está compartilhando tudo, Elizabeth. Eu nunca sonhei que você me deixaria entrar em 

seu coração tão completamente. Agora eu entendo você, Elizabeth. Descanse perto de mim, e eu 
vou te abraçar a noite toda. Eu vou segurar você para sempre. Sonhe com a felicidade - e vou 
proteger seus sonhos e suas horas de vigília. Me ame, me ame sempre como você me amou esta 
noite.  Chore  e  ria  comigo.  Eu  entendo  você  minha  querida,  encantadora  Elizabeth. 
Completamente. E, apesar das minhas falhas, eu prometo que eu nunca falharei com você."

Epílogo

27 de abril de 1813

Era uma tarde quente, e a cavalgada de volta para Pemberley, protegido pelas sombras das 
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árvores e a brisa fresca que tocava em suas folhas, foi muito agradável. O ritmo do Sr. Darcy era 
tão animado como sempre quando ele voltava para sua esposa, independente de quão cansativo o 
dia tinha sido.

Ele estava planejando a construção de um novo moinho, e ele tinha longas reuniões com uma 
grande variedade de pessoas. O Sr. Darcy era um perfeccionista e isso lhe custou uma grande 
quantidade de tempo durante as últimas semanas. Ele mal via a sua amada Elizabeth no período 
da manhã, pois após suas deliciosas caminhadas nos braços um do outro, ele tinha que deixá-la 
para se preparar para o dia antes que eles mal tivesem tempo de conversar. Conseqüentemente, o 
Sr. Darcy tinha de se contentar em desfrutar da companhia de sua esposa apenas no final da 
tarde e durante a noite.

Ele apreciava especialmente seu tempo livre passado depois que ambos se retiravam, quando 
ele tinha sua esposa toda para si, sem ninguém para compartilhar os sorrisos e as palavras de 
bondade e amor dela. Eles sempre conversavam  à noite, antes de seus corpos se unirem. Suas 
mentes procuravam conforto confiando um no outro sobre o quer que os pertubasse. Elizabeth 
tinha  a  habilidade  de  acalmá-lo,  de  fazer  o  cansaço  do  dia  desaparecer  e  a  perspectiva  do 
amanhã parecer mais brilhante do que ele jamais poderia ter sonhado. Quando ele agradeceu à 
ela com adoração por fazer seu mundo um lugar tão maravilhoso, ela respondeu que ele fez sua 
vida completa simplesmente pela sua presença ao lado dela.

Aqueles  momentos  eram realmente  lindos,  mas  não  eram só  passados  em declarações  da 
profundidade de seus sentimentos. O casal também mencionava anedotas, ou falavam sobre seu 
passado, citando preciosas memórias dos anos antes de serem apresentados. Eles iriam falar de 
literatura, música e seus vizinhos. O que quer que eles escolhessem para falar, era certo que 
Darcy iria achar a conversa significativa e valorizá-la, pois isso lhe dava meios de compreender 
a sua esposa ainda melhor. Ele aprendeu seus caprichos e seu mau humor, e ele a amava ainda 
mais por eles.  Ele  descobriu seus gostos  e  desgostos.  Ele  acreditava que a capacidade de dar 
felicidade para  Elizabeth que ele agora possuía era o maior presente que já havia sido dado a ele.

Ele sabia os segredos dela. Ela abriu seu coração para ele, ela havia confiado nele e ela tinha 
falado com ele sobre seus medos e constrangimentos, sobre as tristezas de sua vida, pequenas ou 
grandes. Ele respondeu falando de desespero e perda, e, em seguida, de luz e esperança. Ele havia 
deixado ela descansar em seus braços e tinha encontrado seu paraíso em seu abraço. Ele tinha 
feito amor com ela devagar e com adoração, novamente e novamente. E cada vez que ela se 
rendia  completamente  à  intensidade  de  sua  união,  quando  ela  dançava  com  ele  nesse 
redemoinho de cores e fragrâncias e ventos, cada vez que ela gritava enquanto ele lançava sua 
essência dentro dela, o fio invisível que unia os seus corpos e almas ganhava força.

Um pouco mais  de  cinco meses  se  passaram desde o  dia  abençoado em que se  tornaram 
marido e mulher. Ele não conseguia se lembrar de um tempo em sua vida em que ele não a 
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conhecia e não precisasse dela e a amasse. Ela tinha completado a sua vida, mandando embora a 
inquietude que o atormentava há anos. Ela era sua esposa, amiga e amante  - uma amante que 
tinha aprendido com ele os segredos do prazer, mas que também lhe ensinou o significado de 
dar, de confiar e de partilhar uma paixão que nunca sonhou ser possível. Ela era sua igual.

Tais reflexões agradáveis mantiveram sua mente ocupada e fez a distância até chegar a casa 
parecer muito mais curta. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que ele não percebeu nada 
de anormal na frequência com que os criados subiam e desciam as escadas. Elizabeth não estava 
presente,  e ele estava prestes a perguntar a um lacaio sobre o paradeiro dela,  quando a Sra. 
Reynolds  apareceu.  Sua  presença  foi  muito  bem-vinda,  já  que  ela  com  certeza  saberia  o 
paradeiro de sua patroa.

Foi muito atípico Elizabeth não estar presente quando ele chegava. Ela sempre esperava por ele 
na sala de estar ou na sala de música. Às vezes, ela até agradavelmente o surpreendia esperando 
na porta da casa para dar o seu beijo de boas-vindas quando ele entrava. A ausência dela o 
alarmou.

"Sra. Reynolds, eu estou procurando pela Sra. Darcy. Por acaso sabe onde ela está?"
"Ela está lá em cima, senhor."
"No andar de cima? O que ela está fazendo lá em cima?"
"Bem, senhor, a Sra. Darcy não estava se sentindo muito bem e…"
O medo penetrou o coração do Sr.  Darcy.  Embora fosse  verdade que a Sra.  Reynolds não 

parecia muito angustiada, ele se perguntou se ela estava tentando dar uma notícia terrível para 
ele, e em seu comportamento calmo, ela estava mostrando consideração.

"Não há necessidade de ficar preocupado, Sr.  Darcy."  A Sra. Reynolds foi tão reconfortante 
quanto  ela  tinha  sido  quando ele  era  criança,  mas  agora  ele  achou a  atitude  dela  bastante 
paternalista, e ele não estava satisfeito. "É muito natural que uma mulher jovem, recém-casada se 
sinta fraca e…"

"Fraca?"  A  palavra  ficou  ecoando  em  seus  ouvidos,  e  ele  não  percebeu  o  que  mais  sua 
governanta tinha dito.

"Sim, Sr. Darcy. Fraqueza... tontura .. Essas coisas não são desconhecidas."
"A Sra. Darcy estava perfeitamente bem esta manhã, quando eu a deixei! O que exatamente 

aconteceu desde então, Sra. Reynolds? Quero toda a verdade!"
A governanta suspirou, resignada. Ela sabia desde o início que seu patrão iria exagerar sobre 

todo o assunto, e pelo que parecia, ela não podia fazer nada sobre isso.
"A Sra. Darcy sentiu um mal-estar logo após café da manhã. Ela pensou que algum ar da 

manhã seria bom para ela, mas quando ela estava se preparando para sair para uma caminhada, 
ela se sentiu muito tonta e... "

"E?" Darcy tinha esquecido de respirar.
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"Ela desmaiou," A Sra. Reynolds disse muito calmamente.
"Elizabeth desmaiou?" O Sr. Darcy começou a subir as escadas para o quarto de sua esposa e 

agora seu passo se tornou ainda mais rápido, sua governanta em seus calcanhares.
"Bem, ela perdeu a consciência, mas apenas por uma questão de segundos, senhor."
"Meu Deus! Por que não fui informado?" Ele virou-se nas escadas e deu à leal empregada um 

dos olhares que eram notórios entre os seus empregados e que teria ferido os sentimentos de 
alguém que conhecesse e amasse seu mestre menos do que a Sra. Reynolds.

"A patroa ficou alerta apenas momentos depois, e ela estava  bem." Ela acentuou sua última 
palavra, na esperança de tranqüilizar o homem em pânico diante dela. A Sra. Reynolds segurou o 
braço  dele  para  retardar  o  seu  progresso  nas  escadas.  "A  Sra.  Darcy  nos  instruiu  para  não 
perturbá-lo, já que todo o incidente não passava de uma insignificância."

"Uma insignificância? Devia saber melhor, Sra. Reynolds! Eu sei que não quer desobedecer sua 
patroa, mas com certeza a senhora entende que ela só não tinha vontade de interromper os meus 
negócios.  No entanto,  você deve saber que  nenhum negócio é mais importante que a minha 
esposa."

"Se me permite, senhor, eu acho que ela estava certa sobre em não querer alarmá-lo. Além 
disso, chamamos o médico."

"Dr. Andrews veio?" Darcy soou um pouco mais aliviado. "Ele está aqui?"
"Não,  ele  foi  embora  um bom tempo  atrás.  Ele  teve  que  atender  a  pobre  Sra.  Corbel  em 

Lambton."
"O que ele disse?" Darcy estava pensando em ir para Lambton para procurá-lo e perguntar à 

ele pessoalmente, mas ele estava ansioso para ver sua esposa.
"É melhor conversar com sua esposa,  Sr. Darcy."
Eles tinham chegado na porta de Elizabeth. "Obrigado, Sra. Reynolds. Isso eu irei."
Darcy entrou no quarto de dormir de sua esposa muito calmamente e caminhou até a cama 

para encontrá-la repousando, seus olhos fechados. Ela parecia tão bela como nunca, os cachos 
caindo ricamente em torno de seus braços, enquanto algumas mechas desobedientes preferiam 
seu rosto. Ele notou que sua pele tinha a cor rosada da boa saúde, e ele exalou com gratidão. Ela 
pode ter estado cansada, mas ela não parecia doente. Ele sentou na cama com o maior cuidado. 
Os olhos de Elizabeth ainda estavam fechados, mas um sorriso enfeitava o rosto dela.

"Eu não estou dormindo, Fitzwilliam. Eu sei que você está aí, parecendo muito preocupado. 
Talvez um pouco bravo também, que não foi avisado mais cedo." Ela lentamente abriu os olhos 
para ver que sua brincadeira não teve qualquer efeito para relaxar seu marido. O sorriso dela 
não vacilou, no entanto.

"Você sabe muito bem que eu não estou bravo com você, mas eu estou preocupado." Ele fez 
uma pausa enquanto recordava a agonia que tinha experimentado anteriormente e do medo que 
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ainda possuía seu coração. "Você desmaiou," ele terminou simplesmente.
"Sim,"  respondeu Elizabeth tão seriamente,  mas depois seu sorriso voltou.  "Embora não tão 

dramaticamente quanto no Outono passado, pois o homem que eu amo não estava na sala. Eu 
recuperei a consciência, ouvindo gritos da pobre Maggie em vez das suas súplicas de amor."

"Você mencionou Setembro passado, e certamente, Elizabeth, você sabe a angústia que eu senti 
daquela vez, como eu sinto agora."

Ela pegou a mão dele nas dela. "Lamento que eu não deixei ninguém lhe dizer, mas a Sra. 
Reynolds  concordou que  era  a  coisa  certa  a  fazer.  Tínhamos medo de  que  você  iria  tentar 
apressar seu retorno, cavalgando de forma imprudente e se expondo ao perigo. Não há nada de 
errado comigo, fique tranquilo. O Sr. Andrews tem certeza que tudo está como deveria ser."

"Como pode ser isso? De que forma é natural desmaiar? De fato, você deve estar doente."
"Não. Você cuida tão bem de mim que nunca deixa nem uma brisa fria me alcançar."
"Não prolongue a minha agonia, minha querida. O que exatamente o médico disse?"
Ela sorriu novamente. "Nós devemos ser gratos pela minha propensão a desmaios, meu amor. 

Da vez anterior que eu desmaiei, eu comecei a pensar que você poderia me amar depois de tudo, 
e agora, há uma boa razão para supor que..."

"Que?"  Inconscientemente,  sua  apertou  a  mão  dela,  mas  ela  apenas  sorriu  ainda  mais 
amplamente do que antes e continuou. 

"Que  nós vamos ser pais, Fitzwilliam." Ela esperou pela reação dele, mas não houve nenhuma. 
"Nós não podemos ter certeza até que o bebê chutar, mas todos os sinais apontam para que seja 
assim.  Eu  tinha  minhas  suspeitas  por  algumas  semanas,  e  agora  eu  sinto  esse  cansaço  e 
sonolência, e meu apetite muda o tempo todo. Mesmo meu corpo mudou um pouco, você não 
percebeu? O desmaio é apenas normal. Nós vamos ter um bebê. Você está contente, meu... "

Os lábios dele interromperam suas palavras, ternamente como se ela fosse uma fada frágil, 
mas persistente em sua atenção dedicada a ela. Ela caiu em seus braços, saboreando seu beijo e 
seu abraço. Minutos se passaram, e as cores gloriosas do pôr do sol invadiram a sala, banhando 
todos os detalhes da cena com sua luz dourada, mas o casal não tomou conhecimento disso. O Sr. 
Darcy foi capaz de falar só depois que uma quantidade considerável de tempo tinha passado.

"Temo que palavras não podem começar a descrever a minha felicidade agora."
"Está tudo bem," Elizabeth sussurrou contra seu pescoço. "Seu olhar e cada toque e movimento 

dizem tudo que eu sempre quis ouvir."
Ele inalou a fragrância do cabelo dela, grato por tê-la tão perto. "Eu te dou sequer uma porção 

da felicidade que você me dá, Elizabeth?"
"Você me dá toda a felicidade que existe no mundo. Me pergunto se há alguma de sobra para 

outros casais! "
"A felicidade e o amor só se multiplicam. É nisso que eu acredito desde que nos casamos."
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"Eu acredito também, Fitzwilliam," Elizabeth respondeu, acariciando sua barriga com a mão. 
"Eu também.”

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

... Fitzwilliam me amou de muitas maneiras desde a nossa primeira noite juntos, e eu acredito  
que o que nós compartilhamos é tão forte e único que vamos sempre encontrar novas formas de  
expressar isso, tanto em palavras e com os nossos corpos.

Esta  tarde,  depois  que eu compartilhei  minha notícia  com meu marido querido,  a  paixão  
nasceu  da  nossa  felicidade  e  alimentada  pela  sua  ternura  inefável.  Eu  não  sei  como  sua  
adoradoras, suaves carícias trouxeram uma chama tão lenta e demorada e necessidade dentro de  
mim.  Quando  ele  estava  dentro  de  mim,  me  fazendo  sua  uma  vez  mais  com  dedicação  e  
insistência gentil, ele me levou para o prazer que ele me ensinou a dar e receber. Era como se o  
mundo inteiro não existisse mais, e havia apenas nós dois e nosso filho. Eu deixei meu corpo  
falar com ele sobre meus sentimentos, e ele reconheceu, entendeu e valorizou eles sem falar. Nós  
ficados deitados abraçados por um longo tempo depois que nossos pulsos voltaram ao normal -  
nus, nossos corpos se tocando, acariciando as mãos um do outro e nossos olhos fixos no outro.

Então lentamente vestimos um ao outro. Eu não quis chamar minha criada, e Fitzwilliam me  
assegurou que os meus esforços o agradavam infinitamente mais do que os de seu valete. A mãos  
dele se demoraram enquanto alisava meu vestido, acariciando a minha barriga, como se falasse  
com nosso filho, acalmando o bebê e a mim com suas carícias. Eu o beijei e tentei transmitir todo  
o meu amor nesse beijo. Ele deve ter entendido porque seus olhos estavam brilhando quando eu  
olhei para o seu rosto amado. Logo que saímos da sala partimos para a caminhada que eu tinha  
desejado tanto.

Mesmo que a Sra. Reynolds tenha me garantido que a minha condição não deve mudar a  
minha rotina diária, estou certa de que ela não ficou exatamente inundada de alegria quando  
nos viu nos preparando para um passeio ao anoitecer.  No entanto, ela só perguntou se o Sr.  
Darcy se sentia menos preocupado agora, e ela não apareceu surpresa quando ele a abraçou,  
beijou a bochecha dela e disse-lhe que nunca tinha se sentido melhor em sua vida.

Depois que tinhamos saído, eu estava com um humor extremamente feliz, e me permiti rir e  
beijar a bochecha dele. Essa noite era especial para mim, e também era para Fitzwilliam. Logo a  
mão dele se moveu para me seguara pela cintura, dizendo que eu precisava daquele tipo de  
apoio, enquanto na verdade, ele fez isso só para me provocar com suas carícias. Falamos de tudo  
e de nada, mas a maioria dos tópicos nos levaram a minha condição.
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"Devemos informar seus pais e irmãs o mais rapidamente possível," disse ele, pensativo.
Eu ri. "Sim, e somos muito afortunados que eu vou fazer isso por carta, e você não estará lá  

para testemunhar a reação da minha mãe."
"Minha querida, eu acredito que você está com ciúmes da afeição que sua mãe tem por mim.  

Na verdade, eu lamento que eu não vou ser capaz de receber os parabéns e elogios dela em  
pessoa."

"Fitzwilliam!" Eu tentei fingir estar com raiva, mas falhei miseravelmente. "Você não sabe que  
não deve provocar uma mulher na minha condição?"

Sua  risada  profunda  e  genuína  foi  seguida  de  um  olhar  irresistível  em  seus  olhos  e  o  
surgimento de suas covinhas. Meu marido é o homem mais bonito que conheço, e quando ele  
sorri ou ri, ele tem a capacidade de roubar meu fôlego até mesmo agora.

"É mesmo? Então estou certo de que as mulheres na sua condição não devem provocar seus  
pobres maridos também, ou levá-los para longas caminhadas à noite, ou desobedecer a qualquer  
desejo deles..."

"Muito pelo contrário. Minha condição exige que todos os meus desejos sejam cumpridos," eu 
disse  e  então percebi  que seu rosto estava muito próximo ao meu,  e  o  seu toque era muito 
delicioso, e que se eu tivesse apenas um desejo, era p de ser beijada.

Como meu marido tinha uma visão brilhante dos meus pensamentos,  ele concedeu o meu  
desejo  com tal  fervor  que  me deixou sem fôlego,  tonta  e  querendo mais.  Nós  mudamos de  
direção, caminhando de volta para a casa.

"Você sabe, Fitzwilliam, minha condição não proíbe tais discussões extraordinárias como nós  
tivemos."

"Nem a reconciliação que é obrigada a seguir, eu suspeito?"
Depois de mais de cinco meses de casamento, ele ainda tinha a habilidade de me fazer corar.  

"Não, é muito bem-vinda, de fato."
Nós estávamos muito perto da casa. "É uma sorte, então, que nós teremos motivos o suficiente  

para discussões nos próximos meses," disse ele com aquele sorriso maroto dele que sempre me  
fazia  querer  beijá-lo.  "Por  exemplo,  eu  não  tenho nenhuma dúvida  de  que  teremos grande  
dificuldade de escolher o nome da criança."

O pensamento de discutir sobre qualquer coisa relacionada aos nossos filhos me fez tomar  
consciência  de  uma nova  onda de felicidade  que tinha  encontrado  o  seu  caminho em meu  
coração. "Pelo menos estamos de acordo sobre isto: Nós nunca vamos deixar qualquer um de  
nossos filhos chegarem perto dos romances de Ann Radcliff," eu disse com gravidade simulada.
Nós já tínhamos entrado na casa e ficamos na frente da escada. Fitzwilliam pegou minhas duas  
mãos nas suas e beijou-as carinhosamente. Ele continuou segurando-as e acariciando-as com os  
polegares enquanto ele falava.
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"Mas meu amor, eu sou muito grato às heroínas da Sra. Radcliff por terem dado o exemplo.  
Apesar de todas as falhas delas, os desmaios delas e os seus nos fizeram muito felizes."

Fim

1 A Megera Domada – The Taming of The Shrew – Shakespeare 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Taming_of_the_Shrew  )  

2 Noite de Reis – Twelfth Night – Shakespeare

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night)
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