
Ele anda... e anda... e anda de um lado para o outro. A entrevista com o pai dela tinha ido 
bem, mais ou menos.  Mr.  Bennet  tinha evitado seu consentimento final  até conhecer a 
opinião de Elizabeth. Sabendo como ela se sentia, tão impressionante quanto a revelação 
foi para ele, ele não deveria ficar ansioso. No entanto, ele estava. O que ele não havia 
compreendido totalmente era o profundo amor que Mr. Bennet tinha por sua segunda filha. 
Ele tinha erroneamente considerado Mr. Bennet um tolo, preguiçoso, e não envolvido como 
pai.  Poucos  minutos  depois  de  entrar  no  escritório,  Mr.  Bennet  tinha  colocado-o  na 
defensiva e exibido um intelecto aguçado e devoção inabalável à Elizabeth. Percebendo que 
isso realmente os colocava em pé de igualdade, ele tinha alterado a sua habitual reserva e 
abordagem de comando. Em vez disso, ele abandonou todo o orgulho e mostrou sua alma 
ao senhor mais velho. Mr. Bennet tinha ouvido, balançando a cabeça ocasionalmente, mas 
não  mostrou  nenhuma  emoção.  Então  ele  tinha  calmamente  pedido  para  falar  com 
Elizabeth, sozinho. 

O sorriso e a postura calorosa dela tinham animado ele. Em seguida, ele ouviu o pai dela 
dizer: "Lizzy, você está fora de seus sentidos! Eu achei que você odiava o homem?" Ele 
recuou, empalideceu, e fugiu. Ar e espaço eram necessários para acalmar seu ritmo cardíaco 
irregular e os nervos desgastados. 

Então, agora, ele andava de um lado para o outro. Ela está demorando tanto! E se Mr. 
Bennet disser que não? E se ele convencer Elizabeth que Mr. Darcy é indigno dela, o que 
ele é? E se ela contar a ele sobre Rosings? E se o feitiço da névoa e do nascer do sol Inglês 
agora for quebrado e ela perceber que não o ama? E se ela nem gosta dele? e se .... e se .... e 
se? 

Alheio a  tudo senão sua própria angústia, ele abruptamente ouviu uma risadinha aguda e 
olhou para  cima para  ver  quatro  pares  de olhos  fitando-o  da casa.  Oh,  isso  é  demais! 
Corando  furiosamente  ele  continuou  caminhando  até  o  canto  da  casa  para  o  pequeno 
jardim. Ele bruscamente pegou uma flor e se afundou em um banco de pedra, mexendo até 
que a pobre flor estava mutilada.

Ela beijou a testa de seu pai, sussurrou um sincero agradecimento e literalmente correu 
para fora da sala. Ela se dirigiu para a sala de estar, logicamente deduzindo que ele estaria 
lá segurado por sua mãe, mas foi desviada pelas vozes e risos na parte de trás da casa. Só 
imaginando os horrores que sua família estava sujeitando ao pobre homem, ela se apressa, 
parando abruptamente quando sua rápida varredura da sala pareceu vazia de seu noivo. 

"O que vocês fizeram com ele?" ela deixa escapar, todos as quatro girando na direção 
dela. 

"Oh, Lizzy! Que maravilhoso é isso! Mr. Darcy! Você salvou a todos nós!” Mrs. Bennet 
estava toda ouriçada, segurando a mão dela e ofegando. Não perdendo tempo, ela olha para 
Jane que sorri  serenamente e inclina a cabeça em direção ao jardim leste.  Correndo de 
novo, mal registrando os contínuos louvores de sua mãe por sua conquista, ela desce os 
degraus correndo, seguindo o recentemente bem trilhado caminho para o jardim. 

Ela diminuiu a velocidade apenas quando o vê. Ele senta no banco, curvado, com os 
cotovelos sobre os joelhos, brincando com algo em seus dedos. O coração dela literalmente 
pula várias batidas e borboletas dançaram em seu estômago apenas com a visão dele. 

Ele  olha  para  cima,  balançando  tão  rapidamente  de  pé  que  ela  acha  que  ele  estava 
tentando saltar para ela, mas ele simplesmente pára olhando para o rosto dela. O momento 
se estende enquanto o sorriso dela se alarga. 

"É oficial. Eu sou toda sua." 
As expressões que atravessam o rosto dele seriam muito engraçadas se ela não sentisse a 



agitação dele. Ela ri alegremente quando eles rapidamente reduzem o espaço  entre eles, 
eventualmente parando a menos de trinta centímetros de distância. Ele envolve as pequenas 
mãos dela em com um aperto firme, o rosto alegre e repleto de libertação. Ele coloca as 
mãos envolvidas contra o seu coração palpitante e novamente encosta sua testa na dela, 
liberando um forte suspiro. 

Tão deliciosas eram as sensações que ela não pode impedir uma risadinha de escapar. Ele 
se afasta uma fração e sorri para o rosto feliz dela. "Você está rindo de mim?" 

"Só um pouco. Será que meu pai assustou você, Mr. Darcy? "
"Ele pode ser bastante intimidante quando deseja, Miss Elizabeth, e como ele segurava 

toda a minha felicidade futura nas mãos, não me envergonho de confessar ter sido tomado 
por um medo tremendo."

"Terei de dizer isso a ele. Eu duvido que meu pai tenha assustado alguém em toda a sua 
vida! Ele vai se divertir. "

"Como estou satisfeito de ser uma fonte de diversão para a família Bennet. Acredito que 
eu também suficientemente forneci a porção diária de entretenimento para a sua mãe e 
irmãs."

Ela cai na gargalhada. "Pobre William! Mr. Darcy, que odeia ser motivo de riso, recebeu 
sua cota de hoje."

Liberando  uma  mão  para  tirar  alguns  fios  de  cabelo  dos  olhos  dela,  sorrindo 
descaradamente, ele responde: "Acho que eu deveria estar envergonhado, mas eu acho que 
isso não me incomoda tanto quanto antes. A leveza parece ter entrado em minha existência 
junto com você, querida Elizabeth, e ela me cura.”

Ela  continua  a  rir,  acariciando o  rosto dele,"  Então,  você  está  melhor  agora?  O seu 
coração continua a bater apressado. "

"Eu julgo que meu coração será para sempre acelerado quando perto de você." Sua voz 
se  aprofundou  diversas  oitavas  e  seus  dedos  traçaram sobre  as  feições  dela,  os  olhos 
escurecidos em seguida. "Elizabeth," em apenas um sussurro, "você é incrivelmente bonita. 
Eu a amo tanto e adoro. Eu sou o mais feliz dos homens."

As risadas cessaram. Ela fica sem fôlego e fascinada, capturada pelos olhos dele e as 
emoções que percorriam seu corpo ao seu toque. Os olhos e dedos dele chegaram ao lábios 
entreabertos  dela,  tocando  levemente.  Respiração  ofegante,  a  voz  quase  inaudível, 
"William," ela implora. 

"Elizabeth, por favor, posso beijá-la?" 
Incapaz de falar, ela apenas acena com a cabeça levemente. Como se estivesse em um 

sonho de rara beleza, com olhares fixos, ele abaixa a cabeça lentamente enquanto toma o 
rosto dela com as mãos fortes ainda assim suaves. Polegares acariciam o rosto dela e seus 
olhos se fecham com a pressão suave de bocas se tocando uma vez e depois novamente e 
novamente e novamente. 

Há palavras adequadas para descrever o que é indescritível? Seus beijos são contidos, 
puros e delicados, mas as sensações induzidas são torrenciais, dinâmicas e surpreendentes. 
Arrepios simultâneos e suspiros de prazer escapam de seus lábios e eles riem baixinho, 
olhos cintilantes se encontrando. 

"É para ser assim tão .... Incrível?" 
Ele sorri e balança a cabeça minuciosamente, "Eu não sei, mas creio que deveria." Sem 

outra  palavra,  ele  reivindica  sua  boca  novamente,  beijando-a  com fervor  que  aumenta 
gradualmente,  mãos  viajando para seu pescoço para toques suaves. Por vontade própria as 
mãos dela começam a explorar o contorno muscular do peito e ombros dele, até cercar seu 



pescoço nú com os dedos entrelaçados em seu cabelo. Os lábios dela instintivamente se 
abrem e em um ímpeto de necessidade primal, ele aprofunda o beijo, gemendo baixinho 
quando ela  responde hesitante.  É puro êxtase!  O calor  e  a umidade e intimidade dessa 
maneira  de  beijar  era  além  de  qualquer  coisa  que  qualquer  um  deles  já  havia 
experimentado.

Deixando sua boca deliciosa ele planta beijos úmidos sobre todo o rosto dela, beija o 
topo  de  sua  cabeça,  inalando  profundamente  o  perfume  de  lavanda  em  seu  cabelo 
exuberante que ele desde muitos meses eternamente associava a ela. Intoxicado além do 
efeito de um bom vinho, ele distribui beijos suaves ao longo da cabeça dela até o ouvido, 
em seguida,  na  carne  sensível  atrás  do  lóbulo.  Ele  geme o  nome dela,  completamente 
perdido  de  amor  e  paixão  crescente,  delicadamente  puxando  a  orelha  entre  os  lábios 
enquanto suas mãos acariciam os braços dela então a parte superior das costas, sem querer 
puxando-a mais perto de seu corpo. Retornando a sua boca aberta e receptiva ele a toma 
bruscamente, ardentemente derramando sua alma nesta expressão arrebatadora do seu amor 
e desejo mútuo. Ela corresponde a cada movimento, respondendo a ele com maior ousadia 
escaladando rapidamente a um abandono selvagem. 

Ela geme alto, inconscientemente, pressionando seu corpo inteiro firmemente contra o 
dele, braços sobre os ombros dela e segurando suas costas e cabeça com força alarmante. A 
fria realidade cai sobre ele com a consciência de sua excitação física marcada evidente para 
ambos  como  indicativo  da  estrita  linha  que  ele  permitiu-se  cruzar.  Absolutamente 
mortificado e envergonhado, ele aperta os ombros dela e freneticamente se afasta. 

Incapaz de encontrar os olhos dela, agonizando para a reprovação e o horror que ele 
espera e merece ver lá, ele com voz rouca gagueja, "Elizabeth ... Miss Elizabeth, peço o seu 
perdão! Meu comportamento não foi cavalheiresco e imperdoável. Por favor, aceite minhas 
desculpas sinceras." 

Ela está  confusa e atordoada com as estranhas mas agradáveis correntes percorrendo 
através  dela;  o  coração vibrando de  modo  que  ela  está  tonta.  Sentindo-se  desolada  no 
abandono repentino do calor dele, ela gagueja: "Eu... Eu sinto muito... Eu pensei que você 
queria... Eu não deveria ter..."  Tímida e insegura, pela primeira vez desde que o encontrou 
na ponte, lágrimas inundando seus olhos e ela abaixa a cabeça para evitar o olhar dele. 

Por  alguns  momentos  eles  se  não  tocam,  respirando  pesadamente,  e  coletando  seus 
pensamentos confusos. 

"O que você deve pensar de mim..." Ela murmura. 
"Você pode me perdoar, meu amor...?" Ele diz no mesmo instante. 
"Perdor você, o quê?" Ela pergunta, surpresa. 
"O que você quer dizer, 'pensar de você'?" Novamente falando ao mesmo tempo. 
"Eu me comportei tão desenfreadamente.." 
"Eu perdi o controle de mim mesmo..." Parando no meio da frase, eles olham um para o 

outro. Lentamente, ela começa a sorrir e rir baixinho. Ele a observa, perplexo, ruborizando, 
e então gradualmente levanta seus lábios em diversão enquanto a risada dela se aprofunda. 

"Ela está rindo de mim novamente." 
"Pelo contrário, estou rindo de nós! Mr. Darcy, deixe-me ver se eu entendo isto: você está 

pedindo desculpas por gostar de  me beijar, sua noiva, enquanto eu estou pedindo desculpas 
por  responder  aos  ditos  beijos?"  Ele  acena  com  a  cabeça,  ruborizando  ainda  mais. 
"Portanto, como efeito, estamos pedindo desculpas por estarmos apaixonados?" 

Ele abre a boca, e depois a fecha, olhando para longe do rosto encantador dela. "Parece 
um pouco ridículo quando você coloca desta maneira." Ele olha para ela, semblante sério, e 



fecha suas mãos. "Elizabeth, você certamente entende que não é apenas a apreciação do 
nosso amor que me preocupa, mas a adequação da expressão antes de estarmos casados. É 
chocantemente  impróprio  até  mesmo  discutirmos  esses  assuntos  e  muito  menos 
experimentá-los!"

Ela morde o canto do lábio e desvia  o olhar.  "William,  eu aprecio sua preocupação, 
embora eu alegue que nada sobre o nosso relacionamento foi adequado ou apropriado e 
ainda assim aqui estamos. Você está correto, é claro, em manter o decoro, até estarmos 
casados, mas... "

"Elizabeth, por favor, eu..." Ele começa, mas ela o interrompe com um olhar feroz e 
lacrimejante.

"Mr. Darcy, não vou pedir desculpas por me comunicar abertamente com você! Nem vou 
esconder meu amor por você! Nós já fizemos demais de ambos, quase perdendo um ao 
outro em nossa estupidez, equívocos e orgulho."

Ele estuda os olhos dela, sorrindo alegremente. "Você é incrível, Elizabeth, e eu te amo 
ardentemente." Abraçando a confortavelmente, ele beija os lábios doces dela levemente. 

"Lizzy!" A voz de Jane chama do canto da casa, "O café da manhã está pronto. Mr. Darcy 
é bem-vindo. "

"Obrigado Jane. Estaremos indo diretamente."
Segurando um ao outro, ele acaricia o rosto dela e ela corre os dedos sobre seu rosto; 

sorrindo  feliz  e  totalmente  satisfeita.  Outro  beijo  carinhoso,  em seguida,  ele  se  afasta 
levando a mão dela aos lábios. "Vou deixá-la agora, querida. Estenda a minha gratidão à sua 
mãe,  mas  eu  não  estou  apresentável  e,  francamente,  minhas  emoções  elevadas  me 
tornariam impróprio para companhia educada. Voltarei esta tarde. "

Ele dá um passo para partir, mas ela agarra a mão para pará-lo. Em uma explosão de 
entusiasmo ela envolve a mão livre ao redor do pescoço dele, puxando-o para ela enquanto 
se levanta na ponta dos pés, beijando-o apaixonadamente. Quando ela o liberta finalmente, 
eles estão sem fôlego e os olhos dele estão ardendo de novo, tendo sido tão brevemente 
restaurado para um estado de calma. 

"De agora em diante eu prometo me comportar como eu deveria e não abusar da sorte. 
Então, lembre-se desses beijos, Fitzwilliam Darcy, e não duvide do meu amor por você!"

Ele só pode acenar com a cabeça enquanto ela o impulsiona para fora do jardim. Na 
porta traseira eles se separam com saudações formais e um apropriado beijo na mão. Ela 
olha para ele até que ele esteja fora de vista, então, com um riso tonto e uma dança, ela se 
junta a sua família. 

Trecho de 'Two Shall Become One' de Sharon Lathan
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