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Elizabeth e o Sr. Darcy se casaram na igreja de Longbourn há pouco mais de 
três anos atrás. Eles eram o casal mais feliz na Inglaterra e durante os primeiros 
meses  Elizabeth  não  tinha  se  preocupado  com  qualquer  coisa  -  ela  estava 
ocupada desfrutando a vida de casada, mas depois de seis meses de casamento 
ela começou a ser preocupar que ela não tinha engravidado ainda. Ela sabia que 
um de seus deveres como dona de uma grande propriedade como Pemberley era 
produzir um herdeiro. Elizabeth tentou manter a sua preocupação sobre não ser 
capaz de conceber para si mesma, mas seu marido sabia de alguma coisa pesava 
na mente dela, porque ela não era mais espirituosa e alegre e o brilho em seus 
belos olhos cor de chocolate tinha ido embora.

Uma noite, um preocupado Fitzwilliam foi ao seu quarto e quando ele entrou, 
viu Elizabeth silenciosamente soluçando e notou que ela estava segurando uma 
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carta em suas mãos.

Fitzwilliam caminhou rapidamente em direção a sua amada Elizabeth e se 
ajoelhou diante dela.

Ele perguntou baixinho enquanto acariciava as mãos dela, "Querida, o que é 
que te faz chorar assim? Tem alguém na sua família doente?"

Elizabeth enxugou os olhos e assoou o nariz em um lenço e respondeu: "Não, 
pelo meu conhecimento todos da minha família estão bem."

"Algo está te fazendo sofrer. O que é? Tem alguma coisa a ver com a carta?"

Elizabeth deixou escapar um suspiro pesado e olhou para o marido. "Eu sou 
uma criatura muito egoísta, Fitzwilliam. Esta carta é de Jane e ela disse que está 
esperando seu primeiro filho em seis meses. Eu deveria estar feliz por Charles e 
Jane e eu estou contente por eles,  mas estou muito invejosa.  Eu gostaria de 
esperar também. Tenho medo que estou falhando com você como esposa."

Depois que sua esposa confessou isso, o coração de Fitzwilliam doeu. Ele se 
sentiu mal que Elizabeth pensava que porque ela ainda não estava esperando seu 
filho,  que  ela  estava  o  decepcionando.  Fitzwilliam  sabia  que  Elizabeth 
provavelmente sentia a pressão para começar uma família, especialmente da mãe 
dela. Ele nunca realmente havia falado sobre começar uma família ainda. Embora 
ele sonhasse em ter filhos com Elizabeth, ele não estava com pressa. Ela tinha 
apenas vinte e um anos, então ela tinha bastante tempo para ter filhos. Ver sua 
Elizabeth em tal angústia causou dor à Fitzwilliam, então ele sabia que precisava 
tranqüilizá-la de que ela não estava falhando como esposa.

Fitzwilliam colocou o dedo sob o queixo dela, fazendo-a olhar para ele. Ele 
olhou em seus olhos cheios de lágrimas e disse: "Elizabeth, me ouça agora. Você 
não falhou comigo. Eu te amo com cada fibra do meu ser e eu não poderia ter 
pedido  por  uma  esposa  melhor  ou  Pemberley  não  poderia  ter  uma  melhor 
dona." 

Elizabeth disse em uma voz trêmula: "Mas nós estamos casados há mais mais 
de seis meses e eu não estou carregando seu filho. O que há de errado comigo?"

"Querida, não há nada de errado com você," ele disse suavemente enquanto 
acariciava  o  rosto  dela.  "Eu  acredito  que  Deus  irá  nos  abençoar  com filhos 
quando Ele achar que estamos prontos."
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"Espero que Ele nos dê um em breve."

"Bem, acho que só temos de tentar mais de nossa parte para ajudá-lo, o que 
eu vou aproveitar muito," Fitzwilliam disse a ela e lhe deu um sorriso malicioso.

Elizabeth não pôde deixar de sorrir e disse: "Você, senhor, é incorrigível, mas 
eu te amo do mesmo jeito."

Ele tomou o rosto dela nas mãos e enxugou as lágrimas com os polegares, em 
seguida, beijou sua testa." Agora eu quero que você não se preocupe tanto com 
isso. Temos muitas coisas em nosso favor. Estamos loucamente apaixonados um 
pelo outro, somos jovens e temos tempo do nosso lado. Basta confiar em Deus e 
deixar a natureza seguir seu curso. "

"Você está certo," ela respondeu com um sorriso carinhoso. "Obrigado por 
estar aqui e me tranquilizar."

"Qualquer hora, meu amor. Por que não deitamos? Acho que temos alguns, 
uh negócios para atender."

Depois de dizer isso, Fitzwilliam abaixou a cabeça e capturou os lábios dela 
com os dele.  No início,  o beijo  foi  suave e terno,  mas logo se tornou mais 
intenso e apaixonado. Todas as preocupações dela sobre não conceber um filho 
derreteram e ela estava desfrutando amar seu marido.

Durante dois anos as suas orações e trabalhos de amor tinham sido em vão e 
Elizabeth tinha praticamente desistido de que ela e o marido seriam pais, mas 
Fitzwilliam ainda tinha esperança. Então um dia em abril, Elizabeth começou a 
sentir mal. Um preocupado Fitzwilliam chamou o Dr. Hampton mesmo que sua 
esposa  insistia  que  ela  ficaria  bem  em  alguns  dias.  Depois  que  o  médico 
examinou Elizabeth, ele deu a notícia feliz que ela estava grávida. Dr. Hampton 
disse um mês depois que o bebê chegaria em torno do Natal.
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Elizabeth e Fitzwilliam estavam muito animados. Ambos estavam agradecidos 
que suas preces foram finalmente atendidas.

Nos  meses  seguintes  Elizabeth  foi  extremamente  cautelosa  enquanto  ela 
prosseguia com sua vida diária.  Sempre que ela ia caminhar o seu marido a 
acompanhava.  Fitzwilliam se  certificava  de  que  ela  não  se  cansasse  muito  e 
Elizabeth obedecia sempre que ele pensava que ela estava fazendo demais. No 
entanto, quando o Natal se aproximou, Fitzwilliam estava assistindo sua esposa 
como um falcão, porque ela queria dirigir os empregados sobre como decorar a 
casa para o Natal.

Fitzwilliam estava saindo de seu escritório, quando ele avistou uma Elizabeth 
muito grávida em uma escada decorando a parte de cima da árvore de Natal. Ele 
rapidamente foi até ela para fazê-la descer. Ele não gritou com ela para que ele 
não a assustasse e a fizesse cair. Fitzwilliam estava ao lado da esposa em um 
instante.

"Elizabeth,  por  que  você  está  nesta  escada  decorando  esta  árvore?"  ele 
perguntou numa voz severa. "Desça agora."

Ela obedeceu e desceu com a ajuda do marido. Ela olhou para suas mãos, que 
estavam na sua grande barriga e esperou pela repreensão que indubitavelmente 
viria.

"Elizabeth, o que falamos sobre você ser mais cuidadosa, especialmente agora 
tão perto do final do seu confinamento?" Ele perguntou em tom firme. "E se 
você tivesse caído e ferido a si mesma e o bebê?"

Ela começou a chorar e estava torcendo as mãos e amaldiçoou a si mesma 
por ser tão imprudente sobre o bem estar dela e de seu filho. Ela respondeu em 
meio às lágrimas, "Eu sinto muito, Fitz-William. Eu.. eu não estava pensando. Eu 
só queria tudo perfeito para o Natal."

Seu  marido amoleceu  e  se  sentiu  mal  sobre  como ele  falou  com ela  tão 
duramente. Ele puxou-a nos braços e começou a acariciar as costas dela à espera 
que suas lágrimas cessassem. Fitzwilliam não queria perturbar Elizabeth, ele só 
não queria que ela prejudicasse a si mesma ou o bebê. Ele morreria se algo 
acontecesse com eles. Eles eram tudo para ele.

"Shh,  meu  amor,"  Fitzwilliam  disse  suavemente.  “Me  desculpe,  eu  falei 
duramente com você. Eu fiquei com medo quando vi você na escada. "
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"Eu não estava pensando!" Elizabeth disse repreendendo a si mesma. "Depois 
de três anos de espera, estamos finalmente conseguindo um filho e o que eu 
faço? Me arrisco a cair apenas para decorar uma árvore!"

"Acalme-se, querida," ele disse, ainda segurando ela. "Não é bom para você ou 
o bebê."

"Eu sei," respondeu ela, deixando-se acalmar. "Eu prometo que vou deixar os 
empregados fazerem o resto da decoração."

"Fico feliz em ouvir isso." Fitzwilliam respondeu e então a puxou um pouco 
do seu abraço, em seguida, perguntou: "Por que eu não te levo lá para cima e 
você pode descansar antes do jantar."

"Eu acho que gostaria disso." 

Fitzwilliam escoltou Elizabeth para os seus aposentos e ficou lá até que ela 
adormeceu.  Quando ele saiu do quarto viu a criada de Elizabeth vindo pelo 
corredor. Ele disse que ela não deveria perturbar o descanso de sua esposa até 
pouco antes do jantar. Depois que a empregada assentiu, Fitzwilliam retornou 
para baixo para terminar o resto de seus negócios urgentes. Ele queria resolver 
todas as questões de negócio antes que o seu filho nascesse.

Na véspera de Natal, Elizabeth estava desapontada porque não poderia ir à 
igreja para a cerimônia de véspera de Natal com os Bingleys ou Georgiana pois 
estava nevando muito. Ela se animou quando Fitzwilliam sugeriu após o jantar 
que eles podiam ler a história de Natal do Evangelho segundo São Lucas e, em 
seguida,  eles  iriam para  a  sala  de  música e cantar  canções  de Natal.  Todos 
acharam a idéia de Fitzwilliam excelente.

Não era para ser, pois quando eles estavam jantando Elizabeth sentiu uma 
grande dor em seu abdômen. Ela deve ter soltado um grito, porque ela percebeu 
que todos na mesa estavam olhando para ela. Fitzwilliam estava ao seu lado num 
instante.

Ele olhou para sua esposa com preocupação escrita em seu rosto e perguntou: 
"Elizabeth, o que está errado? Está na hora?"
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Através de sua dor, ela honestamente respondeu: "Eu- eu não sei." Ela olhou 
para Jane com os olhos implorando por ajuda.

Jane entrou em ação. "Fitzwilliam, eu preciso do seu relógio de bolso para 
verificar quão distantes as dores estão. Mande as empregadas aprontarem a sala 
de parto. Além disso, se continuar nevando desse jeito eu não vejo o médico 
vindo, por isso pergunte as suas empregadas se alguma delas já fez um parto 
antes."

Ele deu-lhe o relógio e ele e Charles saíram apressadamente da sala. Jane olhou 
para Elizabeth e perguntou se as costas dela doeram antes do jantar.

"Sim," ela disse simplesmente e então ela teve uma forte dor de novo. Nem 
um momento depois, Jane sentiu a umidade no chão. 

"Oh, Deus!" Exclamou ela. Jane se virou para Georgiana e disse a ela para 
chamar o seu irmão. Ela ansiosamente fez o que foi solicitado.

Quando Georgiana retornou com Fitzwilliam um par de minutos mais tarde, 
Jane disse: "Precisamos levá-la para a sala de parto imediatamente."

Ele rapidamente foi para a sua esposa e levantou-a em seus braços e levou-a 
para o quarto. Depois que colocou Elizabeth na cama, ele disse, "A Sra. Reynolds 
diz que já fez alguns partos."

"Por favor,  vá buscá-la.  Mande uma criada  trazer  uma bacia  com água e 
algumas toalhas. Vou avisar você quando você puder vir ver Elizabeth e seu 
filho."

Fitzwilliam não gostou do que ouviu.  Ele estava sendo dispensado em sua 
própria casa enquanto sua esposa estava com dor. Ele disse à sua cunhada, "Eu 
vou ficar aqui e ajudar a minha esposa."

"Você não pode." Jane disse calmamente. "Não é adequado."

"Eu não me importo sobre o que é adequado ou não," disse Fitzwilliam com 
raiva. "Meu lugar é com minha esposa."

Elizabeth falou, dizendo: "Por favor, Fitzwilliam, vá. Eu sei que você quer ficar, 
mas eu não quero que você me veja com dor."
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Ele sabia que era inútil discutir com sua esposa agora. Ele foi para o lado da 
cama e se abaixou e beijou a testa dela. 

"Eu vou chamar a Sra. Reynolds e mandar as criadas trazerem água e toalhas 
limpas então vou esperar na biblioteca," ele disse à elas. Antes de sair do quarto, 
virou-se para Jane e disse: "Por favor, cuide bem deles."

"Eu irei, Fitzwilliam," ela prometeu e deu-lhe um sorriso doce.

Depois que Fitzwilliam saiu, ele foi à procura da Sra. Reynolds e mandou as 
criadas levarem o que Jane pediu. Quando ele tinha feito essas tarefas, ele fez o 
seu caminho para a biblioteca onde encontrou Georgiana e Charles. Ao contrário 
deles, ele não podia ler nem conversar, ele estava preocupado com Elizabeth e 
seu filho por nascer. Fitzwilliam suspirou quando ele se sentou em sua poltrona, 
sabendo que seria uma longa noite.

Seis horas se passaram e tudo o que Fitzwilliam podia fazer era ouvir gritos 
de sua esposa e rezar para que tudo ficasse bem. Estava o matando que ele não 
estava com o lado de sua esposa ajudando-a através disso.  Ele tentou várias 
vezes sair e ir até ela, mas Charles o deteve todas as vezes. A espera foi uma 
pura tortura e Fitzwilliam se perguntou como Charles fez isso duas vezes.

Finalmente  há  uma  hora  da  manhã  de  Natal,  Jane  entrou  na  biblioteca. 
Fitzwilliam imediatamente se levantou da cadeira e caminhou até ela.

Ele perguntou: "Jane, como estão Elizabeth e o bebê?"

Jane sorriu calorosamente para seu irmão e disse: "Elizabeth e os bebês estão 
bem."

Ele não podia acreditar no que ouviu, e para ter certeza ele perguntou: "Você 
disse bebês?"

"Sim," disse ela alegremente. "Elizabeth teve gêmeos."

"Parabéns, meu velho," Charles disse, batendo nas costas dele.

Fitzwilliam começou a rir de alegria.  Depois de beijar Jane na bochecha e 
pedir licença, ele fez o seu caminho para cima, subindo dois degraus de cada 
vez. Quando ele entrou na sala, ele viu  a vista mais preciosa que já tinha visto. 
Elizabeth estava deitada na cama segurando os seus dois embrulhos de alegria 
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em cada braço. Quando ela o viu, ela pediu para ele se aproximar, para que ele 
pudesse conhecer seus filhos.

Depois  que  Fitzwilliam  sentou-se  na  cama,  ela  disse:  "Eu  gostaria  de 
apresentar o seu filho Thomas Bennet e sua filha, Jane Georgiana para você."

Ele olhou para os bebês e jurou que nunca viu crianças mais bonitas. Ele 
acreditava que eles eram um presente de Deus assim como ele deu o Seu único 
filho  para  salvar  toda  a  humanidade.  Enquanto  Fitzwilliam  estava  pensando 
como Deus era tão bom para todos, seus olhos estavam ficando enevoados.

Quando  Elizabeth  viu  as  lágrimas  nos  olhos  de  seu  marido,  ela  ficou 
preocupada. "Fitzwilliam, qual é o problema? Você não está feliz?"

Fitzwilliam vi a preocupação no rosto dela e sabia que tinha de assegurá-la 
que tudo estava bem. "Querida, não se preocupe. Estou chorando porque estou 
tão feliz. Deus me abençoou com uma bela esposa e dois filhos lindos. Tenho 
muita sorte."

Elizabeth começou a chorar também. Ela olhou para seu marido e para os 
gêmeos e pensou que ele estava certo. Eles eram muito afortunados. Deus trouxe 
ela e seu marido juntos e agora Ele lhes tinha dado dois milagres. Ela sabia que 
todos os dias a partir  de agora,  ela iria  agradecer a  Deus por sua pequena 
família.

Fim 

Texto original by Susie:

http://www.dwiggie.com/derby/old_2008/susie2.htm
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