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Incerteza

As  nuvens  que  tinham apenas  vagamente  ameaçado  chover  vinte  minutos  atrás 
agora desencadearam um dilúvio sobre sua cabeça. Isto combinado com os dezesseis 
quilos de peso morto que ela tinha pendurado no ombro -  uma pilha de provas para 
serem corrigidas – mais o saco de papel com mantimentos que estava perigosamente 
perto de rasgar, tornaram irritantemente difícil para ela pegar a chave para abrir a porta 
de seu apartamento. A jaqueta que ela usava não fez absolutamente nada para cortar o 
frio de se infiltrar nos ossos, enquanto gotas de água escorriam lentamente de seu 
cabelo encharcado e desciam pelas costas. Não pela primeira vez, Lizzy amaldiçoou-se 
por não pensar em pegar seu guarda-chuva em seu caminho para fora da porta naquela 
manhã (seis meses na Inglaterra deveriam ter lhe ensinado a nunca sair de casa sem 
ele).  Lá  estava  ele,  dois  andares  acima,  sentando  bem  confortável  no  interior  do 
armário, enquanto ela estava congelando na luta para conseguir abrir a maldita porta.

"Merda!" Ela disse com toda ênfase que podia reunir, enquanto seus dentes batiam.
"Posso ajudar?" Disse uma voz profunda atrás dela. 
Ela se virou para ficar cara a cara com 1,90 de uma parede sólida. Levantando sua 

cabeça até obter um olhar para o rosto por trás da voz, e ela agora estava olhando para 
enormes gotas de chuva  nas lentes de seus óculos, que, por esta altura, tinham se 
tornado obsoletos. Não importava, ela teria reconhecido a voz, mesmo se não tivesse 
sido acompanhada pelo  homem que agora estava tirando cuidadosamente a chave 
infame de suas mãos e destravou a porta com a facilidade de um ladrão. Interiormente 
ela  se  perguntava por  que no  momento  em que você pensava que as  coisas  não 
poderiam ficar  piores,  elas  ficavam:  Alto,  Moreno e Arrogante apareceu quando ela 
estava parecendo um rato afogado. Saindo de suas recriminações, Lizzy percebeu que 
ela tinha estado estupidamente olhando para ele enquanto ele segurava a porta aberta 
para ela.

"O que ele está fazendo aqui?" Lizzy pensou: "Oh Deus, eu devo estar horrível. Por  
que Deus? Por quê?" Ela tinha a esperança de nunca encará-lo de novo - não, isso não 
era verdade, ela só não sabia como algum dia ela iria superar a vergonha de ter de 
encará-lo -  não depois da humilhação que o seu último encontro havia proporcionado 
a ela, mas ali estava ele. Todas os encontros que ela imaginado entre eles nunca a 
envolviam parecendo um peixe.
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"O-obrigado," ela gaguejou. 
Darcy, por sua vez, não estava se saindo nada melhor. Ele não tinha idéia de que 

força o possuíra para vir ao apartamento dela, nem ele sabia o que ia dizer quando ele 
finalmente a visse. Não era como se ele pudesse dizer que estava passeando pelo 
bairro. Ele havia deixado repugnantemente claro da última vez que eles se falaram que 
ele nunca seria pego em uma parte tão baixa da cidade. E ainda assim lá estava ele, 
praticamente na porta dela, tomando a chave de sua mão e abrindo a porta. Ela ficou lá 
por  um momento  prolongado,  olhando  fixamente  para  ele,  e  Darcy  não  conseguia 
decidir se ela estava tão furiosa que ela não conseguia nem falar, ou - e isso era apenas 
um pouco mais preferível - se ela realmente não podia acreditar que ele estava lá . Ela 
parecia  adorável  com os  lábios  azuis  e  cabelo  molhado,  e  ele  estava  fazendo  um 
esforço hercúleo para não rir dela, já que ele sabia que isso seria catastrófico.

Ele teria ficado animado ao descobrir então, que Lizzy estava realmente sem palavras 
de choque -  talvez pela primeira vez em sua vida -  mas isso não queria dizer que isso 
era uma coisa ruim. Desde o primeiro dia que se conheceram, ela tinha estado em uma 
montanha-russa de sentimentos e emoções, e agora parecia ter chegado a um pico 
anti-climático, aqui, no meio da chuva, em uma rua suja no leste de Londres.

Ela  percebeu  que  tinha  estado  estupidamente  olhando  para  ele  pelos  últimos 
minutos, enquanto ele ficou ali segurando a porta aberta para ela. Ele estava olhando 
para ela com a mais peculiar das expressões, uma que ela não conseguia se lembrar 
de alguma vez ter visto nele. Se ela tivesse que dar um nome, ela iria chamá-lo de um 
cão  filhote,  seus  penetrantes  olhos  implorando  para  ela.  Naquele  momento,  ela 
percebeu quão verdadeiramente vulnerável ele era. Todo o seu exterior era apenas uma 
fachada de desprezo e indiferença, e neste momento, ele estava abrindo-se para ela, o 
que quer que ela tinha para lhe oferecer. Seja rejeição, aceitação, ou o amor, ele estava 
assumindo o risco, mais uma vez.

"Você gostaria de entrar?" Ela dizer desta vez sem gaguejar.
Em resposta, ele apenas balançou a cabeça e fechou a porta atrás dele. 

Descoberta

Silenciosamente eles fizeram seu caminho até as escadas, ambos usando a pausa 
para  recolher  os  seus  pensamentos  e  formular  os  seus  próximos  movimentos. 
Chegaram à porta, Lizzy remexendo as chaves com nervosismo e ansiedade.

"Por favor, por favor, abra", ela murmurou para si, pedindo, implorando, suplicando 
para as anteriormente não-cooperativas chaves. Milagrosamente ela abriu na primeira 
tentativa. Deus não a odiava afinal. Tropeçando no limiar, ela fez uma varredura rápida 
da sala para se certificar de que ela não tinha deixado qualquer item embaraçoso a 
vista.  Agradecendo aos céus que ela  tinha tido tempo para arrumar  o  apartamento 
naquela manhã (se pelo menos ela pudesse ter tido a precaução de pegar o guarda-
chuva), ela segurou a porta aberta para a Darcy entrar.

Por esta altura ele ainda não tinha dito nada mais do que sua oferta inicial de ajuda, e 
o silêncio estava começando a desgastá-la. Ela não era o tipo de pessoa que poderia 
deixar longos períodos de silêncio constrangedores passarem sem preencher o vazio 
com divagações inanes.

"Umm, não é muito, mas aqui está," disse Lizzy, deixando cair suas coisas na mesa 
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da cozinha. "Essa é a cozinha, e a sala de estar, obviamente. Desculpe que está tão 
frio, eu normalmente não deixo o aquecimento ligado durante o dia, enquanto eu estou 
fora. Você pode sentar, sinta-se em casa. Eu só tenho que tirar estas roupas. Oh, aqui," 
disse ela às pressas, como uma reflexão tardia, "Deixe-me tirar seu casaco. Ou então, 
você pode querer ficar com ele, pois está muito frio aqui." Mas ele já estava encolhendo 
os braços para fora das mangas. Tirando-o, ele pendurou no cabide – bem ao lado de 
seu guarda-chuva.

Darcy  olhou  ao  redor  do  pequeno  apartamento,  digerindo  tudo  o  que  viu.  Um 
pequeno bar separava a cozinha e a sala de estar, que, juntas, eram menos da metade 
do tamanho de seu quarto. Uma parede inteira da sala era forrada com estantes cheias 
até a borda com dezenas de livros de todos os gêneros, e, ele observou com diversão, 
uma prateleira inteira dedicada a Jane Austen: sua biblioteca pessoal. Na mesa do café 
estava um quebra-cabeça semi-acabado, alguns trabalhos escolares, e um par de livros 
e revistas. Espalhados por todo o lado estavam fotos de sua família, Lizzy com seus 
cães em casa, ela e Charlotte na praia. A parede oposta à porta levava ao que ele 
assumiu ser o quarto dela. Onde quer que olhasse havia lembretes de como ela era 
muito viva. Sempre fazendo e vivendo coisas. Ele podia ver os toques pessoais dela em 
todos os lugares, margaridas em um vaso sobre o balcão, ele se lembrou dela dizendo 
uma vez que elas sempre a animavam porque eram "tão malditamente alegres." Ele se 
sentia como se tivesse entrado em um portal para outro mundo, deixando para trás o 
frio,  as  ruas  sujas  de  Londres,  em um buraco  na  parede  do  apartamento  que  ela 
conseguiu transformar em algo especial, algo mais. Se ele ignorasse os sons da cidade, 
ele poderia imaginar que estava em uma pequena cabana no campo. Ele sabia o que 
foi necessário para ela convidá-lo ali, o homem que tinha desprezado a sua forma da 
vida; ainda assim ela tinha generosamente o acolhido em sua casa. E assim fazendo, 
ela lhe ofereceu mais do que um abrigo contra a chuva, ela lhe ofereceu uma trégua de 
si mesmo, da monotonia e da solidão que se tornou sua existência desde a rejeição 
dela. Foi um vislumbre dela e de sua vida, um levantar do véu que a envolvia. Ocorreu-
lhe que ele tinha estado apenas arranhando a superfície, como se arranha o verde de 
cobre oxidado. A Lizzy que ele amava era mais profunda do que ele poderia imaginar, e 
ele desejava ser o único permitido a mergulhar em suas profundezas. 

Ele viu que ela estava olhando para ele com um sentimento de expectativa, como se 
antecipando algum tipo  de  resposta,  um sinal  de  desprezo.  Tardiamente  ele  corou, 
acanhadamente dizendo: "É lindo, justamente como eu sempre imaginei você vivendo." 
Ele gemeu interiormente a esse comentário tão banal. "Você é um idiota Darcy", disse 
ele, mentalmente chutando a si mesmo.Esse era exatamente o tipo de observação que 
ela esperava que ele fizesse.  Ele esperou a reação dela,  sabendo que a Elizabeth 
ferozmente orgulhosa e independente nunca deixaria uma declaração desse tipo passar 
despercebida.

Tentando precipitar a torrente de palavras que ele espera que fosse lançada contra 
ele, ele apressadamente disse, "quero dizer – tem muita personalidade. Eu não estava 
me referindo à ... Me desculpe, eu não queria ... "

Com  pena  dele,  Elizabeth  simplesmente  sorriu  e  erguendo  uma  sobrancelha 
respondeu: "Tudo bem, eu sei que você quis dizer, eu acho." Rumo à seu quarto, ela 
jogou  por  cima  do  ombro,  "Sinta-se  em  casa  enquanto  eu  vou  me  limpar."
Maravilhado com a capacidade dela de difundir a atmosfera tensa e embaraçosa entre 
eles, Darcy sentou-se no sofá, absorvendo a sala ao seu redor. Folheando os livros e 
papéis  sobre  a  mesa,  ele  riu  da  ironia  da  cópia  espessa  das  obras  completas  de 
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Shakespeare no topo das mais recentes edições da Hello!* e Cosmopolitan**. 
Quando Lizzy fechou a porta atrás dela, ela encolheu-se, lembrando que logo abaixo 

de seu exemplar de Shakespeare estava sua coleção de revistas. Oh bem, espero que 
a BBC seja suficiente para distraí-lo daqueles belos exemplos do gênio-literário – as 
revistas, não Shakespeare.

Aquele provavelmente foi o banho mais curto que ela já tinha tomado em sua vida. 
Ela se debateu por cerca de trinta segundos até mesmo sobre tomar um banho ou não, 
mas no final decidiu que o cheiro do seu shampoo seria infinitamente mais preferível do 
que o cheiro de cachorro molhado que ela tinha atualmente. O que colocar foi a decisão 
mais difícil. Difícil pode ter sido um pouco de eufemismo, impossível era mais perto da 
marca. Ela não queria parecer como se tivesse se esforçando demais, mas ela não 
queria parecer como se tivesse acabado de sair do chuveiro e se jogado em seu pijama, 
que é o que ela teria feito em qualquer outra situação. Enquanto isso, ele poderia estar 
lá lendo tudo sobre a posição sexual do mês da Cosmo. "Oh Deus," Lizzy gemeu para 
si mesma: "Eu não estou acostumada a esse tipo de coisa. Eu não acho que eu possa 
aguentar a pressão."

No final, sua cesta de lavanderia tomou a decisão para ela. Os únicos itens limpos 
que ela ainda tinha  além de roupas de trabalho eram um par de calças de moletom e 
uma grande camiseta de  manga longa dos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, que ela 
tinha descoberto em uma venda de garagem. Nem mesmo se preocupando em escová-
lo, ela torceu seu cabelo comprido em um nó em cima da cabeça.

Quando ela voltou na sala, ele estava debruçado sobre sua mesa de centro, tentando 
juntar  as  peças  do  quebra-cabeça  espalhado  por  sua  superfície.
"Eu estive trabalhando nisso por semanas. Impressionistas são sempre tão difíceis de 
fazer. Todas as cores se fundem juntas, faz as peças individuais parecerem um erro. 
Mas eu suponho que isso é o que o torna tão bonito."

Darcy olhou para cima rapidamente, surpreso ao vê-la sair tão cedo. O que ele viu 
quase lhe tirou o fôlego. Ele foi imediatamente lembrado de alguns versos que tinha lido 
antes. 

Querida, quando eu olho para você
Cada frase antiga é nova,

E há momentos em que parece,
Eu me casei com um dos sonhos de Shakespeare.

As bochechas delas estavam coradas, recém-limpas e brilhantes. Não era como ela 
parecia, era o jeito que ela parecia. Ele podia sentir o cheiro do seu aroma, limpo e 
fresco, e ele queria inspirá-la. Naquele momento, mais do que qualquer outro momento 
que ele poderia se lembrar antes, ele queria que ela fosse sua.

Foi difícil, no entanto, estar sentado no sofá dela, inalando sua própria essência, e se 
lembrar que ela não era sua. Ele queria que ela fosse sua, agora, e para sempre. Ele 
queria conquistá-la, não capturá-la, porque capturar Lizzy seria como tentar capturar a 
luz do sol. Ele queria estar lá para conquistá-la pelo resto de sua vida. Ele queria segui-
la para o resto de suas vidas, como o sol segue um carro dirigindo pela estrada, como a 
lua gira em volta da Terra. 
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Ele nunca poderia ter o suficiente dela.
Lizzy percebeu que tinha assustado ele. Depois de seu pequeno discurso, ele apenas 

ficou ali,  olhando para ela tão intensamente com os seus olhos azuis que a fizeram 
sentir-se nua, mesmo que estivesse completamente vestida.

"Na verdade, talvez sejam as nossas imperfeições que nos fazem verdadeiramente 
bonitos."  Ele  disse  isso  com  tanta  convicção,  enquanto  olhava  para  ela  tão 
resolutamente,  que  ela  encontrou-se  inadequada  para  manter  seu  olhar,  e  corou, 
lançando os olhos para o chão.

Pela primeira vez desde que o convidou para entrar, ela se questionou o que estava 
fazendo, o que ele estava fazendo, o que eles estavam fazendo. Isso ia contra tudo o 
que ela acreditava, ser tão vulnerável com uma pessoa, sentimentos e desejos fluindo 
através dela que ela nunca tinha sentido com outra pessoa. Ou talvez ela apenas nunca 
tivesse se permitido senti-los. Ela tinha se guardado sempre tão ferozmente, tendo se 
tornado desconfiada das pessoas em idade precoce. E agora estar se abrindo para algo 
tão incerto parecia insanamente tolo, mas ela não podia evitar. Tudo dentro dela estava 
clamando  por  algo  que  só  Darcy  poderia  dar.  Era  uma  coisa  assustadora,  ser 
confrontada com a constatação de que a guerra que você travou tão incessantemente, 
lutando contra a transferência, intimidade e confiança nos outros, foi perdida para um 
homem. Um homem singular, um homem bom, que tinha visto através da parede de 
tijolos que ela tinha construído há muito tempo. Ignorando os demônios procurando seu 
caminho para fora, ela respirou fundo e mergulhou na água gelada.

Resolução

“William,”  disse  ela,  pendurando  a  cabeça  e  torcendo  o  material  extra  de  sua 
camiseta: "Eu só queria te agradecer..."  Mas antes que ela pudesse dizer mais,  ele 
estava  lá  tomando-lhe  as  mãos.  Grandes  mãos  macias,  que  cuidadosamente 
encapsularam as dela.

"Shh, por favor, não. Eu não poderia suportar se você me agradecesse por qualquer 
coisa." Ele começou a roçar os polegares ao longo dos dedos dela.

"Será que você pelo menos vai me deixar pedir desculpas?" Apesar de si mesma, 
lágrimas começaram a se formar nos olhos dela (ela sempre teve uma politica rígida de 
não chorar quando se tratava de homens, mas Darcy sempre teve uma maneira de 
fazê-la derrotar a si mesma).

Darcy ficou olhando enquanto as lágrimas se agarravam tenazmente à borda dos 
olhos dela; Lizzy obstinadamente aderiu à sua política de lágrimas não.

"Pelo quê? Dizer a verdade?" Ele não conseguia entender por que ela sentia que 
tinha algo para se desculpar. Ele deveria ser o único a oferecer a Lizzy o pedido de 
desculpas, enquanto ela vociferava  para ele sobre o idiota que ele tinha sido.

"Não, não era a verdade. Eu fui desprezível, mesmo agora, eu não sei como você 
pode suportar  olhar para mim, eu fui tão horrível com você." As lágrimas amaldiçoadas 
agora fluíam descaradamente por seu rosto.

"Oh, querida." Foi com a mais terna das inflexões em sua voz que ele disse isso. 
Alcançando a mão dela, ele amorosamente afastou as lágrimas. Quase como que por 
instinto,  ela se inclinou na mão dele,  tão quente,  protetoramente tocando seu rosto. 
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Esse pequeno gesto foi como um farol de esperança para Darcy. Deu-lhe a coragem 
para prosseguir. Agora era o momento de romance, flores, palavras para arrebatá-la. 
"Eu posso olhar para você porque você é a mulher mais bonita que conheço, e porque 
você  é  tão  incrível  para  mim.  Não  há  outra  igual  a  você.  Você  percebe  que  tem 
Shakespeare e Hello! na mesma mesa? " 

"Formidável," ele pensou consigo mesmo:  "Se a poesia é o alimento do amor, eu  
acabei de servir mingau para ela."

Ela  riu  em meio  às  lágrimas,  um riso  que  saiu  como  um grunhido  muito  pouco 
atraente. "Eu estava esperando que você não veria isso." Ela então olhou para o rosto 
dele,  em seus olhos pela  primeira  vez.  "Eu não achei  que você algum dia  iria  me 
perdoar, e justamente quando eu queria tanto isso, eu percebi que tinha perdido não só 
a sua boa opinião, mas o seu amor, para sempre."

"Oh meu amor, nunca." E ele puxou-a para o mais apertado abraço. Não havia nada 
para ela fazer, senão se derreter dentro dele. "Nunca, nunca," ele murmurou em seu 
cabelo.

Foi o melhor lugar que ela já havia estado, nos braços dele. Todo o frio a deixou em 
seu abraço. Era o nirvana.

"Você  não  leu  as  revistas  não  é?"  Ela  disse,  timidamente,  depois  de  um  longo 
momento apenas abraçados.

Ela podia sentir  o riso dele ressoando em seu peito.  "Você é tão fofa,"  disse ele 
inclinando-se para beijá-la na testa. Seus lábios estavam lá e então se foram, e ainda 
assim se demoraram. Ela podia sentir a respiração dele, quente e úmida em seu rosto e 
podia sentir seu perfume, almiscarado, inebriante e viril.  Ele pairou lá, esperando, e 
dessa vez ela podia sentir o que ele estava esperando. Ela, sua permissão para mais. 
Não sabendo como dizer a ele sem parecer uma colegial, mas não querendo enviar a 
mensagem  errada,  ela  se  debateu  sobre  a  melhor  maneira  de  sinalizar  sua 
aquiescência. Lenta e cautelosamente, ela inclinou-se para colocar um beijo debaixo da 
orelha dele, onde aquele cheiro vertiginosamente masculino parecia emanar.

Ele se afastou por um momento, e Lizzy estava com medo que tinha estado errada, 
muito brega. Ele tinha um jeito estranho de fazê-la duvidar de si mesma, ela que tinha 
sido  sempre  tão  confiante  e  senhora  de  si.  Talvez  tenha sido  a  novidade de  tudo, 
confiando-se a um homem, mas era estranho não ter certeza. De alguma forma, porém, 
estava tudo bem.

Com medo de olhar para ele, Lizzy abaixou a cabeça, não temendo que ele estaria 
rindo, mas que ele iria ver através dela, e rir. Era terrivelmente desconfortável lançar-se 
nua na frente de um homem tão perspicaz.

Darcy, embora parecendo calmo e seguro, interiormente estava tremendo. A reação 
dela,  embora pequena e tímida, tinha quase o transtornado. Precisou de separação 
dela, por um segundo, apenas para tomar posse de todas as suas faculdades.

Mas ele  poderia  dizer  que ela  estava  escorregando para dentro  de  si  mesma,  a 
reação dele tinha sido muito moderada. Pegando o queixo dela delicadamente com os 
dedos, ele levantou a cabeça dela para cima para que ele pudesse olhar em seus olhos 
maravilhosamente vibrantes, que diziam tanto de si mesma. Não quebrando o contato 
visual, ele se inclinou para roçar suavemente seus lábios nos dela. Para frente e para 
trás, lentamente, sem pressa, até que ele a sentiu puxá-lo. Colocando as mãos sobre o 
rosto dela, ele se inclinou para ela, saboreando-a. Ele podia sentir o gosto doce do 
brilho labial dela, um toque excêntrico que só fez tudo mais perfeito, que só a fez ainda 
mais adorável para ele.

Sonhos de Shakespeare – by CaroBritt – Tradução: Samanta Fernandes



Foi  um beijo  leve,  nada mais  do  que PG-13*,  mas o poder  dele  estava  em sua 
doçura,  a emoção crua sendo derramada através de uma simples troca física.  Não 
querendo  quebrar  a  conexão,  mas  precisando  avaliar  a  reação  do  outro,  eles  se 
separaram devagar. Olhos fechados, ligeiramente ofegantes, eles sorriram um para o 
outro, um sorriso que nenhum deles viu, mas ambos podiam sentir. Tudo ia ficar bem.

Fim

Hello!* Revista de fofocas – algo como a nossa Contigo.
Cosmopolitan** - nosso correspondente é a revista Nova.
PG-13* - Faixa de classificação estária 12 anos
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