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A Abertura

Darcy não queria vir ao teatro. Ele não estava em nenhum humor para companhia, e ter que 
navegar por uma grande multidão da elite de Londres parecia intolerável. No entanto, ali estava ele 
e ele percebeu que precisava para fazer o melhor disso.

Quando Bingley tinha pedido que eles passassem uma noite juntos, o primeiro impulso de Darcy 
foi recusar o convite sem rodeios. Ele preferia passar a noite em seu estúdio a sós com uma grande 
garrafa de brandy, para cuidar das feridas que Elizabeth tinha infligido em Hunsford. Foi assim que 
ele havia ocupado a maior parte de suas noites desde que ele deixou Kent. De manhã, Darcy iria 
jurar parar de desperdiçar seu tempo remoendo sobre o que não podia ser. Mas quando a noite 
caía, ele se via incapaz de resistir à tentação do esquecimento que muitas vezes a bebida trazia ou 
o alívio temporário que podia ser concedido se ele tivesse a sorte ter um sonho onde Elizabeth 
acolhia seus avanços.

Quando Bingley veio fazer uma visita, seu comportamento deprimido despertou em Darcy um 
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sentimento de culpa que superou o seu desejo de ficar em casa e chafurdar na auto-piedade e 
recriminação. Ele havia aconselhado Bingley a deixar Hertfordshire para buscar um futuro mais 
adequado em Londres e o mínimo que ele podia fazer era ajudá-lo na empreitada. Se ele tinha ou 
não feito a coisa certa ao se meter nos assuntos de seu amigo, o que foi feito foi feito, e ele não 
podia ver uma maneira de corrigir o que Elizabeth afirmou ser uma suposição equivocada de sua 
parte. Ele precisava ajudar Bingley a continuar com sua vida, e se fazendo isso, tirasse sua mente 
da rejeição de Elizabeth, mesmo que brevemente, então tanto melhor.

Bingley sugeriu jantar em sua casa, mas a idéia de enfrentar as irmãs de seu amigo era uma 
perspectiva que Darcy não poderia tolerar. Em vez disso, Darcy ofereceu uma refeição em sua 
própria casa, explicando que Georgiana tinha planos com seu primo até o início da noite, dando-
lhes uma oportunidade de passar algum tempo ininterrupto em conjunto. Darcy esperava que ele 
estivesse andando na linha fina entre deixar claro que ele preferia  não incluir as irmãs de Bingley 
no convite e ser abertamente rude.

Bingley  concordou  sem  uma  pitada  de  ofensa,  mas  também  sugeriu  que  eles  primeiro 
comparecessem ao teatro. Ultimamente, Bingley tinha estado preocupado com sua incapacidade de 
sair  da  melancolia  que  tinha  tomado  conta  dele  desde  que  tinha  deixado  Hertfordshire  e  ele 
esperava que Darcy teria algum conselho privado sobre o assunto. No entanto, Bingley também 
sentiu que passar a noite inteira sozinho com Darcy, dado o próprio recente mal-humor de Darcy, 
não seria a distração que ele precisava.

Darcy rapidamente aderiu aos desejos de seu amigo. Em seu alívio por ter evitado uma noite com 
Caroline Bingley, Darcy não conseguiu pensar em quão difícil poderia ser participar de um teatro 
lotado, onde ele seria forçado a assistir casais felizes interagindo e assistir a uma peça onde um 
dos temas principais era a ironia de encontrar o amor quando menos se esperava.

Enquanto Darcy estava na porta do teatro à espera de Bingley, ele inconscientemente começou a 
comparar cada mulher que ele via com Elizabeth. Eles tinham tomado apenas alguns passos antes 
de  Bingley  balançar  a  cabeça  em  frustração  aparente.  "Darcy,  eu  esqueci  minhas  luvas  na 
carruagem, eu volto em um instante."

"Certamente, Bingley, mas se você não se importa, eu prefiro esperar no meu camarote onde é 
menos movimentado."
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"Isso seria ótimo. Eu sei o caminho."
Enquanto esperava, Darcy viu um senhor desconhecido acompanhando uma mulher pelo salão 

de  entrada.  O  cabelo  escuro  e  encaracolado  dela  o  fez  lembrar  de  Elizabeth  e  sua  imagem 
imediatamente  veio  espontaneamente  à mente  dele.  Instintivamente,  Darcy  começou a  calcular 
quando Elizabeth tinha planejado deixar Kent e percebeu que se ela tivesse aceitado sua proposta, 
eles poderiam estar aqui agora, em Londres assistindo a esta mesma peça como sua noiva. Ele 
imaginou ela em seus braços sorrindo docemente para ele enquanto ele a apresentava para as 
várias faces familiares que agora ele via e tentava evitar. Ela iria gostar da peça também. Ela tinha 
dito a ele de sua afinidade com Shakespeare. Ele adoraria vê-la na iluminação de seu camarote 
particular,  onde  ele  poderia  ser  capaz  de  secretamente  tomar  a  mão  dela  na  sua  e  então 
silenciosamente observar seus olhos expressivos enquanto ela assistia a performance. Ele sabia 
que seria muito mais interessante do que realmente acompanhar a peça, não importa quão boa a 
produção.

Ele passou tempo suficiente em ambos Hertfordshire e Kent observando ela para saber que ele a 
achava hipnotizante. Dessas observações secretas, ele havia construído um catálogo de memórias. 
Sua favorita era dela rindo sem reservas em um caminho fora de Rosings entre as cores vibrantes 
de uma manhã de primavera. Foi depois de uma dessas caminhadas, onde ele havia prometido 
evitá-la, e depois fez tudo ao seu alcance para assegurar que seus caminhos se cruzariam, que ele 
percebeu que era inútil lutar contra sua atração por ela. No início, ele disse a si mesmo que ele só 
foi procurá-la para garantir que ela não se perderia em um terreno desconhecido. Em seguida, ele 
argumentou que ele estava preocupado com a segurança dela já que ela insistia em fazer tais 
jornadas longas através de uma paisagem às vezes selvagem. Quando ele admitiu para si mesmo 
que ele também estava fazendo isso para frustrar seu primo de ter uma oportunidade de ficar 
sozinho com ela, ele sabia que ele tinha que pedi-la para casar com ele porque ele já não podia 
imaginá-la como qualquer coisa, senão sua noiva. Ele pensou que enquanto caminhavam sozinhos 
cercados pelo mundo natural em toda a sua glória que ela entendia ele - que as brincadeiras dela 
eram produto de  intelectos semelhantes e que os seus silêncios eram  confortáveis nascidos de 
respeito mútuo. Ele agora sabia que não era assim, mas não podia deixar de olhar para trás com 
saudade daqueles tempos.

Quando ele começou a sentir a familiar dor de decepção, ele se amaldiçoou por sua fraqueza. 
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Era  o  ricochete  incontrolável  de  sua  mente  de  humor  para  humor  que  Darcy  achava  mais 
desconcertante.  Antes  de  conhecer  Elizabeth,  ele  havia  tomado  um orgulho  particular  em sua 
capacidade de se concentrar. Ele tinha muitas vezes repreendido Bingley por sua falta de controle a 
esse respeito. Mas ele tinha experimentado pela primeira vez sua incapacidade de dominar sua 
própria mente quando ele deixou Hertfordshire seguro no pensamento de que ele iria esquecer 
Elizabeth, apenas para ser assombrado pela imagem dela. Quando ele encontrou ela em Kent, ele 
não pôde resistir procurá-la, apesar de sua resoluções para evitá-la. Depois da humilhação em 
Hunsford, ele prometeu desconsiderar completamente a memória dela e se regozijar em sua fuga, 
mas  ele  só  poderia  ficar  zangado  com  ela  por  pequenos  trechos  de  tempo.  Isto  parecia 
particularmente irônico já que ele havia apontado sua natureza implacável como uma falha e avisou 
ela que a sua boa opinião, uma vez perdida estava perdida para sempre.

Agora suas emoções oscilavam como a brisa.  Quando a dor de perdê-la era maior,  ele iria 
amaldiçoá-la  por  sua  falta  de  discernimento  com  ele  e  Wickham  e  esperava  que  ela  se 
arrependesse de sua defesa de tal canalha. Mas ele então iria suavizar e perdoá-la por qualquer 
coisa se ela apenas visse o amor dele pela sinceridade e devoção que representava. Ele iria ficar 
com raiva dela por ter sido cega quanto às suas intenções e depois culpar-se por não mostrá-la de 
forma mais clara como se sentia. Ele foi de desprezá-la por sua crítica injusta do caráter dele à 
auto-aversão e pesar por seu comportamento rude e palavras tolas. Ele iria ver a verdade nas 
reprovações dela de seu comportamento em Hertfordshire e tentar mudar suas maneiras de acordo, 
mas ele ainda se ressentia por ela ter razão e por ter a coragem de apontar isso à ele. Ele iria 
experimentar um desespero tão grande que a sua frustração o levaria à beira de lágrimas só para 
encontrar-se no momento seguinte nos espasmos do desejo pelo conforto que o corpo dela teria 
concedido à sua alma maltratada. Ele se perguntava se com o tempo ele iria se resolver em um 
ponto de vista sobre ela. Se ele viria a odiá-la pelo que ela havia lhe custado ou perdoá-la de 
qualquer passo em falso por causa de um amor que ele sabia que jamais o abandonaria.

No momento, ele se via lembrando dela com devoção ardente. Ele sabia que seu desejo foi 
agravado pela solidão avassaladora que ele sempre sentia em ambientes sociais. Ele decidiu ceder 
a suas emoções e imaginar ela ao seu lado revivendo os tranquilos passeios que haviam dado em 
Kent. Era sua distração favorita, porque era uma das poucas atividades onde ele tinha ela toda para 
si mesmo. Mesmo naquela época, suas caminhadas sempre invocavam uma resposta passional 
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nele. Depois, seus sonhos dela invariavelmente incluíam uma visão dele seduzindo-a ao ar livre 
entre a beleza selvagem de seus arredores. Ele se perguntou mais de uma vez sobre isso, mas 
pensou que talvez ele tivesse vindo a associar a liberdade que ele sempre sentia quando estava ao 
ar livre e longe das críticas da sociedade com as atividades mais prazerosas que ele esperava 
desfrutar com ela. Quando ele começou a imaginá-la na sua mente, ele caiu em si e quis impedir-
se. Não só era impensavelmente impróprio e fisicamente frustrante, ele sabia que no final isso não 
lhe traria nada além de dor. Não importa o quão prazerosa a fantasia, a realização inevitável que 
nunca viria a acontecer sempre lhe custava mais do que valia a pena.

Ele tentou distrair-se olhando ao redor. Seus olhos pousaram primeiro em uma mulher em uma 
extremidade do salão de entrada, mas ela não conseguiu segurar seu interesse já que ela não tinha 
nenhuma semelhança perceptível  com Elizabeth.  Em vez disso ele virou na outra direção para 
observar a multidão, só para encontrar-se novamente vislumbrando a presença de Elizabeth lá. A 
visão  trouxe  inicialmente  um  largo  sorriso  em  seus  lábios,  mas  foi  logo  substituído  por  uma 
expressão  perplexa  quando  notou  o  olhar  desconfortável  no  rosto  dela.  Ele  se  perguntou 
fugazmente por que uma imagem conjurada de Elizabeth estaria tão infeliz e sentiu uma súbita 
pontada de confusão quando ele tentou em vão dispersar ou alterar a imagem dela. Desorientação 
se seguiu quando ele veio a perceber que sua fantasia estava subitamente invadindo a realidade e 
que ele estava impotente em diferenciá-las. Quando ele olhou com mais cuidado, ele ficou surpreso 
ao compreender que a Elizabeth real estava realmente diante dele. Ela estava aqui no teatro. E 
para sua surpresa absoluta; Bingley estava escoltando ela pelo hall de entrada com Miss Bennet em 
seu outro braço. 

Ato  I

Antes que Darcy pudesse recuperar a compostura Bingley estava falando. "Darcy, você nunca vai 
acreditar quem eu tive a felicidade de me deparar na porta. Eu sabia que você iria querer prestar 
seus respeitos, por isso as convenci a se juntarem a nós por um momento antes da peça começar."

Darcy tentou manter seus olhos em Bingley enquanto ele falava, mas a tentação era grande 
demais e ele procurou Elizabeth. Ela olhava para baixo, mas olhou para ele apenas para desviar o 
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olhar rapidamente quando seus olhos se encontraram.
Darcy podia sentir a rapidez com que seu coração estava batendo e que suas mãos começaram 

a suar. Ele sabia que seu rosto devia estar profundamente corado. A situação teria causado-lhe 
ansiedade em qualquer sentido, mas dado que ele tinha estado fantasiando sobre ela momentos 
antes, ele se sentia particularmente exposto. Ele desejava que seu corpo traidor fosse cooperar, 
mas sabia que era fútil. Recuperando seus sentindos, ele curvou-se para Jane e pegou a mão dela. 
"Miss Bennet, como é bom vê-la novamente." Ele então virou-se para Elizabeth, pegou a mão dela 
e se inclinou. Quando ele olhou para cima, murmurou: "Boa noite," e manteve seu olhar. Ele sentiu 
uma onda de emoção, mas antes que pudesse dizer mais, ou mesmo pensar como reagir, Bingley 
estava falando novamente.

Ele  viu  mais  do  que ouviu  a respostade Jane à  pergunta  de  Bingley  sobre onde estavam 
sentadas.  Ele  foi  atingido  pelo  rosto  corado  de  Jane  e  seu  jeito  atrapalhado,  expressão 
discomposta. Ele podia ver o leve tremor da mão dela enquanto ela brincava com seu lenço. Ela se 
recuperou rapidamente, mas naquele momento, Darcy reconheceu o desconforto dela. Eles tinham 
mais  em comum do que ele  jamais  teria  adivinhado  anteriormente.  Ela  estava  tão  assustada, 
mortificada, animada e nervosa quanto ele. Ele não tinha certeza se era sua nova familiaridade com 
a causa de tal mistura de emoções ou o efeito da revelação de Elizabeth em Kent, mas agora ele 
entendia os verdadeiros sentimentos de Jane e não podia descartar sua profundidade. Como ele, 
ela provavelmente tinha imaginado um encontro casual com a fonte de seu amor não correspondido 
mil vezes e depois brincado com as possibilidades com vários finais diferentes. Mas essas fantasias 
mal preparavam  para a realidade do encontro real. Um senso de desejo e temor fez a conversa 
para qualquer um deles dificilmente possível. Quando ele olhou para a dor mascarada nos olhos de 
Jane, de repente ele entendeu as ramificações do que ele tinha feito por aconselhar Bingley a 
deixar Hertfordshire tão abruptamente.

Apesar desta epifania, Darcy sabia que ele tinha que prestar atenção na conversa ou iria se 
arriscar a parecer ainda pior do que ele temia. Bingley estava perguntando à Elizabeth e sua irmã 
sobre a saúde da família delas em Hertfordshire e Darcy se amaldiçoou por esquecer de fazer a 
mesma pergunta civil.  Antes que ele pudesse pensar em algo para dizer, o arauto anunciou a 
chamada final para tomarem os seus lugares. Elizabeth explicou que elas deviam se despedir já 
que o resto do seu grupo iria estar se perguntando onde elas tinham ido. Apesar da estranheza da 
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situação, Darcy tentou capturar os olhos de Elizabeth. Quando os seus olhares se encontraram, ele 
estava incerto sobre o que viu lá. Ele acenou seu adeus e ela tinha ido embora.

Depois disso, os dois homens ficaram parados pensando profundamente enquanto observavam 
as mulheres partirem. Um milhão de perguntas inundaram a mente de Darcy enquanto tentava 
avaliar a reação de Elizabeth à ele. Mas um pensamento logo tomou precedente enquanto uma 
onda  de  ciúmes  irracional  varreu-lhe  -  quem  eram  os  outros  membros  do  grupo  dela?  Um 
sentimento de amargura segui-se quando ele percebeu que não tinha o direito de questionar com 
quem ela passava seu tempo  e nunca teria. Esse pensamento deprimente o trouxe de volta ao 
presente. Ele olhou para Bingley, cuja mente estava pensando em um assunto similar. Depois de 
limpar a garganta, Darcy disse, "Charles, acho que precisamos tomar nossos próprios lugares."

* * * *

Depois de se instalar em sua fileira e explicar sua ausência à sua tia e tio, e Maria Lucas, 
Elizabeth não podia deixar de procurar a área onde ela sabia que o camarote de Bingley e Darcy 
devia ser localizado. Quando seus olhos se acostumaram à escuridão, ela os viu. Eles pareciam 
estar em profunda conversa. Ela se perguntou sobre a reação de Darcy ao vê-la, e da mesma 
maneira, a reação dele a Bingley ver Jane. Ela teve que admitir  que quando Darcy a viu pela 
primeira vez, o olhar no rosto dele mexeu com ela. Em sua surpresa, ele parecia genuinamente feliz 
de vê-la e ela não pôde deixar de notar quão bonito ele parecia quando sorria. Mas quando veio o 
reconhecimento, ela podia ver seu constrangimento visível.

Seu coração se penalizou por ele, não porque ela lamentava sua recusa da proposta dele, mas 
porque ela sabia que o tinha tratado tão injustamente. Ela estava genuinamente mortificada por seu 
comportamento em relação a ele sobre o Sr. Wickham. Quando ela pensava nisso, ela corava de 
vergonha. Enquanto ela ainda não poderia perdoá-lo por seu papel na separação do Sr. Bingley e 
Jane, ela sabia quão cruel sua defesa de Wickham deve ter soado, dado os infames pecados que 
ele cometera contra a família Darcy. Sua disposição era tal que ela odiava causar dor a alguém, 
mas  fazê-lo com tão pouca consideração para o discernimento da verdade ou os sentimentos de 
seu alvo a fez compreender a deficiências em seus modos de uma forma que ela nunca havia feito 
antes.
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Ela  também  entendida  como  esta  situação  deveria  ser  estranha  para  ele.  Ela  sentiu-se 
mortificada, mas pelo menos ela não era a parte rejeitada. Sua compaixão, no entanto, resultava 
mais do que apenas piedade. Com o tempo, ela tinha vindo a ver o elogio das atenções dele. 
Apesar da forma humilhante em que ele tinha proposto, sua mente frequentemente remoía com a 
declaração dele de que ele havia formado, praticamente a partir de seu primeiro encontro, uma 
estima apaixonada que tinha crescido em uma ardente admiração e amor. Ter se declarado de tal 
forma e depois de ter sido rejeitado deve ter sido muito difícil para um homem tão reservado.

Ela foi despertada de suas reflexões por um ligeiro movimento no canto do olho. Enquanto olhava 
para o camarote deles, ela podia ver que o Sr. Darcy e o Sr. Bingley estavam claramente em uma 
animada  discussão  e  nenhum  deles  parecia  feliz.  Ela  viu  quando  o  Sr.  Bingley  se  levantou 
inesperadamente e saiu do camarote. Darcy logo em seguida. Ela se perguntou brevemente o que 
poderia  significar  a  conduta  deles.  Era  altamente  irregular  sair  enquanto  a  peça  estava  em 
andamento  e isso  não passaria  despercebido.  O coração de Elizabeth imediatamente  afundou. 
Enquanto ela vinha sentindo remorso e arrependimento sobre o seu tratamento do Sr. Darcy, ele 
estava convencendo Bingley a deixar o teatro antes que ele tivesse outra oportunidade de ver Jane. 
Sua velha animosidade por ele voltou a ferver. Ela castigou-se por focar sobre a reação do Sr. 
Darcy a ela quando o ponto mais importante era que Jane tinha sido reunida com o Sr. Bingley e o 
que  isso  significava  para  sua irmã.  Ela  desejou  que  ela  tivesse  contado  à  Jane o  que  havia 
acontecido em Kent, mas a presença de Maria Lucas na viagem tinha complicado o assunto e 
Elizabeth  achou  melhor  esperar  até  que  elas  estivessem na  privacidade  de  seus  quartos  em 
Longbourn. Agora ela teria que encontrar um momento para contar a sua irmã tudo o que tinha 
acontecido entre ela e o Sr. Darcy e então sobre o que ela viu no camarote deles. Elizabeth passou 
o resto do ato preocupada com a forma como Jane reagiria a este desenvolvimento e como ela 
poderia suavizar a eventual decepção de sua irmã.

No intervalo, Elizabeth podia dizer que Jane queria uma oportunidade de andar com a secreta 
esperança de que elas pudessem encontrar um certo cavalheiro. Enquanto Elizabeth estava ansiosa 
que tal esforço poderia trazer desapontamento à irmã, ela ainda assim pensou que era uma boa 
idéia. Jane precisava saber, para o bem ou para o mal, o poder que o Sr. Darcy exercia sobre  o 
Sr. Bingley. Ela pensou que o passeio também poderia fornecer uma oportunidade tranquila para 
ela informar Jane do que ela tinha visto. Elizabeth rapidamente sugeriu a Sra. Gardiner que eles 
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poderiam ir todos para um refresco. Antes de chegarem ao destino, ela se surpreendeu ao ver 
Bingley esperando ansiosamente a chegada de Jane com o Sr. Darcy de pé ligeiramente atrás dele.

"Miss  Bennet,"  Bingley  calmamente  perguntou:  "Eu  estava  esperando  que  me  permitisse 
acompanhá-la até a mesa refresco?"

Depois de Jane discretamente olhar para sua tia por permissão, ela acanhadamente acenou com 
a aprovação. Quando Jane tomou o braço oferecido por Bingley e partiu, Darcy se aproximou. Ele 
fez seu primeiro reconhecimento à Maria Lucas e depois virou-se para Elizabeth. "Miss Bennet, por 
favor,  perdoe-me  por  não  fazer  perguntas  adequadas  a  saúde  da  sua  família  quando  nos 
encontramos  antes.  Temo  que  eu  estava..  porque  eu  estava...  surpreso  de  vê-la,  eu  não  a 
cumprimentei corretamente."

"Não, Sr. Darcy, o senhor estava... Minha família está muito bem, obrigado." 
"Ah, bom. Isso é muito bom."
Depois de uma pausa um pouco desajeitada, onde dois desviaram o olhar em constrangimento, 

ele perguntou: "Espero que sua viagem e de Miss Lucas de Kent correu bem."
Ela foi tentada a responder que tal foi, obviamente, o caso já que ambas estavam de pé aqui 

diante dele agora, mas achou melhor não adicionar impertinência em uma conversa desconfortável. 
Em vez disso, ela simplesmente respondeu que havia de fato corrido tudo bem.

"E quanto tempo esteve em Londres?"
"Por duas semanas."
"Ah, sim..." Depois de outra pausa, acrescentou, "Miss Bennet, me faria me a honra de me 

apresentar a seus amigos?"
Voltando-se para eles, ela disse: "Sr. Darcy, esta é a minha tia e meu tio, Sr. e Sra. Gardiner. 

Jane foi ficar com eles neste inverno em Cheapside e agora tenho tido sorte o suficiente para me 
juntar a eles. "

Elizabeth estudou a reação dele e ficou surpresa ao ver que fora o seu leve rubor sobre a 
menção de Cheapside, ele os saudou com toda a civilidade - perguntando sobre o interesse de seu 
tio na peça e descobrindo que sua tia veio de Lambton. Elizabeth assistiu maravilhada. Ela nunca o 
tinha visto tão desafetado e foi gratificante saber que ele devia saber que ela tinha alguns parente 
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pelos quais não havia necessidade de corar. Antes que ela pudesse determinar o que a mudança 
de atitude dele significava, ele estava se dirigindo a ela. "Eu acredito que o Sr. Bingley e Miss 
Bennet devem ter ido para os refrescos, talvez todos nós devemos nos juntar a eles."

Enquanto ele  andava um pouco atrás dela,  Darcy  não poderia  deixar  de ser  fascinado pela 
maneira que um único cacho que pendia pelas costas dela balançava. Pensou-se um tolo por se 
distrair com tal visão, mas sabia que seu tempo com ela em breve estaria acabado. Ele não podia 
resistir à tentação de armazenar o máximo de lembranças possíveis.

Sendo  ligeiramente  mais  alto  do  que  a  maioria,  Darcy  foi  capaz  de  detectar  Bingley  na 
extremidade do corredor muito antes de se aproximarem. Ele suspirou com a visão dele. Seus 
sentimentos em relação ao seu amigo eram uma confusão. Após seu encontro inesperado com 
Jane e Elizabeth, Darcy sabia o que tinha que fazer. Sem preâmbulo, ele confessou a Bingley que 
sabia que Miss Bennet estava em Londres durante todo o inverno e que ela havia visitado suas 
irmãs. A confusão de Bingley logo levou ao ressentimento frustrado e, para surpresa de Darcy, um 
silêncio ameaçador. Ao invés de falar em raiva, Bingley saiu do camarote. Darcy seguiu, e uma vez 
no vestíbulo, eles foram capazes de falar mais abertamente. A mudança de local havia dado tempo 
para Bingley digerir  o que tinha ouvido e sua raiva diminuiu.  Após um momento de indecisão, 
Bingley  aceitou  as  desculpas  de  Darcy  e  a  explicação  que  ele  havia  dado  por  sua  conduta, 
reconhecendo que ambas foram sinceras. Depois de novamente perguntar o que Darcy sabia da 
recepção de suas irmãs à Jane, ele se perguntou em voz alta se Jane aceitaria suas próprias 
desculpas tão rapidamente. Tendo aprendido a lição, Darcy absteve-se de oferecer um parecer 
sobre um tema que agora ele percebia que sabia tão pouco, e em vez disso perguntou para Bingley 
que ele pretendia fazer.

"A única coisa que se pode fazer. Aproveitar este incrível golpe de sorte. O destino fez com que 
eu a encontrasse aqui e eu não pretendo desperdiçar a oportunidade. Vou procurá-la no intervalo. 
Eu preciso determinar se ela ainda pode gostar de mim. Pelo que sei, ela já pode estar noiva. Eu 
não vejo ela há meses. Se ela não está comprometida, então eu preciso mostrar a ela que meu 
afeto tem sido muito mais estável do que o meu comportamento tem demonstrado. "

"Você pretende fazer tudo isso durante o intervalo?"
"Que  opção  eu  tenho?  Vivi  com  pesar  por  muitos  meses.  Não  é  um  companheiro  muito 

gratificante. Prefiro ser precipitado e ter conhecido o meu sentimento. Darcy, eu entendo que você 
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estava tentando me proteger, mas eu prefiro me arriscar a qualquer mágoa que venha disso. Eu 
tentei a outra alternativa e ela teve seu próprio custo."

As palavras de Bingley pegaram Darcy desprevenido. Ele não tinha vivido com pesar por tanto 
tempo quanto Bingley tinha, mas ele sabia do seu sabor amargo. Bingley também estava certo 
sobre  seu  encontro  casual.  Parecia  destino  que  ele  deveria  encontrar  Elizabeth  aqui,  mas  ao 
contrário de seu amigo, ele não poderia corrigir o assunto. A este respeito, ele estava um pouco 
envergonhado de admitir  que a sua gratidão pela compreensão e compaixão que Bingley tinha 
demonstrado em perdoá-lo, foi ligeiramente tingida com ciúme. Embora pudesse ser difícil, Bingley 
ainda tinha uma chance de ganhar o afeto de Miss Bennet, e enquanto ele não queria invejar 
qualquer felicidade de seu amigo, ele invejava mesmo assim. Ao contrário de Bingley, não havia 
mais nada para Darcy dizer à Elizabeth. Ele tinha dito a ela de suas afeições e ela as rejeitou 
imediatamente. Era verdade que algumas das acusações que ela tinha levantado contra ele eram 
falsas ou mal-entendidos de sua intenção, mas em sua essência, a rejeição dela realmente era 
centrada  nele como um homem e havia pouco que ele pudesse fazer para mudar isso.

Enquanto  ele  relembrava  todas  as  razões  que  ela  havia  dado  para  a  sua  rejeição  de  sua 
proposta, uma se destacou. "Seu desprezo egoísta pelos sentimentos dos outros." Quanto a isso, 
ela tinha estado certa. Ele se conhecia suficientemente bem para saber que ele não escolhia ser 
agradável  a menos que ele  achasse necessário  e,  em Hertfordshire,  ele  raramente considerou 
necessário. Ele se perguntou quando ele tinha se tornado tão condescendente. Pensou em sua tia e 
esperava que ele não tinha aparecido na mesma luz que ela, mas ele sabia que devia.

Profundo em pensamento, ele percebeu que havia algo que ele poderia fazer para mostrar a ela 
que ele entendia sua reprovação. Ele prometeu que quando a visse no intervalo que faria tudo ao 
seu alcance para demonstrar-lhe que ele poderia agir como um cavalheiro. Ele se perguntou por 
que ele deveria ainda se preocupar com a opinião dela sobre ele, quando tinha certeza de que ela 
estava temendo o encontro acidental. Ele não podia explicar, mas ele também não podia mentir 
para si mesmo. Ele ainda se importava com o que ela pensava e se nada mais, agir civilmente seria 
melhor  do  que  sua  maneira  língua  presa,  na  qual  ele  tinha  recebido  ela  mais  cedo.  Poderia 
melhorar o seu orgulho ferido se ele não parecer muito um cachorrinho apaixonado incapaz de 
participar  de  uma  conversa.  Ele  iria  tentar  recuperar  alguma  dignidade  elevando-se  acima  da 
estranheza da situação.
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Quando o grupo se juntou à Bingley e Jane, era óbvio pela aparência corada dela que tinham 
interrompido um momento privado. Elizabeth se perguntou qual seria a reação do Sr. Darcy a tal 
cena e rapidamente olhou para ele. Ela ficou surpresa ao pegá-lo em um momento de descuido. 
Ele tinha uma expressão melancólica que Elizabeth achou difícil de decifrar.

Quando Jane apresentou a tia e o tio para o Sr. Bingley, Elizabeth assistiu com espanto quando 
o Sr. Darcy voluntariamente entrou na conversa, mencionando a conexão da Sra. Gardiner com 
Lambton ao  Sr.  Bingley.  Depois  que Bingley  reconheceu sua familiaridade com a área,  Darcy 
explicou que ele e Bingley tinham visitado a cidade várias vezes no ano passado, quando Bingley 
estava caçando em Pemberley.

Para a surpresa da maioria  do grupo, Bingley,  em seguida,  acrescentou: "Sra.  Gardiner,  eu 
acredito que nossos caminhos se cruzaram também quase em outro aspecto. Eu só recentemente 
soube que está familiarizada com a minha irmã Caroline. Eu não sabia que Miss Bennet tinha 
visitado ela e minha outra irmã, Sra. Hurst, enquanto estávamos na cidade ou que Caroline retornou 
a  visita  em sua casa.  Se  eu  soubesse,  eu  teria  insistido  em prestar  meus  respeitos  para  as 
senhoras também. Espero que aceite minhas desculpas por não fazê-lo e permitir-me retornar a 
cortesia que tem estendido a minha família. Vocês tem planos para jantar esta noite depois do 
teatro?"

Quando a Sra. Gardiner respondeu que não; Bingley olhou exaustivamente para Jane, que não 
podia  resistir  um  sorriso  recatado  antes  de  estudar  seus  sapatos.  Sua  troca  não  passou 
despercebida por  qualquer membro do grupo,  salve Maria  Lucas.  Com um sorriso contagiante, 
Bingley respondeu: "Que sorte para nós então. Talvez vocês possam jantar conosco na minha 
casa. Não é muito longe daqui e eu consideraria uma honra. Eu acredito que ambas minhas irmãs 
estão em minha casa, eu poderia mandar avisá-las." Adicionando um pouco de entusiasmo forçado 
demais, “Estou certo de que elas ficarão muito felizes em vê-las novamente."

A Sra. Gardiner expressou sua satisfação com o convite, mas declinou dizendo que era muito 
pouco tempo de aviso para colocar irmãs do Sr. Bingley em tais problemas. Na pausa que se 
seguiu, a cara de desaprovação de Caroline Bingley veio espontaneamente à mente de mais de um 
membro do grupo. Enquanto a decepção de Jane foi na maior parte mascarada, a de Bingley foi 
evidente e semelhante ao de uma criança que acabara de receber um pedaço de carvão no Natal.

No silêncio que se seguiu, Darcy falou. "Tenho medo que o Sr. Bingley se esqueceu de que ele 
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já assumiu um compromisso para jantar com minha irmã e eu esta noite. Como ela já está nos 
esperando,  e  minha  governanta  já  terá  arranjado  para  um  jantar  a  ser  servido  após  a 
apresentação , eu insisto que me façam a honra de se juntarem a nós para jantar em minha casa. 
Eu sei que minha irmã ficaria muito decepcionada se vocês declinassem."

A  Sra.  Gardiner  sorriu  e  disse:  "Essa  é  uma  oferta  muito  gentil,  Sr.  Darcy.  Mas  nós  não 
poderíamos causar inconveniência para sua irmã mais do que poderíamos causar para a do Sr. 
Bingley."

"Mas, senhora, eu garanto que não haveria nenhum inconveniente. Minha irmã já está esperando 
companhia e uma vez que tiver o prazer de conhecer minha governanta, Sra. Larsen, vai entender 
que não seria problema algum. Ela já vai ter preparado comida suficiente para servir duas vezes o 
nosso número e se ela souber que alguém rejeitou o convite devido ao medo de que ela poderia 
não estar preparada para uma pequena mudança nos planos, ela ficaria gravemente insultada e eu 
nunca teria outro momento de paz. Estou certo que o Sr. Bingley pode atestar a proficiência da Sra. 
Larsen e o perigo no qual eu seria colocado se recusassem o convite por essa razão. "

Inundado de alívio, Bingley alegremente concordou com a descrição do Sr. Darcy sobre a Sra. 
Larsen. Tentando parecer calmo, Darcy então virou-se para Elizabeth e disse: "Miss Bennet, há 
também um membro do grupo que a conhece.  Meu primo,  Coronel  Fitzwilliam, também estará 
presente. Tenho certeza que ele ficaria muito decepcionado ao ser privado da sua companhia."

Dificilmente capaz de compreender tudo o que havia ocorrido e estranhamente insegura sobre o 
que dizer, Elizabeth respondeu: "Obrigado. Sim, seria muito bom vê-lo novamente também."

Depois de uma breve consulta com o Sr. Gardiner, a Sra. Gardiner abriu um grande sorriso para 
o Sr. Darcy e disse: "Senhor, é um homem muito persuasivo. Aceitaremos sua oferta generosa, 
com a ressalva de que deve nos permitir devolver o favor."

Darcy curvou solenemente, enquanto o Sr. Gardiner acrescentou: "Então está decidido. Mas, 
enquanto isso, eu acho que nós deveríamos estar voltando para os nossos lugares."

Acenando com a cabeça o seu assentimento, Darcy disse: "Sim, acho que devemos. Talvez 
pudéssemos nos encontrar na segunda porta após a performance."

Oferecendo um braço para Jane e depois o outro para Elizabeth, Bingley perguntou: "Posso 
acompanhá-las de volta para seus lugares?"
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Depois de ver que o Sr. Gardiner pretendia tomar o braço de sua mulher, Darcy reuniu um sorriso 
e ofereceu seus serviços para Maria  Lucas.  Ele  não tinha certeza se estava decepcionado ou 
aliviado de que ele foi impedido de oferecer a mesma cortesia para Elizabeth. Durante sua breve 
conversa,  foi  tentador  a  fingir  que  sua  proposta  não  tinha  ocorrido.  Parecia  que  eles  tinham 
tacitamente concordado em agir  como se nada tivesse  acontecido,  mas ele  sabia  o perigo de 
assumir  que  os  sentimentos  de  Elizabeth  eram  tão  cordiais  quanto  seus  modos.  Quando  viu 
Elizabeth sumir no meio da multidão, ele se virou para sua parceira.

Por sua parte, o nervosismo de Maria Lucas por receber atenção do Sr. Darcy era mais que 
evidente.  Darcy  foi  tentado  a  andar  em silêncio,  mas  então  se  lembrou  de  seu  voto  de  agir 
civilizadamente. "Miss Lucas, espero que sua viagem para Kent foi prazerosa?"

Maria não poderia ter estado mais aliviada pela sua escolha do tema. Ela achava que sua viagem 
para  Kent  foi  a  coisa  mais  maravilhosa  que  já  tinha  acontecido  com ela.  Em seus  olhos,  a 
condescendência que Lady Catherine lhes mostrou por várias vezes convidando-os a Rosings foi 
digna de todo louvor que o seu cunhado prefessava. Que ela sentia profundamente o elogio era 
evidenciado pelo fato de que seu comportamento de outra forma dócil foi conduzido a realmente 
discordar de Elizabeth sobre o valor do seu tempo passado em Hunsford. Elizabeth tinha sugerido a 
Maria, na esperança de que ela iria pensar duas vezes antes de seguir os passos de sua irmã mais 
velha, que o custo do casamento de Charlotte à sua dignidade não valia a segurança que ele 
trouxe.  Apesar  das  sugestões  de  Elizabeth,  Maria  via  a  situação  de  Charlotte  como  ideal, 
acreditando ingenuamente, que os elogios grandiosos que o Sr. Collins periodicamente oferecia a 
sua esposa eram um substituto suficiente para a compreensão mútua e a adequação. 

Em vez de compreender o que Elizabeth quis dizer, Maria suspeitou que sua mãe estava certo ao 
prever que Lizzy viria a arrepender-se de sua recusa ao Sr. Collins. Ela viu a falta de entusiasmo 
de Lizzy com o tempo que passou na companhia do Sr. Collins como um subproduto natural do 
arrependimento e da inveja que sua visita a Hunsford deveria inspirar. Enquanto Maria tinha que 
admitir para si mesma que o Sr. Collins não era exatamente a imagem física do marido ideal que 
ela imaginava, sua posição e a herança adequadamente compensavam a desvantagem. Mais do 
que isso, porém, ela sabia Lizzy tinha de estado errada sobre o Sr. Collins, porque sua própria 
opinião favorável de seu cunhado coincidia com a de Lady Catherine. O que quer que o Sr. Collins 
faltava na aparência, estava claro pelo generoso patrocínio de Lady Catherine que ela o aprovava e 
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pensar de outra forma era o mesmo que questionar o julgamento daquela Senhora.
Ela temia que o Sr. Darcy pudesse pensar que a insatisfação geral de Lizzy com o Sr. Collins era 

uma reflexão sobre a quantidade de estima devida as opiniões de sua tia. O Sr. Collins tinha sido 
muito claro que todos deviam à Sua Senhoria sua deferência pela bondade que ela tinha mostrado 
a eles e temia que a atitude de Lizzy poderia demonstrar uma certa insuficiência de espírito. Na 
esperança de deixar claro que ela não atribuía a opinião de Elizabeth, ela respondeu enfaticamente: 
"Oh, sim, Sr. Darcy, eu tive o momento mais maravilhoso. Só espero ter a sorte de voltar em 
breve."

"Com a sua irmã estabelecida lá, esta perspectiva deve ser provável. Não iria preferir, porém, 
estar em Hertfordshire, onde seu conhecimento é mais variado?"

"Oh não, eu prefiro muito mais ficar em Kent. Lizzy e eu estávamos discutindo isso ontem. Eu 
disse a ela que eu esperava que fôssemos convidadas todas as Páscoas e eu gostaria de ir no 
outono também."

Incapaz de resistir à tentação, ele perguntou: "Miss Bennet indicou se ela também iria querer 
voltar para Kent na próxima Páscoa?"

Respondendo de forma apressada e confusa, Maria gaguejou: "Não, ela... Eu acho... Eu acho 
que ela preferiria permanecer com a família dela." Apressadamente, acrescentando: "Mas não deve 
pensar  que ela  não apreciou  a  generosidade de sua tia.  Quero  dizer,  isto  é,  eu  não poderia 
imaginar alguém não apreciando, dado as nossas freqüentes visitas a Rosings. Eu acho que é mais 
que isso. .. Eu acho que Lizzy está desconfortável, dado o que ocorreu... Eu acho que ela não fica 
confortável em estar na companhia de... Mas eu quero que saiba, porém, que eu não compartilho a 
visão dela..." Vendo que suas palavras tinham claramente perturbado-o e com medo que ela faria 
mais uma confusão com o que ela pretendia dizer, ela olhou em volta rapidamente procurando 
ajuda em qualquer forma que pudesse estar disponível. Ela ficou totalmente aliviada ao ver que 
tinham chegado a seu assento. Fazendo uma cortesia, ela rapidamente respondeu: "Bem, obrigado, 
esta é a nossa fileita aqui." Um agitado Darcy curvou-se e despediu-se sem olhar para trás para 
Elizabeth.

Mesmo a peça tendo recomeçado, Elizabeth não poderia resistir em perguntar à Jane como ela 
tinha chegado a dizer ao Sr. Bingley sobre sua visita à sua casa e a visita de Caroline à Cheapside.
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Sussurrando o mais silenciosamente que pôde, Jane respondeu: "Mas, Lizzy, eu não disse. O Sr. 
Bingley explicou-me que o Sr.  Darcy justamente havia lhe contado sobre isso depois que nos 
encontramos com eles no saguão. O Sr. Bingley disse que suas irmãs nunca lhe disseram da minha 
visita e que ele sinceramente lamentava não ter sido informado. "

Incapaz de conter-se,  Elizabeth exclamou em um sussurro  veemente,  "Foi  o  Sr.  Darcy  que 
contou ao Sr. Bingley sobre suas irmãs? Jane, você tem certeza?"

A Sra. Gardiner lançou sobre as sobrinhas um olhar afetuoso alertando-as para assistir a peça. 
Soltando sua voz ainda mais baixa, Jane respondeu: "Oh, sim, Lizzy. O Sr. Bingley disse isso 
especificamente."  Enquanto  Elizabeth  tentava  compreender  a  motivação  do  Sr.  Darcy,  Jane 
continuou a sussurrar. "Lizzy, o Sr. Bingley também se desculpou em nome de suas irmãs e disse 
que esperava consertar isso. Ele parecia tão feliz em me ver, mas eu não sei o que isso significa."

Obrigando-se  a  prestar  atenção  à  conversa  e  deixar  de  lado  seus  pensamentos  sobre  o 
comportamento aparentemente inexplicável do Sr. Darcy, ela respondeu: "Significa, Jane, que ele 
está bem no caminho de se apaixonar por você. As irmãs dele obviamente tentaram mantê-lo 
distante, mas o destino emprestou sua mão. Sem a interferência delas, o seu relacionamento será 
capaz de seguir seu curso natural. Tenho certeza que tudo será resolvido em pouco tempo. "

"Lizzy, eu não quero ler muito sobre o comportamento dele. Ele não me deve nada."
"Ele pode não te dever nada, mas pelo olhar no rosto dele, ele gosta muito de você."
"Oh, Lizzy, por favor, fale sério," acrescentando em tom mais preocupado: "Estou feliz, porém, 

que não vamos ver as irmãs dele esta noite. Eu não sei o que pensar do comportamento delas. Eu 
não posso imaginar por que elas teriam esquecido de dizer-lhe que tinham me visto duas vezes 
neste inverno." Depois de um olhar preocupado, ela acrescentou, "Lizzy,  eu sei  que foi  muito 
generoso da parte do Sr. Darcy nos convidar para sua casa esta noite, e eu sou grata, mas tenho 
que admitir que eu estou mais ansiosa para conhecer a irmã dele do que ver o Sr. Bingley. Em sua 
carta, Caroline parecia implicar que havia uma expectativa geral de que Miss Darcy e o Sr. Bingley 
eram destinados um para o outro. Tenho medo de que se isso for verdade, eu poderia não ser 
capaz de esconder a minha decepção  Eu sei que deveria apenas ficar feliz por ele."

"Jane, você é boa demais. Só você iria se preocupar em ofender uma pessoa que você ainda 
não conhece. Entendo sua preocupação, mas eu acho que a única lição que ambas devemos tirar 
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desta noite é que não devemos pular para conclusões precipitadas. Houve um tempo em que eu 
teria pensado que o Sr. Darcy tinha nos convidado para definir a irmã dele como uma rival para 
você, mas eu não tenho mais certeza de nada. Sabemos que Caroline Bingley tem sido menos do 
que honesta com o irmão dela sobre você. Acho que é provável que ela tenha exagerado o apego 
de  Miss  Darcy  ao  Sr.  Bingley.  Quando  eu  estava  em  Kent,  o  Sr.  Darcy  transmitiu  algumas 
informações  para  mim sobre  sua  irmã  e  ele  nunca  inferiu  que  ela  estava  de  qualquer  forma 
comprometida.  Ao contrário,  me deu a impressão de que ela é muito jovem e que ainda não 
debutou na sociedade. Eu acho que deve proceder com base em como o Sr. Bingley tratar você 
esta noite, e se for alguma indicação, se o coração dele pertence apenas a você."

Elizabeth aproximou-se do hall de entrada com um sentimento de apreensão e expectativa. Ela 
passou o resto da peça tentando compreender o Sr. Darcy. Ela sabia que tinha o julgado mal. A 
única questão que restava era o quanto. Que ele tratava a ela, e sua família, tão civilmente, quando 
ela não merecia tal consideração, a fez perceber que ela realmente não o conhecia. Seu convite 
para jantar foi, sem dúvida, mais do que era necessário. Seu lado mais desconfiado se perguntou o 
que ele esperava ganhar com isso, mas foi incapaz de chegar a qualquer tipo de conclusão. Ela 
poderia pensar em uma explicação alternativa para cada uma das ações dele. No final, ela teve que 
tomar  seu próprio conselho e não fazer julgamentos preconcebidos sobre o que a noite poderia 
trazer. O Sr. Darcy estava aparentemente tentando deixar os dissabores de Hunsford para atrás, e 
enquanto  ela  achava esta  uma tarefa  difícil,  dadas as circunstâncias,  não parecia  haver  outra 
escolha.

Quando seus grupos se reuniram na porta, Darcy foi informado de que sua carruagem havia 
chegado. Ele indicou que queria ir na frente para garantir que tudo estava preparado. O Sr. Bingley 
imediatamente falou. "Darcy, vou ficar para trás e ir na carruagem dos Gardiner, para que eu possa 
mostrar-lhes o caminho para sua casa."

Darcy  assentiu  com a  cabeça.  Ele  quase  não  considerou  necessário  já  o  motorista  estaria 
claramente familiarizado com o seu endereço, mas entendeu a motivação de Bingley para manter 
Miss Bennet perto.

Com um sorriso alegre o Sr. Gardiner interrompeu. "Sr. Bingley, você dá a minha carruagem um 
grande elogio, mas temo que ela não pode corresponder ao seu plano. Nós mal cabemos nela. 
Temo que é muito pequena para acomodar outro passageiro confortavelmente."
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"Oh. Meu erro," respondeu Bingley com desgosto. "Peço desculpas por tomar tal liberdade."
"De maneira alguma," sorriu o Sr. Gardiner. "Eu gostaria de poder acomodá-lo. Infelizmente 

estamos sem capacidade."
Vendo uma oportunidade que não surgiria duas vezes, Darcy falou. "Charles, se me permite. Eu 

acho que faria mais sentido você ir juntamente com o Sr. Gardiner para lhe mostrar o caminho. 
Talvez Miss Elizabeth poderia se juntar a mim na minha carruagem. Dessa forma, todos caberiam e 
poderíamos ter a certeza de sua chegada segura."

À menção de seu nome, Elizabeth olhou agudamente para Darcy. Seu comportamento era muito 
diferente da expressão melancólica que ele tinha usado durante o intervalo. Seu rosto tinha tomado 
uma expressão formal  que ele  muitas vezes tinha usado em Hertfordshire  e ele  parecia  estar 
silenciosamente desafiando-a a não recusar sua oferta.

Enfrentando o desafio e não vendo alternativa educada, Elizabeth assentiu o seu consentimento e 
tomou o braço dele enquanto caminhavam para a noite.

Ato II

Enquanto estavam na escadaria do teatro esperando o cavalariço e  os lacaios de Darcy trazerem 
a  carruagem para  a  frente,  Elizabeth  tentou  determinar  como agir.  Como ela  não  poderia  ter 
antecipado o rumo dos acontecimentos que a levararam até ali, ela estava perdida para prever o 
que viria a seguir. Ela olhou para Darcy, mas ficou claro que ele não pretendia falar neste cenário. 
Enquanto esperavam no silêncio constrangedor, Elizabeth observou que a presença dela em seu 
braço tinha gerado curiosidade de uma variedade de grupos que aguardavam seus veículos. Ela 
novamente olhou para Darcy para ver  a reação dele,  mas ele  estava com o olhar perdido na 
distância aparentemente impermeável à atenção. Pareceu-lhe que, devido à sua riqueza e posição, 
ele  era  muitas  vezes  objeto  de  escrutínio.  Talvez  seu  comportamento  indiferente  fosse  a  sua 
maneira de evitar atenção indesejada. Dado seu presente desconforto em estar tão exposta, ela não 
poderia culpá-lo pelo refúgio.

Quando os degraus da carruagem foram baixados, o Sr. Darcy indicou que ela deveria entrar e 
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então silenciosamente ofereceu sua mão para ajudá-la. Quando ela olhou em seus olhos e colocou 
a mão na sua, ela sentiu algo involuntariamente passar entre eles - um choque de desconforto - ou 
seria emoção? Não importa o quão tensa suas interações, ela não podia negar que ele sempre 
suscitava uma forte reação nela. Ela sabia que era mais do que apenas a reação normal que vinha 
do contato com o sexo oposto. Ela tinha passado um tempo com o primo de Darcy, mas nunca 
sentiu nada exceto  companheirismo agradável. Quando ela se sentou em frente a ele, a tensão 
entre eles cresceu. A história não dita deles tornava cada interação mais significativa e ela se 
perguntava como eles iriam passar a viagem. Apesar da distração causada pela presença dele, ela 
não podia deixar de admirar o conforto da carruagem. Ela nunca tinha experimentado tal luxo antes. 
Ela  pensou  em  comentar  sobre  isso,  mas  pensou  que  tal  declaração  mundana  pareceria 
inadequada.  Em vez disso,  ela  repousou seu olhar  sobre ele,  esperando que ele  fosse  dar  o 
próximo passo. Em qualquer aspecto, a sua boa aparência séria era difícil de ignorar. Ela já havia 
desconsiderado seus traços marcantes e agradáveis ao pensar que esses atributos injustamente 
mascaravam seu caráter cruel. Sabendo agora que ela tinha injustamente julgado ele, ela viu a 
aparência dele em uma luz diferente. Ela sabia que um pouco da atração era originada de seu 
próprio ego. Ela foi honesta o suficiente para admitir que a atração de alguém achá-la atraente o 
tornava mais atraente em troca.

Mas havia mais do que isso. O pensamento de que o Sr. Darcy poderia ainda nutrir sentimentos 
por  ela  e tinha arranjado para  vê-la  a  sós não podia  deixar  de  enviar  as borboletas em seu 
estômago.  Ela  não  queria  uma  repetição  de  Hunsford,  mas  ela  também pensava  que  tinham 
negócios inacabados. Ela precisava se desculpar por muito do que ela tinha dito e ela se perguntou 
o que as ações dele para com sua irmã significavam. Mas o que ela esperava que ele queria?

O cavalariço bateu na janela, antes de deslizar para baixo. "Boa noite, senhor. Espero que  tenha 
gostado do teatro?"

Darcy  respondeu  em voz  baixa,  mas  constante.  "Sim,  obrigado,  Hanson.  Foi,  de  fato,  uma 
produção muito boa."

"Senhor, me pergunto se está pronto para partir ou se estamos à espera do Sr. Bingley?"
"Não,  eu  deveria  ter  mencionado  isso  para  você  antes.  O  Sr.  Bingley  estará  vindo 

separadamente. Podemos partir quando estiver pronto."
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"Muito bem, Senhor."
Quando  a  carruagem  começou  a  se  mover,  Darcy  olhou  pela  janela  por  alguns  instantes, 

aparentemente compondo seus pensamentos. Ela sabia que ele estava nervoso pela maneira que 
ele distraidamente torcia  o anel em seu dedo. Aparentemente,  chegando a uma resolução, ele 
cruzou as mãos, virou-se para ela, e começou a falar em um tom formal. "Miss Bennet, espero que 
vá perdoar minha petulância convidando-a para  vir comigo. Mas pensei que poderia oferecer uma 
oportunidade para eu me explicar antes de nos juntarmos aos outros."

Incapaz de quebrar o seu olhar intenso, ela balançou a cabeça para ele continuar. "Obviamente, 
eu entendo que a nossa interação é desagradável. Eu queria que soubesse que no teatro eu me 
senti compelido a convidar o seu grupo para que a sua irmã e o Sr. Bingley pudessem ter algum 
tempo juntos. Apesar de as minhas palavras anteriores em contrário, eu agora me arrependo de 
minhas  ações  a  esse  respeito.  Sua  afirmação  quanto  ao  afeto  da  sua  irmã,  e  minha  própria 
observação dela esta noite, deixou claro para mim que eu estava enganado quanto aos verdadeiros 
sentimentos dela. Eu sei que esta é uma oferta escassa trazida tarde demais, mas eu queria dar-
lhes uma oportunidade de se encontrarem sem a presença das irmãs do Sr. Bingley, que, acredito, 
serviriam  apenas  para  tornar  as  coisas  mais  difíceis.  Entendo,  porém,  que  minhas  ações  a 
colocaram em uma posição muito desagradável. Por favor me perdoe, mas eu pensei que fosse o 
menor de dois males. No entanto, eu não quero que incomodá-la mais do que o necessário. Pensei 
que depois da chegada de seu grupo, você poderia alegar uma dor de cabeça. Irei oferecê-la o uso 
da minha carruagem. Meu cavalariço pode levá-la para casa de seu tio à sua conveniência. Dessa 
forma,  o  seu  grupo  não  vai  sentir  a  necessidade  de  sair  mais  cedo  e  o  Sr.  Bingley  terá  a 
oportunidade de renovar seu conhecimento com a sua irmã. Depois disso , eles podem decidir seu 
próprio destino. Mas, para esta noite, eu senti que era o mínimo que eu poderia fazer. Infelizmente, 
isso significa que você será incapaz de evitar a minha companhia. Sei, melhor do que ninguém, 
quão desagradável isso deve ser, mas como você disse uma vez, eu espero que seja de curta 
duração. "

Elizabeth ficou em silêncio atordoado. Ela não tinha certeza do que esperava, mas as palavras 
distantes e bruscas dele a instabilizaram . Sua última observação foi claramente destinada para 
ferir. Ele obviamente não queria mais nada a ver com ela, mas por que ela estava surpresa? Que 
homem  se  sentiria  confortável  na  companhia  de  uma  mulher  que  havia  rejeitado-o  e  então 
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catalogado suas supostas faltas na sua cara? No entanto, sua inesperada reação tumultuada para a 
rejeição dele a fez perceber que ela tinha, inconscientemente, esperado por mais. Porque muito do 
que ela o havia acusado se provou infundado, ela pensou que poderia haver uma chance para eles 
transcenderem  os  seus  equívocos  anteriores,  para  que  pudessem,  pelo  menos,  interagir  com 
civilidade. Seu comportamento no teatro mostrou que ele era mais do que capaz disso, mas era 
evidente pelo que ele tinha acabado de dizer que ele queria minimizar a necessidade de sequer 
tentar a pretensão. Ela ficou aliviada e satisfeita que ele desejava o bem à sua irmã e ao Sr. 
Bingley, mas o ressentimento óbvio por trás de suas palavras ainda doíam. Sem mais reflexão, ela 
perguntou: "Mas  Sr. Darcy, isso não iria exigir que eu  me envolvesse em um fingimento? Pensei 
que abominava qualquer tipo de dissimulação?"

Sua pergunta  parecia  calculada para irritá-lo.  Ele  tentou  formular  uma resposta que poderia 
explicar sua posição. Que a fizesse entender que ele estava agindo para o bem dela e não o seu 
próprio. Mas, ele tinha se contorcido o suficiente para agradá-la quando ele sabia que era inútil. 
Ficou  claro  que a  presença dele  era  um castigo.  Ele  já  havia  estupidamente  se  permitido  ter 
esperança de que ele poderia reparar o dano entre eles, apenas para ser barbaramente lembrado 
de sua aversão por ele por Miss Lucas. Ele não queria nem contemplar o que ela sabia de sua 
proposta - o que os outros sabiam. Esta noite foi aparentemente para servir como sua penitência 
por ter separado Charles de Miss Bennet. Ele sofreria qualquer humilhação que a noite trouxesse, 
mas depois disso, ele precisava acabar com essa tortura. Com amargura resoluta, ele respondeu: 
"Ah, Miss Bennet, está certa. Você me pegou de novo. Eu geralmente não tolero artifício, mas às 
vezes a alternativa é muito pior."

Enquanto ela olhava para ele com os olhos piscando, ele sentiu a carruagem parar. Antes que 
ela pudesse falar, ele acrescentou, "Eu acredito, Madame, que nós chegamos," e então saiu do 
carro.

Enquanto ele estava parado do lado de fora esperando para ela descer, ela ouviu o cavalariço 
dar boa noite ao patrão. Sabendo quão desconcertado o Sr. Darcy estava, ela estremeceu, sabendo 
que seu empregado desavisado seria completamente ignorado ou mal tratado por ter a audácia de 
se dirigir à ele em um momento tão inoportuno. Em vez disso, enquanto Darcy a ajudava a descer 
da carruagem, ele disse calmamente: "Obrigado, Hanson, uma boa noite para você também. Dê 
meus cumprimentos a Sra. Hanson."
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Para sua surpresa ainda maior,  ele não largou seu braço quando acompanhou-a a subir  os 
degraus da frente. Ao entrar na habitação imponente, eles foram imediatamente atendidos por uma 
mulher de modos gentis que concedeu um sorriso caloroso sobre o Sr. Darcy. "Senhor, eu recebi 
sua mensagem. Tudo está preparado."

"Como eu sabia que ia ser, Sra. Larsen. Obrigado." Quando a mulher mais velha aceitou seu 
elogio com um ligeiro aceno de cabeça e corou as bochechas, Darcy virou-se para Elizabeth. "Miss 
Bennet, posso apresentá-la a minha governanta, Sra. Larsen. Sra. Larsen, esta é Miss Elizabeth 
Bennet." Depois de trocarem trocarem reverências, o Sr. Darcy acrescentou: "O resto do grupo de 
Miss Bennet estará chegando em breve."

"Muito bem, Senhor. Sua irmã está na sala de música. Seu primo descerá em breve. O coronel 
pediu que eu transmitisse as suas desculpas pelo atraso. Ele precisa enviar um despacho. Pedi ao 
Sr. O'Toole para buscar um cavaleiro para ele."

"Obrigado. Tenho certeza que ele vai apreciar sua eficiência."
"Sr. Darcy, coloquei vinho e fruta no aparador. Posso servir o jantar quando desejar. Há alguma 

coisa que precise nesse ínterim?" 
"Não, obrigado, Sra. Larsen. Como de costume, a senhora já viu tudo."
Darcy e Elizabeth ambos assistiram a governanta partir e então, instintivamente, voltaram-se um 

para o outro. Quando Darcy olhou para ela, ele sabia que tinha tudo para dizer e nada a dizer. 
Depois de um momento de indecisão, ele abaixou a cabeça e olhou solenemente para o chão. Para 
a surpresa de Elizabeth, ele suspirou pesadamente, puxou o colete para baixo, e olhou para ela. 
"Miss  Bennet,  posso  lhe  trazer  um  pouco  de  vinho?"  Depois  de  caminhar  para  a  mesa  e 
inspecionar  as  garrafas,  ele  sugeriu  que  ela  provasse  um vinho  branco  que  ele  recomendou, 
explicando suas origens e características.

Elizabeth simplesmente acenou o seu consentimento, feliz com o desvio. Apesar do desconforto 
na carruagem, ela podia ver que ele estava trabalhando duro para recuperar a compostura, sem 
dúvida, de modo que seu relacionamento parecesse tão normal quanto possível.  Sua amargura 
parecia ter sido substituída por uma resolução forçada a agir da maneira mais educada possível. Ela 
tentou fazer o mesmo, comentando sobre o quanto ela gostou do vinho que ele tinha escolhido.

Enquanto estava parada lá, ela não podia deixar de admirar sua casa - o calor que emanava 
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apesar de sua elegância. Ela podia ouvir que alguém tinha começado a tocar piano na sala ao lado 
com uma grande  dose  de  habilidade.  Percebendo  a  música  também,  Darcy  perguntou.  "Miss 
Bennet, posso apresentá-la minha irmã?"

"Sim, obrigado."
Antes de entrarem, Darcy parou e virou-se para Elizabeth. "Minha irmã é por vezes muito tímida, 

especialmente ao se apresentar. Talvez pudéssemos ouvir em silêncio por um momento antes de 
perturbá-la."

"Gostaria disso. Obrigado."
Enquanto ouviam, Elizabeth estudou Georgiana, que estava claramente perdida em sua música. 

Ela era mais jovem do que Elizabeth tinha imaginado e a realização a lembrou que o papel do Sr. 
Darcy como guardião era mais do que apenas uma formalidade. Elizabeth involuntariamente olhou 
para Darcy para ver sua reação ao devaneio de sua irmã. Ela o observou, enquanto a triste música 
contemplativa parecia correr sobre ele. Ele pareceu visivelmente relaxar na pausa que a música deu 
na conversa. Ele fechou os olhos e quando os abriu, Elizabeth foi surpreendida pela sua expressão. 
Ela nunca tinha visto ele parecer tão aberto, suas emoções perceptíveis em seu rosto. Que ele 
amava sua irmã e estava orgulhoso de seu talento era evidente, mas seu rosto também mostrou 
uma profundidade de emoção que ela  tinha apenas vislumbrado em Hunsford e que ela  tinha 
desconsiderado no calor da sua discussão.

Depois que Georgiana terminou, Darcy deu um passo adiante, e Elizabeth o seguiu. "Georgi, isso 
foi simplesmente lindo."

Assustada e ruborizando, ela exclamou: "William, eu não sabia que você tinha chegado. Você 
devia ter feito sua presença conhecida."

Com um sorriso  contrito,  ele  respondeu:  "Lamento.  É  minha culpa.  Pensei  que poderíamos 
interrompê-la. Você estava tocando de forma tão adorável; não queríamos intrometer. Georgi, posso 
apresentá-la Miss Elizabeth Bennet. Miss Bennet, esta é  minha irmã Miss Georgiana Darcy. "

Uma expressão confusa momentaneamente passou pelo rosto de Georgiana e então ela abriu um 
grande sorriso para seu irmão e depois para Elizabeth. "Miss Bennet, é um prazer conhecê-la. Eu 
sinto como se já a conhecesse. Meu irmão escreveu sobre tê-la conhecido em Hertfordshire e 
novamente em Kent. Meu primo, o coronel Fitzwilliam, também falou mais altamente de você. "
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Sorrindo para a natureza sincera da jovem, Elizabeth respondeu: "Você é muito gentil. Posso 
dizer que eu também ouvi muito sobre você? Embora ambos seu primo e seu irmão freqüentemente 
tenham elogiado suas habilidades musicais, eu não estava preparada para o quão lindamente você 
toca. Você é muito talentosa. "

Claramente  embaraçada,  Georgiana  gaguejou:  "Obrigado  Miss  Bennet".  Recuperando  algum 
equilíbrio, ela acrescentou, "Meu irmão também me disse quão bem você toca. Eu espero que 
concorde em se apresentar para nós esta noite. Ele disse que quase nunca ouviu qualquer coisa 
que lhe deu mais prazer."

Elizabeth olhou nervosamente para Darcy cujo rosto estava corado e olhando para baixo. "Eu 
certamente irei se você quiser, mas eu não iria esperar muito. Eu toco muito mal."

Qunado Georgiana olhou para seu irmão e, em seguida para Miss Bennet, ficou claro que ela 
tinha  embaraçado  a  ambos.  Esperando  corrigir  o  erro,  ela  virou-se  para  Darcy  e  perguntou: 
"William, estou tão feliz que você convidou Miss Bennet. A Sra. Larsen disse que você estava 
esperando mais convidados para o jantar. As irmãs do Sr. Bingley virão também?"

"Não, na verdade, Georgiana, nós encontramos Miss Bennet e vários membros do grupo dela 
quase por acidente no teatro. Sua irmã, Miss Jane Bennet, e sua tia e tio, Sr. e Sra. Gardiner, irão 
juntar-se a nós logo com o Sr. Bingley. Assim como Miss Maria Lucas. Ela é a irmã da Sra. Collins 
do presbitério Hunsford."

"Oh, sim, eu conheci a Sra. Collins ao visitar nossa tia. A Sra. Collins é uma mulher adorável."
A Sra. Larsen entrou discretamente e voltou-se para Darcy. "Com licença, Senhor, mas os outros 

convidados já chegaram."
"Oh, é claro, Sra. Larsen. Obrigado. Irei para cumprimentá-los diretamente." Curvando-se para 

Elizabeth, Darcy acrescentou: "Senhoras, se me derem licença."
Depois  que elas  estavam sozinhas por  um momento,  Elizabeth disse:  "Espero que a nossa 

chegada inesperada não foi uma inconveniência."
"Não, de maneira alguma," exclamou a jovem. "Você não deve pensar uma coisa dessas. Fiquei 

tão feliz em saber que William estava indo para o teatro. Ultimamente, ele não tem se aventurado a 
sair muito e eu estava feliz que ele foi... sair... É sempre um prazer ver o Sr. Bingley, mas é um 
ainda maior finalmente conhecê-la. Eu não perderia isso. "
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"Você vê o Sr. Bingley frequentemente, então?" perguntou Elizabeth.
"Não, não frequentemente. Eu não o vejo desde o Natal."
"Oh, eu estou surpresa. Pensei de algo que Caroline Bingley disse que vocês estavam com mais 

freqüência na companhia um do outro."
"Miss Bingley me visita sempre que meu irmão também está na residência,... Mas eu não vi o Sr. 

Bingley  por  algum tempo.  William passou  um bom tempo  com ele  antes  do  Ano  Novo,  mas 
ultimamente meu irmão tem estado sozinho com mais frequencia... Conhece bem Miss Bingley?"

Com um largo sorriso que colocou Georgiana à vontade, Elizabeth respondeu: "Não, eu não 
posso afirmar que tenho esse privilégio. Eu conheço Miss Bingley de sua estada em Hertfordshire. 
A propriedade do irmão dela é muito perto da minha casa, e estivemos em companhia algumas 
vezes,  mas eu não me atreveria a pensar  que Miss Bingley me contaria como uma das suas 
relações pessoais."

Reprimindo  um  sorriso,  Georgiana  respondeu  que  o  mesmo  pode  ser  dito  de  si  mesma. 
Georgiana, em seguida, pareceu ficar séria, pesando um pensamento em sua mente, "Miss Bennet, 
lamento, embora, não tê-la conhecido mais cedo. Eu tinha pensado pela correspondência do meu 
irmão que eu poderia ter visto você em Kent depois da Páscoa. Meu irmão falou de me juntar a ele, 
mas depois mudou seus planos de repente, e depois que você obviamente partiu também."

Elizabeth olhou para Georgiana se perguntando o que ela sabia e o que ela estava querendo 
dizer. Sem saber o que dizer, ela timidamente respondeu: "Sim. Eu vim para Londres há algumas 
semanas."

"Meu irmão não mencionou isso. Ele sabia que estava aqui?"
"Eu não tenho certeza. Eu acho que isso foi discutido em Rosings em algum momento, mas eu 

não me lembro se ele  estava presente.  Estou prestes a voltar  para Hertfordshire,  de qualquer 
maneira."

Elizabeth assistiu enquanto uma série de emoções passou pelo rosto da mulher mais jovem. 
Antes que Elizabeth pudesse dizer qualquer outra coisa, o resto do seu grupo entrou na sala de 
música.

Enquanto apresentações foram feitas, Elizabeth observou o Sr. Bingley e Georgiana a procura de 
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qualquer sinal de uma ligação entre eles. Ficou claro pelo comportamento de ambos que Jane não 
tinha nada a temer a este respeito.

Ela então observou o Sr. Darcy enquanto ele respondia a algumas perguntas que os Gardiners 
tinham feito sobre sua casa na cidade. Ele foi inicialmente reservado, mas aparentemente levando o 
seu papel como anfitrião a sério, ele seguiu em frente. Depois de um tempo, a Sra. Gardiner se 
virou para ele e disse. "Sr. Darcy, na carruagem o Sr. Bingley mencionou que o senhor viu Lizzy 
enquanto ela estava em Kent. Isso é uma coincidência e tanto."

Com um olhar hesitante,  ele respondeu: "Sim,  eu estava com minha tia,  Lady Catherine de 
Bourgh, ao mesmo tempo que Miss  Bennet visitava o  Sr. e a Sra. Collins. O presbitério é anexado 
à propriedade." Ele então olhou para Elizabeth e perguntou com uma voz hesitante, "Miss Bennet 
não mencionou ter me visto lá?"

Elizabeth respondeu por si mesma. "Não, senhor, eu não mencionei. Mas eu só me reuni com a 
minha tia e meu tio por um curto período de tempo desde o meu retorno daquela parte do país." Ela 
podia ver seu olhar interrogativo, e acrescentou: "Em todo o respeito, tenho certeza que eles não 
estariam interessados em cada detalhe do que aconteceu lá."

Segurando o  seu  olhar,  ele  acenou  com a cabeça ligeiramente  e  então  perguntou:  "Então, 
apenas Miss Lucas estava ciente de... da minha visita lá?"

Ela olhou para ele por um momento com um olhar perplexo. "Bem... Sim, claro, Miss Lucas sabia 
de sua viagem para Rosings."

A carranca dele a fez compreender que ele estava esperando mais, mas ela estava perdida sobre 
o que mais dizer.

A Sra. Gardiner preencheu o vazio, perguntando a Darcy sobre Derbyshire, o que levou a uma 
longa discussão sobre os méritos da área. Esta troca levou a uma conversa animada sobre as 
viagens de Darcy no Distrito dos Lagos e a visita que os Gardiners fariam lá. Elizabeth pensou que 
apesar de seu óbvio desconforto com a presença dela, ele parecia à vontade em seu entorno. Ela 
sabia que ele estava oferecendo esta noite por causa de Jane e do Sr. Bingley, mas ficou aliviada 
ao ver que ele estava gostando de sua tia e tio. Vê-los agora em profunda conversa, ela achou 
estranho que ele uma vez havia falado de sua ligação potencial como uma degradação ao seu 
nome. Ela se perguntou se ele havia sofrido uma mudança de coração a esse respeito ou se ele 
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simplesmente  estava  encobrindo  seu  desdém.  Ela  pensou  que  era  improvável  que  ele  iria  se 
preocupar com o fingimento, mas também não podia imaginar como tal transformação poderia ter 
ocorrido.

Quando o tópico virou-se para a peça, Elizabeth ficou surpresa ao ouvir o quanto as opiniões do 
Sr. Darcy espelhavam as suas próprias.

O Sr. Gardiner riu de alguma coisa que o Sr. Darcy tinha dito e, em seguida, respondeu: "Sr. 
Darcy, temo que devo discordar do senhor. Mas vamos pedir a minha sobrinha, Elizabeth, por sua 
visão do assunto. Ela tem estado bastante  quieta esta noite. Ela é geralmente bastante perspicaz 
e, normalmente, sem medo de expressar suas opiniões. Mais importante, porém, uma vez que ela 
assume uma posição, ela é bastante difícil de mudar de idéia. Se ela concordar comigo, então eu 
posso deixá-la convencê-lo da sabedoria de minha posição e eu estarei livre para sentar e apreciar 
este excelente vinho. "

Virando-se para Elizabeth, Darcy chamou sua atenção e respondeu de forma ilegível, "Sim, eu 
estaria interessado em seu ponto de vista. Eu sei do nosso tempo juntos em Kent que ela é uma 
mulher de opiniões decididas. Minha tia muitas vezes comentou sobre isso durante o jantar. Miss 
Bennet, o que achou da peça?"

Elizabeth olhou em volta da sala. Jane e Bingley tinham encontrado um canto calmo e pareciam 
bem a caminho de renovar sua amizade. Georgiana estava mostrando o pianoforte para Maria. 
Enquanto ela estava tentada a acrescentar suas opiniões ao fluxo estimulante do debate, ela podia 
ver  que  Darcy  era  mais  do  que capaz  de  entreter  os  Gardiners  sem a  ajuda dela  e  estava, 
provavelmente, desejando que ela partisse. Ela sentiu uma pontada estranha de rejeição. Ela nunca 
tinha considerado a proposta dele em Kent, mas ao vê-lo aqui agora, ela se perguntava como seria 
como passar uma noite em sua companhia - sem a animosidade que ela havia nutrido entre eles. 
Não importava, no entanto. Ele havia sugerido sua partida prematura e não havia razão para ficar. 
"Na verdade, Sr. Darcy, acho que eu tenho uma dor de cabeça."

Ela viu um lampejo de emoção em seu rosto. Era simples constrangimento ou algo mais? Ele 
desviou o olhar, dizendo suavemente: "Eu sinto muito em ouvir isso. Existe algo que eu poderia 
fazer para o seu conforto?"

"Não, obrigado. Acho que simplesmente preciso de algum descanso." 
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Darcy  começou  a  responder:  "Posso  sugerir..."  mas  foi  interrompido  por  Georgiana,  que 
exclamou: "Oh, Miss Bennet, estou muito triste em ouvir que não está se sentindo bem. Por que 
você não vem comigo para refrescar-se? A Sra.  Larsen pode trazer-lhe um chá para aliviar  o 
desconforto e você poderia descansar por um momento. Isso nos dará a chance de conversar e eu 
acho que há bastante tempo antes do jantar ser servido. "

Elizabeth  imediatamente  virou-se  para  o  Sr.  Darcy  esperando  por  ele  falar.  Ele  olhou  para 
Georgiana e depois para Elizabeth e depois de volta novamente. Para sua surpresa, ele olhou além 
das duas e começou a olhar pela janela.

Ela  olhou novamente  para  Darcy,  mas  ele  parecia  entretido  com algo  ao longe.  Não tendo 
certeza  do  que  mais  fazer,  Elizabeth  respondeu:  "Obrigado  Miss  Darcy.  Apreciaria  muito  sua 
ajuda."

Seu tio, em seguida, perguntou: "Lizzy, você está realmente se sentindo mal?"
"Não, eu vou ficar bem. É apenas uma leve dor de cabeça. Não deixe-me interromper a noite de 

ninguém. Eu vou seguir o conselho de Miss Darcy. Tenho certeza de que só preciso descansar por 
um momento." Ela olhou mais uma vez de forma significativa para o Sr. Darcy, mas ele só olhou 
para trás com um semblante ilegível.

Ato III

Elizabeth calmamente repousava sobre uma chaise em uma sala de estar privada. Georgiana 
tinha acabado de pedir licença a ela para ver os outros convidados. Sua visita tinha sido um tanto 
estranha e reveladora e tinha deixado Elizabeth profunda em pensamento. A mulher mais jovem 
tinha  cuidado  tão  bem de  suas  necessidades  que  Elizabeth  se  sentiu  culpada  por  não  estar 
realmente doente. Dada a sua confusão sobre conduta do Sr. Darcy, Elizabeth se perguntou como 
ela não podia,  de fato, ter uma dor de cabeça. Elizabeth achou peculiar que o Sr.  Darcy não 
conseguiu oferecer-lhe sua carruagem, dado que tinha sido sua sugestão, mas entendeu que a 
ânsia de Miss Darcy para ajudá-la pode ter inibido ele.

O Teatro em Maio – by Maria Hamilton – Tradução: Samanta Fernandes



Uma vez instalada, Georgiana tinha falado agradavelmente sobre sua vida com seu irmão e seu 
entusiasmo pela música e literatura. Georgiana, em seguida, tentou perguntar mais sobre a visita de 
Elizabeth à Kent. Ela tinha perguntado diplomaticamente quantas vezes  Elizabeth tinha estado na 
companhia de seu irmão e se ela sabia se seu irmão planejava retornar a Hertfordshire. Ficou claro 
que Georgiana tinha algum conhecimento da preferência anterior de seu irmão por ela e Elizabeth 
se perguntou como e quando o Sr. Darcy tornaria claro para ela que seus sentimentos mudaram. 
Eventualmente Georgiana partiu com a promessa de que ela  voltaria logo para verificar o seu 
progresso. Elizabeth ouviu a aproximação dela muito mais rápido do que ela poderia ter imaginado.

Quando ela olhou para cima, Elizabeth ficou surpreso ao ver o Sr. Darcy na porta. Quando seus 
olhos  se  encontraram,  ela  começou  a  corar.  Apesar  de  ter  iniciado  o  encontro,  ele  parecia 
paralisado pela estranheza da situação e ela viu a cor dele subir também. Mas ao invés de falar, e 
resolver o desconforto de ambos, ele ficou mudo. Depois de uma pausa, Elizabeth tentou uma 
explicação. "Senhor, eu sinto muito incomodá-lo ainda mais. Pensei que fosse pedir a carruagem 
para mim. Tenho medo que incompreendi como eu devia solicitá-la. Se não for muito incômodo 
agora, no entanto, estou pronta para ir. "

Darcy olhou para Elizabeth por um momento com indecisão escrita em seu rosto. Seu semblante 
então tornou-se ilegível. Após vários minutos, ele desviou o olhar enquanto começava outra vez a 
torcer o anel dele.

Quando o silêncio continuou, Elizabeth nervosamente acrescentou: "Eu não quero testar sua 
paciência ainda mais com a minha presença. Eu sei que deve me desejar longe daqui... Como eu 
disse, estou pronta para partir assim que for conveniente para você."

Suas palavras pareceram levá-lo  de volta  ao presente.  Ele olhou para cima e,  em seguida, 
rapidamente assentiu com a cabeça. Quando começou a se virar, ele parou abruptamente. De 
costas para Elizabeth, ele abaixou a cabeça momentaneamente. Depois de um longo momento, ele 
endireitou os ombros, levantou-se para a sua altura total, e começou a endireitar distraidamente seu 
colete. Ele virou-se com sombria determinação para encará-la e disse: "Miss Bennet, você não me 
entendeu mal. Quando chegou a hora de realmente chamar a carruagem, eu hesitei.... Parece que, 
apesar de eu saber melhor... apesar do fato de que o meu senso de honra e meu senso de orgulho 
- que nós dois sabemos não é insubstantial   - deveria proibir isso, parece que eu não posso me 
impedir de deixar você ir embora sem antes fazer-lhe uma pergunta."
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Assustada por ambos o seu pedido e pela forma direta que ele tinha feito, Elizabeth só podia 
pensar em responder: "Senhor?"

Ele olhou para ela atentamente. Apesar da aparente calma de sua expressão, Elizabeth podia ver 
a  confusão  em seus  olhos.  Havia  um desconfortável  constrangimento  em seu  comportamento 
inteiro. Parecia estranho que, enquanto sua expressão não era nova para ela, era a primeira vez 
que ela tinha a compreendido. No passado, ela tinha tomado seu semblante como evidência de seu 
desdém por seus arredores ou pela companhia que ele era forçado a manter. Agora ela viu que sua 
forma era muito mais formada a partir de uma rigidez auto-imposta projetada para mascarar seu 
desconforto.  Dentro desse sentimento de desconforto, havia uma vulnerabilidade que ela nunca 
tinha antes percebido. Isso a fez perceber que ela nunca tinha tomado tempo antes de hoje para 
estudá-lo. Seu próprio orgulho e as palavras de Wickham tinham há muito tempo a convencido de 
que ela sabia exatamente quem ele era, quando na realidade, ela nunca tinha realmente tentado 
olhar além de seu próprio rápido julgamento de suas intenções. Ele agora estava diante dela com 
um olhar tão ansioso e desconfortável, que imediatamente lembrou Elizabeth do seu rosto antes de 
sua  proposta.  Ela  ficou  espantada  que  esta  situação  extremamente  desconfortável  de  repente 
parecia ainda mais estranha.

Ela ficou aliviada ao ouvi-lo falar, mas logo se perguntou se o silêncio entre eles não era melhor. 
"Madame, eu tenho certeza que prefere deixar o que aconteceu entre nós no passado e posso 
entender muito bem essa motivação, mas eu encontro-me preocupado sobre algumas das coisas 
que foram ditas.... Eu não consigo.. .. Quando eu escrevi para você, eu queria me explicar. Eu não 
tenho certeza se consegui, mas me resolvi ao fato de que minha carta serviria para fechar o nosso 
conhecimento....  eu  escrevi  porque  eu  acreditava  que  precisava  explicar  um  pouco  do  meu 
comportamento  com você.  Que eu lhe  devia  uma explicação.  Mas como o  tempo passou,  eu 
descobri que também fiquei com algumas perguntas sem resposta. Quando saí de Kent, eu sabia 
que nunca teria a oportunidade de inquirir .... de  perguntar... " Incapaz de encontrar as palavras 
certas, ele parecia ficar ainda mais envergonhado. Enquanto tentava dominar-se, ele olhou  para 
fora da janela. Depois de um momento ou dois, ele olhou para ela. "Basta dizer, tem sido uma 
fonte de pesar para mim. Eu acho que estando em sua companhia de forma tão inesperada, eu não 
posso resistir à tentação de falar com você. Estou em desacordo com os meus próprios desejos. Eu 
sei a mortificação que isso trará a nós dois, mas também sei em primeira mão a frustração que 
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sentirei, tendo já experimentado essas várias semanas, se eu deixá-la partir sem falar francamente 
com você. Eu sei que é uma imposição imperdoável, mas com sua licença? "

Com a boca seca, ela gaguejou: "Certamente, senhor, eu estou... estou à sua disposição."
"Sim, obrigado. Vou me esforçar para não fazer isso mais desconfortável do que já é. Eu sei que 

você está ansiosa para partir."
Encontrando  sua  voz,  ela  respondeu:  "Não,  Sr.  Darcy,  eu  estou  mais  do  que  disposta  a 

permanecer pelo tempo que julgar apropriado. Eu sei que eu lhe devo uma explicação e um pedido 
de desculpas, mas também estou consciente do fato de que você  ansiosamente deseja a minha 
partida."

Ele estudou-a por um momento antes de responder. "Eu não diria que isso é exato. Eu estaria 
mentindo se eu não admitisse que vê-la novamente hoje à noite tem sido estranho, mas eu não 
quero fazer você se sentir indesejada em minha casa."

Incapaz de segurar sua língua, ela rapidamente respondeu: "Enquanto eu aprecio o sentimento, 
neste momento, acho que não há nada a ser obtido por polidez vazia. Eu entendo porque quer me 
ver longe - porquê queria que eu inventasse uma razão para sair mais cedo - e eu não posso 
culpá-lo por isso. Seria extraordinário se você desejasse que eu ficasse. Como eu disse, porém, 
estou à sua disposição."

"Madame, eu não estava envolvido em civilidade vazia. Eu lhe ofereci a minha carruagem esta 
noite  para  o  seu  conforto,  não  o  meu.  Miss  Lucas  deixou  escapar  alguma coisa  que  me fez 
entender o quão desconfortável você está na minha presença. Eu entendo suas objeções à minha 
proposta e sua opinião sobre mim. Aceito que... Eu não tenho a intenção de tentar a sua paciência 
a esse respeito ou buscar algum tipo de desculpas onde não é necessário."

"Sr. Darcy, estou muito incerta sobre o o que Miss Lucas poderia ter dito a você. Deve saber, 
porém, que ela não é minha confidente. Eu não discuti o que aconteceu entre nós com ela, ou no 
que diz respeito a esse assunto, com qualquer outra pessoa."

Enquanto ele olhava para ela tentando conciliar o que ela tinha acabado de dizer com o que ele 
tinha presumido, Elizabeth sentiu a necessidade de abordar o que ela achava que era uma questão 
mais premente. Ela tinha há muito tempo vindo a lamentar as coisas que ela lhe tinha dito. Sua fé 
tola em Wickham e a forma crítica com a qual ela havia o recusado já tinha causado várias noites 
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de insônia.  Ela  queria  que ele  soubesse que agora  ela  lamentava  sua defesa  de  Wickham e 
verdadeiramente apreciava o que ele tinha dito a ela de sua irmã. Ela sabia que deve ter causado 
dor  à  ele  se  expor,  e  sua família,  de tal  maneira  e  sentiu  o  peso de  saber  que foram suas 
acusações infundadas que o obrigaram a uma situação insustentável. "Mas, Senhor, eu lhe devo 
um pedido de desculpas pelas coisas que eu disse sobre o seu relacionamento com o Sr. Wickham. 
Eu  sei  que  o  julguei  mal.  Na  época,  eu  estava  sob  um equívoco.  Percebo  agora  que  o  Sr. 
Wickham... "

Ele  não  teria  nada  disso.  "Miss  Bennet,  você  uma  vez  me  disse  que  eu  era  um homem 
extremamente orgulhoso, e devo admitir que estava certa a esse respeito. Conseqüentemente, por 
favor, permita-me alguma dignidade ao acreditar que não estou tentarndo um pedido de desculpas 
ilícitas ou alterar a sua opinião de mim. Eu sei que o primeiro seria inútil e eu preferia não ter a sua 
pena. Foi minha culpa que você acreditou no Sr. Wickham. Eu conhecia verdadeiro dele caráter e 
nunca me preocupei em revelá-lo. Isso não quer dizer que não estou aliviado, por uma variedade 
de razões, que você acredite em mim sobre o Sr. Wickham."

Elizabeth deu um passo apressado na direção dele e disse: "Mas, senhor, eu insisto que aceite o 
meu pedido de desculpas por acusações injustificadas que eu fiz contra você baseada em mentiras 
vingativas do Sr. Wickham. É o mínimo que posso fazer."

Ele acenou com a cabeça ligeiramente, e deu um passo para trás, achando a presença dela 
esmagadora. "Muito bem, se isso vai encerrar o assunto."

"Eu não estou certa de que isso é possível,  mas eu quero que saiba o quanto lamento ter 
acreditado no Sr. Wickham sobre você. Foi tolo e imperdoável."

Ele acenou com a cabeça ligeiramente e silenciosamente agradeceu.  Depois  de um silêncio 
constrangedor, ela perguntou sem rodeios: "O que Miss Lucas lhe disse?"

Ele franziu a testa, começou a falar, e depois parou. Tentando articular o que ele acreditava, de 
repente parecia pequeno e as evidências sobre a qual ele tinha baseado sua suposição escassas. 
Ele segurou a cabeça e olhou nos olhos dela enquanto explicava, mas seu constrangimento foi 
evidente  na rapidez com que ele  se  afastou  dela  depois  de terminar.  "Eu pensei...  Ela  havia 
mencionado sua indisposição para retornar a Kent. Concluí a partir disso que você tinha discutido 
com ela o que aconteceu entre nós em Hunsford. Agora vejo que a minha hipótese não foi bem 
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fundamentada na verdade... Ou que eu não tinha fatos suficientes para chegar a tal conclusão."
Antes de  pensar  o melhor,  ela  maliciosamente  respondeu:  "Um evento que,  aparentemente, 

ocorre  com alguma regularidade  dentro  dos  limites  da  sua  imaginação."  Enquanto  ele  olhava 
fixamente para ela, ela acrescentou: "No entanto, estou grata, Senhor, em nome da minha irmã, 
que não importando quão arraigados seus equívocos, não teve medo de reavaliar suas conclusões 
e fazer reparos."

Enquanto ele sabia que merecia a censura , ele não poderia resistir  a responder na mesma 
moeda. "Sim, Miss Bennet, está correta. Mas, dado o seu recente pedido de desculpas a mim, 
parece que é um traço que aparentemente compartilhamos. No entanto, eu quero que saiba que 
lamento sinceramente a minha interferência nos assuntos do Sr. Bingley. Eu espero que você e sua 
irmã aceitem minhas desculpas. "

Sua réplica tinha atingido a sua marca e ela corou de vergonha por tê-lo forçado a prestar contas 
do que ele já havia tentado corrigir. Como ela poderia tentar assumir a superioridade moral com ele, 
mesmo em tom de brincadeira, quando ela tinha tão injustamente o acusado de vários pecados sem 
nenhuma prova? Parecia que ele aflorava o pior nela. Ela aceitou seu pedido de desculpas e, em 
seguida,  tentou  deixar  claro  que a  conduta  dele  naquela  noite  tinha  feito  muito  para  desfazer 
qualquer erro de sua parte, mas ela podia ver que ele não acreditava nem em suas palavras ou na 
verdade da afirmação. Eles, então, ficaram parados no que parecia um silêncio interminável, cada 
um incerto se havia algo mais a ser dito que não iria causar mais dor ou desconforto. Elizabeth 
finalmente falou. "Sr. Darcy, você disse que desejava interrogar-me sobre algo?"

Darcy corou. Parte dele queria sair agora com o que restava de sua dignidade, mas ele poderia 
imaginar-se esta noite em sua biblioteca bebendo seu brandy e remoendo. Ele precisava acabar 
com isto. "Sim, você está certa. Eu queria perguntar... Eu sei que isso é pouco ortodoxo.... Eu não 
quero... Miss Bennet, eu compreendo suas objeções a minha proposta e a sua opinião sobre mim. 
Aceito isso. Não quero testar sua paciência nesse sentido.... Eu sei que isto deve parecer uma tola 
distinção já que eu estou agora tentando lembrá-la de todo o encontro, mas a minha curiosidade, 
que nos últimos tempos tem parecido me consumir, tende mais a me perguntar como eu poderia ter 
estado tão equivocado em minha impressão de seus sentimentos em relação a mim. Se nada mais, 
eu acho que simplesmente preciso de saber como eu posso ter ido tão mal. "  Ele esperou pela 
aquiescência dela, que foi concedida por um aceno nervoso. 
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"Quando eu. . . Quando estávamos em Hunsford, você disse que não sabia de minhas atenções 
em sua direção, que eu tinha concedido as minhas afeições muito a contragosto. Você inferiu que a 
minha. . . que a minha proposta a pegou de surpresa."

Ela olhou para ele esperando que ele continuasse, mas ele parecia ter acabado. Sem saber o 
que dizer, e de certo modo desejando que a conversa acabasse, ela respondeu mais rapidamente 
do que ela teria gostado. "Sr. Darcy, eu não sei o que é que deseja saber."

Frustrado por ter colocado a si mesmo, mais uma vez, em uma posição tão desconfortável, ele 
rapidamente respondeu. "Madame, eu achei que a minha pergunta seria óbvia. Mas eu vou ser 
explícito. Eu não vejo como você não poderia ter reconhecido a minha atenção para você. Eu tinha 
pensado que era provável que você estava esperando minha declaração . Posso acreditar que não 
estava antecipando uma proposta naquela noite específica, mas estou perdido a respeito de como 
pode ser que você não sabia dos meus desejos."

Elizabeth olhou para ele, incrédula. Ela não podia imaginar que era isso que ele queria discutir 
com ela. Sua única explicação era que ele estava tentando atribuir a culpa sobre ela por de alguma 
forma  incentivá-lo, para acalmar seu próprio orgulho ferido. Ela conseguia entender o sentimento. 
Ela tinha acabado de tolamente tentar fazer o mesmo, concentrando-se em seu tratamento de Jane 
ao invés de sua aceitação do conto de Wickham, mas enquanto ela estava disposta a admitir os 
erros que ela havia cometido em imprudentemente avaliar seu caráter, ela não seria responsável 
por  suas atenções.  Ela nunca tinha tido nenhuma indicação clara de sua atração e ela  sentia 
fortemente que não havia nada em seu comportamento para com ela, exceto, talvez, convidá-la 
para dançar uma vez, que deveria tê-la alertado sobre suas intenções. Ela respondeu solenemente: 
"Senhor, você está enganado. Eu não tinha absolutamente nenhuma suspeita que jamais iria fazer 
tal oferta. Eu acho que se rever nossas interações, vai  descobrir  que não havia nada no meu 
semblante ou meu comportamento em relação a você pelo qual eu agora deveria me envergonhar. 
Você mesmo disse que tinha lutado com seus sentimentos.  Claramente você nunca pretendeu 
torná-los explícitos para ninguém, nem mesmo para mim, antes daquela noite em Hunsford."

Exasperado pelo modo defensivo dela e percebendo o erro que tinha cometido na tentativa de até 
mesmo discutir isso, ele respondeu secamente: "Sim, Madame, eu não tive a intenção de lançar 
qualquer calúnia sobre sua conduta. Perdoe-me. Aparentemente, eu totalmente incompreendi cada 
interação que tivemos com absolutamente nenhuma base para isso. Perdoe-me por tomar o seu 
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tempo."
Enquanto sua expressão foi projetada para comunicar civilidade indiferente, ela podia sentir a 

mágoa  de  suas  palavras  e  ver  a  frustração  acesa  em seus  olhos.  Apesar  de  seu  crescente 
ressentimento em sua dispensa abrupta, o que parecia particularmente injusto dado que tinha sido 
ele quem tinha pedido a ela para entrar nesta discussão em primeiro lugar, ela não podia deixar de 
ser atingida sobre o quanto os olhos dele eram expressivos. Isso a fez desejar que ela tivesse 
prestado alguma atenção neles antes, porque agora parecia uma chave de compreensão óbvia para 
suas verdadeiras intenções. O que ele dizia e como ele dizia poderia enganar, mas seus olhos 
pareciam  ter  a  intenção  de  transmitir  as  suas  emoções.  Ela  havia  notado  isso  quando  ela 
observava-o com Georgiana no início da noite. Ela também teve que admitir que ela tinha visto algo 
semelhante na forma em que ele tinha olhado para ela quando eles se encontraram no teatro, mas 
no embaraço do momento, ela havia ignorado.

Talvez estes exemplos demonstrassem que no passado ele tinha de fato comunicado algumas de 
suas intenções com ela através deste meio sutil,  mas era absurdo pensar que ela deveria ser 
responsabilizada por não estar ciente de uma característica tão idiossincrática em um homem com 
quem ela mal tinha estado duas dúzias de vezes. "Sim, bem, senhor, eu vejo a minha resposta não 
serve  e  que  serei  dispensada  novamente.  Antes  de  eu  partir,  porém,  posso  oferecer  um 
pensamento por meio de defesa, se não for por minha própria causa, então, em nome do meu sexo 
em geral?  Acho injusto   segurar  uma mulher  responsável  pelas  intenções  subjacentes  de  um 
cavalheiro  simplesmente  porque  ele  a  pediu  para  dançar  uma  vez.  Se  as  mulheres  fossem 
autorizadas a fazer tais suposições infundadas seriam ridicularizadas por seu cálculo e vaidade e eu 
acredito que, como resultado, a maioria dos bailes seriam muito menos frequentados."

Ela  viu  o  lampejo  de  raiva  em  sua  brincadeira.  "Miss  Bennet,  eu  vejo  o  seu  ponto,  mas 
dificilmente acho adequando para a situação atual. Eu não acho que seria justo dizer que tudo o 
que eu fiz para ganhar a sua atenção foi pedir-lhe para dançar uma vez. Quanto a este exemplo 
apenas, eu acho que você deve se lembrar que eu lhe pedi para dançar três vezes. Eu só tive 
sucesso uma vez."

"Sim, Sr. Darcy, você pode estar correto, mas eu acho que nós dois sabemos que eu teria que 
ter sido tola para ver sua condescendência a esse respeito como qualquer outra coisa além um 
desejo de dançar, já que eu também estava ciente desde que fomos apresentados de que eu nunca 
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poderia ser considerada tentadora o suficiente para você em primeiro lugar. "
Quando ele entendeu ao que ela se referia, a surpresa e depois mortificação dele eram visíveis 

em seu rosto. Corando, ele debilmente acrescentou: "Eu não achei que você tivesse ouvido."
Incapaz  de  resistir  à  tentação,  ela  perguntou  maliciosamente:  "Realmente,  senhor,  achou 

mesmo?"
Vendo que ele foi pego, ele a olhou nos olhos e calmamente confessou. "Não, você está certa. 

Eu suspeitava que você tinha ouvido, mas suponho que mais tarde irracionalmente esperava que 
você  não  tivesse."  Em  resposta,  Elizabeth  simplesmente  o  observou  com  uma  expressão 
impassível. A reserva atípica dela era  inquietante. No vazio, ele começou a explicar-se em uma 
maneira  apressada,  nervosa  que  evidenciava  a  contrição  sincera  que sentia.  "Eu disse  essas 
palavras com pressa. Eu nunca quis que você ouvisse. Você deve saber que não era verdade. Eu 
realmente nem tinha visto você. Eu simplesmente não tinha vontade de dançar. Foi uma desculpa e 
admito que foi rude. Eu estava desconfortável, já que eu não estava familiarizado com todo o povo 
na Assembléia, exceto pelo meu próprio pequeno grupo e eu me senti... "

"- que você não poderia recomendar-se a estranhos. Sim, Sr. Darcy, você mencionou isso para 
mim uma vez em Kent."

Suas palavras o pegaram desprevenido e ele enrijeceu em sua repreensão, mas ele se sentiu 
compelido a oferecer mais de uma explicação. "Sim, Miss Bennet eu mencionei, e em resposta 
você  corretamente apontou que eu provavelmente era desconfortável em fazer novas amizades 
porque eu não praticava. Eu tenho desde então me empenhado em tomar o seu conselho sobre o 
assunto. Mas, vejo que a minha tolice inicial me custou muito. Eu realmente sinto muito por minhas 
palavras precipitadas. Peço perdão e espero que possa me conceder a absolvição, já que você 
deve admitir que a minha punição certamente tem pesado mais do que minha transgressão. "

"Eu tenho certeza do seu ponto, mas certamente, Senhor, eu aceito suas desculpas."
"Obrigado por isso. Eu simplesmente quis dizer que dado o meu insulto – mesmo que não 

intencional - eu posso ver porque você escolheu então a rejeitar as minhas tentativas subseqüentes 
para ganhar o seu respeito"

"Senhor,  eu  não quero ser  contrária,  mas acho que me entendeu mal.  Eu estava tentando 
explicar por que eu não vi o seu convite para dançar como algo mais do que era. Enquanto eu 
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tenho que admitir que seu comportamento na assembléia, quando adicionado as falsidades que o 
Sr.  Wickham contou-me,  inclinaram-me  depois  a  dá-lo  nenhuma consideração  especial,  ainda 
assim seria injusto dizer que fiz um esforço consciente para ignorar suas atenções. Não acredito 
que além de me pedir para dançar, você realmente tenha concedido qualquer atenção sobre mim 
sobre a qual eu teria o poder de rejeitar ou aceitar. "

"Mas deixando de lado o meu comportamento grosseiro no nosso primeiro encontro, eu depois fiz 
todos os esforços para prestar meus respeitos a você. Na verdade, muitas vezes me senti  em 
perigo de dá-la atenção de uma forma inapropriada."

"Mas, senhor, isso só prova o meu ponto. Você só ficaria preocupado que tal comportamento era 
inadequado se suas intenções em relação a mim não estivessem claras. Eu acho que deve admitir 
que durante o nosso conhecimento em Hertfordshire você não estava decidido em minha direção. 
Conseqüentemente, como eu poderia esperar conhecer seus sentimentos quando você mesmo não 
tinha certeza deles? E se eu posso ser honesta, o fato de que você tinha desprezo pela maior parte 
da minha família nunca escapou minha atenção. Enquanto eu fiquei surpresa que você sentiu a 
necessidade durante a sua proposta de incluir as suas preocupações a esse respeito, eu não fiquei 
chocada ao  ouvir  que tinha  tais  crenças.  Dado o meu conhecimento  em Hertfordshire  da  sua 
opinião sobre a minha família, eu não consigo ver como alguém poderia pensar provável que você 
iria querer conectar-se voluntariamente a mim e, por extensão, a minha família."

Durante a sua última declaração os olhos dele piscavam com pesar. Em um tom mais moderado, 
ele acrescentou. "Eu não vou negar que nem sempre aprovo o comportamento de alguns membros 
de sua família, mas a minha desconsideração por aqueles receios poderia ser considerada uma 
prova de minha atração, não o contrário."

"Eu vou admitir, senhor, que dado o meu conhecimento de sua propensão a evitar a maioria das 
interações sociais, eu talvez devesse ter notado que eu não era ignorada da mesma maneira como 
todos os outros. Mas em comparação com outros conhecidos meus em Hertfordshire, suas atenções 
não pareciam mais intensas do que cortesia casual."

Ele sabia que ele deveria parar - esta exposição era tanto indigna quanto improdutiva, mas sentiu 
uma profunda necessidade de que ela, pelo menos, o entendesse. Antes que ele pudesse pensar 
melhor,  ele rapidamente respondeu: "Embora possa haver alguma verdade no que você diz,  a 
minha visita a Netherfield não foi o fim de nossas interações. Mesmo se eu fui um pouco cauteloso 
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em  Hertfordshire,  você  deve  admitir  que,  quando  eu  vi  você  novamente  em  Kent,  o  meu 
comportamento para com você foi muito diferente."

Vendo a vulnerabilidade dele e confusão, ela acrescentou em um tom mais suave. "Mas então, 
Senhor, eu pensei que as atenções que me prestou em Kent vinham mais de uma escassez de 
opções do que de uma preferência real." Enquanto eles olhavam um para o outro, Elizabeth sentiu 
a raiva que tinha sido instintivamente provocada por sua acalorada discussão, se esvaindo. Foi 
substituída por outra emoção, mais difícil de identificar, algo entre a simpatia e arrependimento. Ela 
queria oferecer-lhe algo. Pouco ela percebeu, que era a última coisa que ele queria ouvir. "Sr. 
Darcy,  acho  que  se  examinar  nossas  interações,  vai  ver  que  há  uma  explicação  realmente 
responsável pela maior parte do que aconteceu. Eu acho que você confundiu seus sentimentos de 
amizade por mim como algo mais profundo, porque não havia mais nada para distraí-lo. Dada a 
sociedade limitada disponível, você exagerou o senso de companheirismo que sentia por mim em 
algo  que  não  era.  Eu  quero  que  saiba  que  eu  realmente  me  arrependo  de  ter  acreditado 
ingenuamente as acusações que o Sr. Wickham falsamente levantadou contra você e as palavras 
duras que eu indevidamente apliquei contra o seu caráter em Hunsford. Todavia, em retrospecto, 
deve admitir que em algum nível você está aliviado de que eu estava, de fato, trabalhando sob 
equívocos, porque eles me fizeram rejeitar sua proposta antes de você mesmo, perceber o seu erro 
e chegar a lamentar sequer ter proposto."

Ela viu seu queixo enrijecer antes de ele responder em voz controlada. "Madame, você realmente 
acha isto provável? Eu aceito que você não acredita que eu suficientemente transmiti a existência, 
ou a profundidade,  do meu apego a você.  Que eu deixei  minha indecisão inicial,  ou a minha 
preocupação sobre a forma como a nossa união seria recebida, me balançar de fazer as minhas 
intenções para com você conhecidas, mas em Hunsford, e novamente esta noite, você tem suposto 
que porquê você não tinha conhecimento de meus sentimentos, que eles de alguma forma não 
eram genuínos ou uma fantasia  passageira  que seria  facilmente  superada.  Você acha que eu 
rotineiramente peço às mulheres para casar comigo? Que eu faria tal pedido, porque eu estava 
entediado com a variedade limitada de companheirismo em Kent? De acordo com esse raciocínio, 
eu suponho que você acha que eu teria pedido à Miss Lucas para ser minha esposa se você não 
estivesse no presvitério naquela noite? Eu lhe asseguro que você é a única mulher a quem eu já fiz 
esse pedido e, provavelmente, a última."
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Ele rapidamente virou o rosto para longe dela, lutando para conter suas emoções. Ele andou de 
um lado para o outro antes de continuar. "Você acha que sou desprovido de todo sentimento bom? 
Não tenho certeza se eu estou mais ofendido por sua rejeição inicial da minha proposta ou pela 
estima deploravelmente baixa que você obviamente tem por mim. Você insinua que eu não conheço 
minha própria mente e que eu agi com pressa, sem preocupação com as conseqüências de minhas 
ações.  Por  sua  descrição,  eu  sou  um  homem  cujas  convicções  e  emoções  são  ditadas  por 
caprichos desinformados."

Ele ficou diante dela, seu olhar intenso e sua voz baixa e enérgica. "Madame, a minha proposta 
não foi um empreendimento temerário. Pode confortar você pensar que foi,  mas menospreza a 
profundidade do meu pesar, e dado que é tudo o que me sobrou, eu não estou disposto a conceder 
derrota. Dada a pobre impressão inicial que eu, obviamente, dei à você, é compreensível que você 
imediatamente me rejeite como indigno de sua atenção, mas o mesmo não era verdadeiro para 
mim. Agora percebo a loucura de tal abordagem, mas eu tenho a observado silenciosamente desde 
quase o dia em que nos conhecemos. Admito que no início era praticamente um ato involuntário 
nascido da paixão. Eu a achava hipnotizante e mal podia desviar o olhar sempre que estávamos na 
mesma sala. Tentei dizer a mim mesmo que meu interesse era uma obsessão desconectada a uma 
emoção mais nobre dada a velocidade e a força do meu apego. No entanto, meus sentimentos não 
diminuíram com o tempo ou a distância e têm sido, de fato, o meu companheiro mais constante. 
Passei  uma enorme quantidade de tempo, considerando nossas personalidades diferentes e as 
maneiras nas quais elas são compatíveis - a maneira pela qual nós completados um ao outro. Por 
sua vez, também pesou o impacto que nosso casamento teria sobre ambas as nossas conexões e 
as reações que nós receberíamos de nossas respectivas famílias Eu vou admitir que, ao fazê-lo, 
injustamente me preocupei sobre sua família, sem perceber que quando você busca compartilhar 
sua vida com alguém você deve aceitar tanto o bom quanto o mau das suas situações com a 
mesma gratidão  e  graciosidade.  Mas  a  minha  preocupação,  porém equivocada,  não  pode  ser 
confundida com irrefletida imprudência ou um desejo desinformado. "

Ele deu um passo mais perto dela, sua agitação evidente. A turbulência do momento e sua raiva 
inesperada o despojaram de todas as reservas. "Você implica que eu confundi amizade com uma 
emoção mais profunda. Eu não sei o que é necessário para uma pessoa dizer com confiança que 
seu sentimento é construído sobre uma verdadeira compreensão do objeto de suas afeições, mas 
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eu não tenho nenhuma hesitação. Ouvi você discutir literatura, poesia, arte, música e política e 
ficava sempre impressionado com sua sagacidade, a profundidade de sua compreensão e sua 
honestidade. Tenho testemunhado a sua lealdade feroz, a força de seu caráter, a determinação dos 
seus princípios e a preocupação que você generosamente concede a seus entes queridos. Desde 
as nossas primeiras interações, eu sabia que sua mente alegre e envolvente era capaz de desafiar-
me de uma maneira que nenhuma outra mulher jamais fez antes, e que, apesar da discórdia que às 
vezes produzia, eu ainda estava o tempo todo impressionado com sua beleza e graça. "

"Eu acho irônico que em questão de semanas você acredite com certeza confiante de que as 
afeições do Sr. Bingley pela sua irmã eram sinceras e profundamente arraigadas, mas você não 
pode imaginar-me tendo uma reação semelhante, embora o nosso conhecimento próprio tem sido 
de muito mais tempo. Estou certo de que essa distinção vem mais de uma deficiência percebida no 
meu caráter do que da diferença na disposição que ele e eu partilhamos. Mas seja qual for sua 
opinião sobre mim, minha proposta não foi uma fantasia passageira de minha parte ou um ato 
impetuoso. Eu sou culpado de tantos tropeços - e eu vou ter que viver com os meus erros, mas, em 
troca, você não pode me pedir para minimizar a profundidade de minhas afeições em troca de 
afirmações brandas quanto à curta duração das minhas expectativas frustradas. Se eu fosse mais 
generoso, suponho que deveria deixá-la agarrar-se à crença de que eu não conhecia minha própria 
mente quando eu lhe pedi para ser minha esposa, para que você não precise se sentir responsável 
por ter decepcionado as minhas esperanças, mas temo que minha amargura é muito nova para tal 
ato de generosidade."

Vendo o olhar aflito dela, ele percebeu que tinha ido longe demais e que ele não tinha feito nada 
mais do que constranger ambos. Ele sabia que ela deveria estar sentindo desprezo ou pena dele. 
Ele sentiu uma agitação em seu estômago e sabia que suas mãos tremiam ligeiramente. Vendo a 
inutilidade disto, ele ofereceu em um tom mais calmo, "Madame, eu peço desculpas. Mais uma vez 
agi de forma imperdoável. Não era meu objetivo perturbá-la. Eu não tive a intenção.."

"Sr. Darcy," gaguejou Elizabeth, "eu não sabia..."
Em derrota, ele ergueu a mão: "Talvez seja melhor se eu pedir a carruagem. Eu pareço não ter 

qualquer controle quando se trata de você e eu temo que maior interação entre nós só irá fazer 
mais danos. Vou dar suas desculpas para minha irmã e dar garantias a sua tia de que você está 
sendo seguramente levada para sua casa.  "  Ele  se  virou para sair,  mas depois parou.  "Miss 
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Bennet, lamento por ter falado tão duramente e dizer mais do que era justo. Meu objetivo não era 
propositalmente  incomodá-la.  Eu  quero  que  saiba  também  que  se  o  Sr.  Bingley  e  sua  irmã 
renovarem seu relacionamento, vou mostrar mais contenção no futuro. Eu não vou forçá-la nunca 
mais a rever o que deve permanecer no passado. Eu não quero que você se preocupe com isso. 
Eu também quero que saiba que entendo que como  irmã de Miss Bennet você tem uma maior 
pretensão de estar em Netherfield do que eu. Como tal, eu vou me esforçar para garantir que 
nossos caminhos não se cruzem com mais frequência do que o absolutamente necessário. Você 
tem a minha palavra. "

Elizabeth tinha muito que ela queria dizer, mas dada a rapidez e intensidade do que ela tinha 
ouvido ele falar, tudo que ela conseguiu foi um seco: "Obrigado, Sr. Darcy". Ela fez uma reverência 
quando ele despediu-se.

*********

Darcy ficou parado servindo-se de uma bebida enquanto ele observava distraidamente sua irmã 
conversar com a Sra. Gardiner. Ele sabia que tinha feito papel de bobo, e ele não queria nada mais 
do que recuar para o seu estúdio para bloquear o mundo. Mas ele tinha convidados para atender e 
ele não iria negligenciar o seu dever como anfitrião. Sua atenção para a família de Elizabeth serviria 
como seu último ato para encerrar sua relação condenada. Ele falou sério sobre o que disse. Ele 
não iria infligir-se sobre ela de novo, e não apenas por causa dela, isso tinha lhe custado muito.

Ele estava aliviado que a tia e o tio de Elizabeth aceitaram sua explicação a respeito da partida 
dela sem muita ansiedade. Podia sentir os olhares inquisidores de seu primo e sua irmã, mas eles 
felizmente o deixaram anunciar a remoção de Elizabeth sem interrupção. O jantar em breve seria 
servido e, eventualmente, ele seria deixado para a sua solidão, mas agora ele precisava mascarar 
sua agitação. Não importa o quanto ele se sentia abalado, ele precisava passar a noite intacto. Ele 
pediu a sua irmã para atuar como anfitriã e seria terrivelmente injusto abandoná-la neste momento 
não importa o quão justificada suas razões para fazê-lo.
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Ele começou a se perguntar sobre a reação de Elizabeth para tudo o que tinha dito, mas deteve-
se. Ele havia passado tempo suficiente repetindo suas conversas em sua cabeça. Ele tinha visto o 
olhar devastado no rosto dela quando ele disse como se sentia. Não parecia mais valer a pena 
gastar tempo para determinar se a maior parte da reação de Elizabeth era piedade ou desprezo. 
Apesar da profundidade de seu embaraço, porém, quando pensava nisso, ele não se arrependia do 
que disse. Ele não poderia justificar as palavras deselegantes que ele havia usado durante sua 
proposta, mas pelo menos ela poderia entender um pouco do sentimento que estava por trás delas.

Ele tomou um gole de sua bebida. Pelo menos, o encontro não foi completamente improdutivo. 
Elizabeth havia respondido sua pergunta. Ficou claro pela sua reação que ela nunca tinha sequer o 
considerado  como  um pretendente.  Ele  achou  irônico  que  quase  todas  as  mulheres  que  ele 
conhecia em Londres tinham pensado nele desta maneira e única mulher que desejava nunca o 
considerou. No futuro, ele não levaria tanto para mostrar suas intenções. Ele iria aprender o que era 
necessário para agradar a uma mulher digna de ser agradada e não iria atribuir emoções mais 
apropriadas para os gostos de Miss Bingley para as mulheres em geral. A idéia do futuro deixava 
um gosto amargo em sua boca. Parecia tão triste, mas mesmo assim ele sabia que precisava 
aceitar e começar a planejar uma vida para si mesmo, sem Elizabeth. Ele foi despertado de seus 
pensamentos pelo som da voz de Jane Bennet. Para sua surpresa, ele a ouviu dizer: "Elizabeth, 
você está se sentindo melhor? Eu pensei que tinha ido para casa. Espero que isso signifique que 
você se recuperou um pouco. Estávamos todos preocupados."

Quando ela entrou na sala, Darcy não conseguia tirar  os olhos dela.  Ela sorriu para a irmã 
enquanto  explicava que tinha sofrido uma leve dor de cabeça, mas com descanso, tinha diminuído. 
Ela então virou-se para Darcy. Ela falou para a sala em geral, mas não tirava os olhos de cima 
dele. "O Sr. Darcy foi gentil o suficiente para oferecer o uso de sua carruagem no caso de eu 
querer me retirar, mas quando chegou a hora de ir embora, eu senti que não havia necessidade."

Ela viu quando a confusão agraciou o rosto dele. Ele deu um passo para trás para se distanciar 
dela, com medo de sua presença e tentando desaparecer de vista. Mas ela se aproximou e se 
dirigiu a ele diretamente. "Sr. Darcy, estou muito melhor agora. Obrigado pela sua preocupação 
anterior. Eu provavelmente tinha muito em minha mente e deixei isso levar o melhor de mim. Sua 
irmã estava certa. Tudo o que eu precisava era uma oportunidade para descansar. Descobri que 
uma vez que me dei tempo suficiente para classificar tudo o que estava recentemente preocupando 
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minha mente, as coisas podiam ser vistas em uma luz muito diferente Qualquer pensamento de ir 
embora de repente pareceu desnecessário - ou tolice da minha parte. Sei que eu viria a lamentar 
ter perdido em uma noite tão adorável. " 

"Oh,  Lizzy,  estou  tão  feliz,"  sorriu  Jane,  "Você  tem certeza,  porém,  que  está  se  sentindo 
disposta?"

Quando Elizabeth acenou o seu consentimento,  o Sr.  Gardiner calorosamente entoou: "Bem, 
minha  querida,  estou  feliz  que  você  esteja  se  sentindo  melhor.  Ficamos  preocupados  quando 
ouvimos que tinha partido. Você parece melhor." Depois de receber suas garantias quanto à sua 
recuperação, ele retomou sua conversa com o Sr. Bingley, Jane, e o Coronel Fitzwilliam.

Georgiana virou-se para Elizabeth para reforçar o sentimento do Sr. Gardiner, mas antes de falar, 
ela notou que seu irmão estava enraizado no mesmo lugar olhando para Elizabeth de maneira 
incompreensiva. Georgiana podia sentir que algo importante havia acontecido e se virou para  Miss 
Lucas para lhe fazer uma pergunta, a fim de trazê-la para a conversa com a Sra. Gardiner. Parecia 
evidente que seu irmão precisava de um momento de privacidade.

Elizabeth deu um passo mais perto do Sr. Darcy, que parecia muito grave. "Espero, senhor, que 
não me ache muito presunçosa ao decidir ficar quando você aconselhou o contrário. Não deve 
pensar que eu ignorei  tudo o que tinha a dizer.  Pelo contrário,  você me deu tanta coisa para 
pensar, que eu senti que queria ficar. " Ela timidamente sorriu para ele e viu um lampejo em seus 
olhos. Ela então viu sua testa franzir e sabia que ele estava lutando por uma resposta.

Ela aliviou-o da necessidade. "Sr. Darcy, antes de eu ir lá para cima, você me perguntou sobre 
os  meus  pensamentos  sobre  a  apresentação  de  hoje  à  noite  no  teatro.  Eu  nunca  tive  a 
oportunidade de responder.  Talvez pudéssemos aproveitar  a oportunidade para falar  sobre isso 
agora. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Percebi que apesar de nos conhecermos por 
vários meses, eu nunca havia tomado tempo para verificar suas opiniões sobre teatro, arte, música 
ou literatura e eu acho que deveria ter feito isso. Acho que eu poderia achar a tarefa gratificante."

Quando ele olhou para ela de uma forma avaliativa, ele lentamente respondeu: "Você acha?"
Elizabeth olhou para baixo por um momento para convocar sua coragem e, então ao redor da 

sala  para ver se alguém estava ouvindo a conversa. Ela então olhou para ele com um sorriso 
igualmente  embaraçado  e  impertinente.  "Sim,  eu  acho.  Percebo  agora  que  meu  fracasso  de 
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conhecer você é  minha perda. Quando nos conhecemos, eu formei uma opinião sua obscurecida 
por equívocos, mas mesmo depois que eu o conheci melhor, eu deixei a minha percepção ser 
levada por noções pré-concebidas. Você sempre pareceu como um enigma. Mas eu descobri que a 
maioria dos enigmas pode ser resolvido com esforço e perseverança e que, no final, a energia 
exercida quase sempre vale a pena a resolução. Você não concorda? "

Ele olhou fixamente para ela com uma expressão indecifrável por mais de um momento, "Eu 
acho que você de todas as pessoas já não pode mais me chamar de um enigma. Gostaria de 
pensar que eu sou mais um livro aberto."

Com um sorriso cativante, Elizabeth respondeu: "Talvez isso é que seja tão intrigante, Senhor. 
Você parece ambos ao mesmo tempo."

Antes que ele pudesse responder, Georgiana anunciou que eles deviam ir para o jantar. Darcy e 
Elizabeth se entreolharam por um momento, antes dele limpar a garganta e olhar para longe. Ela 
podia  ver  que  ele  estava  tentando  organizar  seus  pensamentos  e  ela  assistiu  em apreensão 
enquanto ele tentava digerir o que ela tinha dito e o que ela esperava que ela havia sugerido. Ela 
foi inundada de alívio quando seu semblante severo foi dissolvido lentamente em um sorriso tímido 
e discreto. Ele olhou fixamente para ela e perguntou em voz baixa e melodiosa: "Você gostaria de 
saber minha opinião sobre a peça?"

Sem vacilar, ela segurou seu olhar e respondeu: "Sim, muito."
A testa dele franziu mais uma vez, enquanto ele a estudava e então perguntou: "Você não vai 

achar jantar na minha presença uma provação estranha? - Dada as nossas interações anteriores"
Foi a vez dela de parecer pensativa. Enquanto ela respondia com uma voz calma, seu olhar era 

inabalável. "Eu pensei que nós poderíamos começar de novo. Ou seja, se você puder perdoar a 
minha impertinência anterior e minhas ofensas intencionais e não intencionais. Compreendo que eu 
estou pedindo muito, mas se você estiver disposto, eu gostaria de receber a oportunidade."

Ele de novo brevemente desviou o olhar  e, em seguida, tentou conter um sorriso que revelava 
suas covinhas. Ele então ofereceu-lhe o braço e disse: "Bem, então, Miss Bennet, me faria a honra 
de acompanhar-me para o jantar?"

Ela sorriu para ele de uma forma que provocou nele um olhar de profunda alegria. Ela pegou o 
seu braço, e respondeu: "Obrigado, Senhor, seria meu prazer."
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Final

Darcy estava parado nos degraus da casa dos Gardiner. Ele sabia que era cedo demais para 
visitar. Ele mal tinha dormido. Seu jantar com Elizabeth lhe dera tal esperança e alegria, mas agora 
ele estava ansioso e incerto. A conversa do jantar tinha sido desconfortável no início. Ele estava tão 
ciente da presença dela ao seu lado que ele se viu com um estudante de língua presa. Mas ela 
perseverou,  solicitando  suas  opiniões  até  que  a  conversa  atingiu  um  ritmo  de  brincadeira 
confortável. Ela lhe perguntou sobre sua infância e seus dias na Universidade de Cambridge. Ele 
encontrou-se contando-lhe histórias que nunca tinha partilhado e nunca pensou que faria. Ela, por 
sua vez, contou-lhe de sua família e ela o ajudou a compreender o caos relaxado no qual ela foi 
criada. Ele achou o som do riso dela entusiasmante e se admirou de que ela iria concedê-lo sobre 
ele tão livremente.

Em um ponto, o coronel interrompeu o tete-a-tee para pedir  a opinião de Elizabeth sobre a 
apresentação que ela tinha acabado de assistir. Darcy sentiu um aumento de ciúme em seu peito 
quando Elizabeth virou-se para responder a indagação, mas em vez de continuar a olhar para o 
coronel, Elizabeth voltou seu olhar para Darcy e disse: "Na verdade, coronel, eu tinha feito ao seu 
primo a mesma pergunta, mas ele parece estar com a intenção de me deixar no escuro. Poderia ter 
algum motivo ulterior ou ele é sempre tão falador que pula de um assunto para outro sem se 
preocupar com qualquer senso de ordem? "

"Miss Bennet", riu o coronel Fitzwilliam, "estamos falando do mesmo homem?"
Com um largo sorriso em troca, Darcy respondeu: "Eu acho, primo, que ela está me provocando. 

Descobri que o melhor é ignorar metade do que Miss Bennet professa. O truque é saber qual 
metade." Qunado Elizabeth professou sua indignação debochada, o coronel voltou-se para falar 
com Miss Lucas, sabendo que ele não era nem necessário, nem desejado.

Quando os Gardiners anunciaram sua intenção de partir era passado da meia-noite; Darcy sentiu 
que dificilmente alguns momentos tinham passado desde que eles foram chamados para o jantar. 
Ele andou com Elizabeth até sua carruagem e segurou a mão dela por um tempo um pouco mais 
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longo do que o necessário enquanto a ajudava a entrar. Ele então assistiu a carruagem partir, até 
que estava fora da vista. Darcy voltou para a sala de estar, onde apenas os homens tinham ficado, 
para ter a sua euforia esmagada quando Bingley causalmente mencionou que ambas senhoritas 
Bennet estariam partindo para Hertfordshire na manhã seguinte. Darcy abruptamente interrompeu a 
explicação feliz de Bingley de sua intenção de retornar para Netherfield até o final da semana.

"Bingley, elas partem amanhã? Você tem certeza?"
"Absoluta. O que há para ser confuso sobre isso? Miss Bennet confirmou. O grupo todo está indo 

para Longbourn. Perguntei a Miss Bennet se eu poderia visitá-la lá e ela concordou. Eu estava 
preocupado à princípio que eu estava sendo muito atrevido, mas ela parecia muito satisfeita que eu 
havia pedido."

"Eles disseram quando estavam para ir partir?" ansiosamente entoou Darcy.
"Não especificamente, Darcy, mas eu suponho que eles vão partir cedo. Está tudo bem? Você 

tem preocupações sobre eu voltar a Hertfordshire? Porque se tiver, você deve saber que eu estou 
plenamente convencido..."

"Não, não. Não, Bingley." Suavizando seu tom, Darcy acrescentou: "Estou feliz por tudo ter dado 
tão certo. Eu só estava preocupado. Minha mente estava em outro lugar."

"Sim, Darcy, isso ficou claro durante toda a noite," acrescentou o Coronel Fitzwilliam, "e eu 
acredito que eu sei o nome dela. Devo dizer que fiquei feliz de ver vocês dois se dando tão bem."

Darcy simplesmente olhou para seu primo. Enquanto a maioria dos homens seriam intimidados 
por tal olhar, ele só fez aquele cavalheiro rir enquanto Darcy anunciava sua intenção de se retirar. 
Darcy então perguntou se Bingley pretendia ficar mais. Bingley recusou dizendo que ele queria falar 
com suas irmãs antes do fim da noite.

Darcy mal  tinha entrado em seu quarto antes de chamar seu valete.  Ele deu-lhe instruções 
explícitas para que seu cavalo estivesse pronto ao amanhecer.

Enquanto Darcy agora estava parado na escadaria dos Gardiners, ele se perguntou o que era 
pior - visitar muito cedo ou ficar por ali, parecendo suspeito. Em ambos os casos, ele não queria 
abandonar  seu  posto  e  tê-los  partindo  antes  que  ele  tivesse  a  oportunidade de  ver  Elizabeth 
novamente. Enquanto andava de um lado a outro, a porta da frente se abriu.
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"Sr. Darcy."
"Miss Bennet."
Elizabeth mal podia acreditar em seus olhos. Ela tinha ido para a cama com a mente cheia dele. 

Ela sentiu como se tivesse estado cega em relação a ele e que sua discussão privada na sala tinha 
aberto os olhos para ele pela primeira vez. Que ele poderia tratá-la com tal civilidade quando ela 
não merecia nenhuma a fez compreender a superioridade de seu caráter e a veracidade de sua 
afeição. Durante o jantar, ela ficou surpresa com a forma como ela se sentia confortável com ele e 
ele lentamente ganhou seu coração com a sua inteligência e sagacidade astuta. Depois que ela 
partiu, e ela percebeu que não sabia se jamais iria vê-lo novamente, ela começou a lamentar a sua 
ausência muito profundamente. Pensou que ela bem merecia que viria a apreciá-lo apenas quando 
podia ser tarde demais. Ela esperava que a sua conexão com o Sr. Bingley poderia reuni-los no 
futuro,  mas parecia  um fio  tênue.  Que ele  estava  aqui  agora,  fez  o  seu coração acelerar  de 
esperança. Enquanto ela olhava para ele com surpresa, sua boca se curvou em um sorriso maroto 
"Estava pensando em bater, senhor?"

Vendo a tolice de ser pego parado ali, ele sorriu e respondeu. "Eu ainda não tinha decidido."
Ela riu e perguntou: "Você não decidiu quando veio aqui em sua carruagem?"
"Não. Ao chegar na carruagem, decidi vir para cá. Ainda é muito cedo para visitar e eu não tinha 

ainda determinado se deveria bater. Estou levando as coisas em pequenos passos."
"Então eu vejo." Quando ele retornou o seu sorriso, ela se sentiu corar. "Posso perguntar quanto 

tempo pretende esperar? Eu poderia lhe fazer companhia pela a duração ou eu poderia convidá-lo 
a entrar. Eu tenho certeza que minha tia já está de pé."

"Na verdade, Miss Bennet, eu tinha vindo falar com você, mas se eu estou interrompendo, eu 
poderia esperar ou..."

"Não, de maneria alguma," ela rapidamente respondeu: "Eu estava prestes a dar um passeio. 
Talvez possa se juntar a mim?"

Sorrindo seu alívio, ele disse: "Eu gostaria muito disso." Depois que ele a pegou pelo braço e 
eles começaram a caminhar na direção do parque, ele falou. Ela podia ouvir o nervosismo em sua 
voz. "Eu sinto muito visitar tão cedo, mas depois que você foi embora, eu soube que você estava 
para retornar a Hertfordshire hoje."
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Ela desviou o olhar e calmamente respondeu: "Sim, estamos programados para partir antes das 
dez."

"Eu vejo." Ele, então, parou na frente do banco e indicou que ela deveria se sentar. Ele limpou a 
garganta, olhou em volta do parque, e depois baixou o olhar atentamente sobre ela. "Ontem à 
noite, quando você partiu, eu não sabia que a sua estadia em Londres estava chegando ao fim. Eu 
queria falar com você antes de partir, porque, para ser franco, eu a compreendi mal no passado e 
eu  não quero  repetir  minha tolice.  Eu pensei  que eu  teria  outra  oportunidade de  visitá-la  em 
Londres, mas agora o tempo é tão curto e eu não queria interpretar mal... " Quando ele fez uma 
pausa para se recompor, Elizabeth sentiu seu coração batendo. Ela se perguntou como ela jamais 
poderia ter sido indiferente a este homem. Sua presença causava-lhe agora o mais doce tumulto.

Ela o observou enquanto uma variedade de emoções parecia passar em seu rosto. Ele ajeitou o 
colete e se sentou ao lado dela. Ele, então, olhou para ela atentamente e disse: "Eu pensei que 
ontem à noite quando você não aceitou a carruagem que significava que você tinha mudado de 
idéia sobre mim, mas agora eu percebo que eu não tenho certeza em que aspecto. Estou feliz por 
você já não me desprezar, mas eu também preciso saber... "

Ao vê-lo lutar, ela respondeu: "Eu mudei minha opinião sobre você. Você deve saber disso."
"Eu sei e sou grato por isso, mas eu preciso saber... Eu quero ter certeza de que quando você 

perguntou  se  nós  poderíamos  começar  de  novo  que  você  não  estava  simplesmente  sendo... 
educada."

Ela corou mas sorriu para ele, no entanto. "Enquanto eu espero ter sido educada, não, Sr. Darcy, 
eu não estava simplesmente sendo educada. Eu sei que estava sendo muito atrevida então, mas eu 
queria que você soubesse que eu esperava que pudéssemos ser... amigos."

Um sorriso lento enfeitou o rosto dele enquanto ele pensava sobre o que ela tinha dito. "Mas 
esse é o problema, Madame. Você deve saber que eu não quero que sejamos amigos. Eu quero 
ser muito mais. Eu  quero visitá-la em Hertfordshire e quero cortejá-la lá - ou onde quer que você 
esteja. Eu sei que nós temos entendido mal um ao outro no passado e eu queria deixá-la saber 
minhas intenções antes de eu chegar à sua porta, a fim de poupá-la de qualquer embaraço no caso 
de eu ter sido, mais uma vez, muito presunçoso."

Os  lábios  de  Elizabeth  ficaram  entreabertos,  de  repente,  sem  saber  o  que  dizer.  Ela 
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nervosamente olhou para ele, convocando a sua coragem, mas voltou seu olhar para as mãos 
enquanto  falava.  "Gostaria  muito  de  sua  visita,  Senhor.  Meus  sentimentos  por  você  são  tão 
diferentes do que eram uma vez. Se você puder perdoar a minha impertinência anterior e minha 
tolice, eu espero que nós possamos..."

Ele a interrompeu cuidadosamente colocando a mão na lateral do rosto dela e dirigindo-a para 
olhar para ele. Ele se inclinou para mais perto e com a voz rouca sussurrou: "Elizabeth, não há 
nada para perdoar, mas se você me considerasse, você me faria o mais feliz dos homens."

Ela olhou fixamente em seus olhos, a centímetros de seu rosto. Ela suspirou involuntariamente 
antes de sussurrar: "Então você não tem nada a temer em vir visitar. Eu irei esperar por você em 
todos os aspectos."

Ela viu a cintilação em seus olhos e tornou-se consciente de sua respiração acelerada.  Ele 
inclinou-se cada vez mais próximo até que sua bochecha estivesse descansando contra a dela. Ele 
fechou os olhos enquanto respirava o perfume de seus cabelos, deixando os lábios roçarem no 
lóbulo da orelha dela. "Elizabeth, eu sei que eu deveria parar. Eu sei que deveria apenas estar 
grato que você me deu uma segunda chance e que encontramos um ao outro depois de tudo que 
se passou entre nós, mas eu te amei por tanto tempo."

Ela sentiu o efeito estonteante de suas palavras e não pôde resistir ao impulso de se aconhegar 
no pescoço dele em troca. Lentamente percebendo a posição provocadora que estavam em um 
banco público, ela se afastou, mas quando ela o fez, ela não resistiu de tocar seu rosto quando 
olhou nos olhos dele. "Não posso afirmar que meus sentimentos são iguais ao seus em duração, 
mas posso assegurar que tenho vindo gradualmente a sentir algo de mesma intensidade."

"Elizabeth," ele sussurrou novamente. "Mal sei como eu posso deixá-la sair deste parque, e 
muito menos sair de Londres."

Sorrindo para ele, ela respondeu: "Então, apenas me prometa que você virá para Hertfordshire 
muito em breve."

"Sobre isso, minha querida Elizabeth, você tem minha palavra."

Fim 
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