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Lizzy se levantou e andou pela sala. Todos ao seu redor, família e amigos estavam conversando e rindo e 
contando histórias  de sua juventude.  Jane e Charles estavam juntos constantemente e a  Sra.  Bennet se 
pendurava em torno deles, prestando 'pequenos sutis' elogios sobre Netherfield. Kitty estava cochichando e 
rindo com Miss Darcy. Quanto ao irmão dela... para sua surpresa, Darcy estava conversando o pai de Lizzy, 
e ambos pareciam estar se divertindo. O Sr. Bennet estava rindo e o Sr. Darcy muitas vezes o acompanhava. 
O Sr. Darcy rindo... este era um espetáculo para ser visto; ele raramente sorria, muito menos ria. Mas lá 
estava ele, conversando e rindo durante toda a noite com seu pai.

Lizzy estava frustrada e confusa, viu-se incapaz de falar uma frase completa para o Sr. Darcy desde que 
ele voltou de uma estadia de 10 dias em Londres. Após a sua chegada de volta a Hertfordshire, ele parecia 
genuinamente feliz de ver Jane e Charles tão felizes, e após o convite que Charles tinha enviado para Miss 
Darcy para que eles pudessem passar as festividades juntos. E agora, ele parecia confortável na presença de 
sua família, a Sra. Bennet não incluída, tão confortável a ponto de trazer sua irmã!

Lizzy nunca teve qualquer dificuldade em conversar com ninguém, por isso sua incapacidade de juntar 
as palavras em um padrão coerente agora a incomodava imensamente. Ela virou-se de sua observação do Sr. 
Darcy e foi em direção à janela e olhou para fora. Ela podia sentir o ar frio da noite entrar e estremeceu. 

O Sr. Darcy, por outro lado, estava tendo um grande momento. Levou algum tempo para se acostumar 
com o humor do Sr. Bennet, mas ele estava se divertindo agora. Atualmente, a única coisa que o incomodava 
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era como o Sr. Bennet mantinha seu olhar fixo em sua segunda filha, um olhar de profunda preocupação 
gravado em seu rosto. Por mais que o Sr. Darcy desejasse ter o prazer e o direito de olhar para Elizabeth 
constantemente, ele não o fez. Ele não podia. Cada olhar de Elizabeth servia apenas para lembrá-lo do que 
ele perdeu, o que ele nunca poderia ter. Mais uma vez ele pegou o Sr. Bennet olhando para Elizabeth, só que 
desta vez havia um olhar de diversão em seus olhos. O Sr. Darcy seguiu seu olhar e com um sobressalto viu o 
que divertia seu companheiro. Ela estava parada debaixo do visco. Seu coração começou a acelerar em seu 
peito, se ele pudesse chegar até ela, ele poderia reivindicar um beijo! Respirando fundo calmante ele fingiu 
não vê-lo e continuou a conversa pelo que devia ter sido apenas um minuto, mas em sua mente pareceram 
horas. Então, dizendo que precisava esticar as pernas, ele se levantou e começou a dar uma volta pela sala. 
Lentamente, ele dirigiu seus passos para Elizabeth, que estava tão perdida em seus pensamentos que ela 
não percebeu sua aproximação. Ele parou ao lado dela e se juntou a ela em sua ocupação de olhar pela 
janela, mas não disse nada.

De repente Kitty exclamou: "Lizzy, você está debaixo do visco! E o Sr. Darcy também. Você sabe o que isso 
significa isso."

Kitty deu uma risadinha e Georgiana lutou em vão para reprimir seu riso próprio. Elizabeth olhou para 
cima e viu o visco sob o qual ela tinha estado parada por pelo menos 10 minutos. 

Fingindo surpresa, o Sr. Darcy olhou para cima e, em seguida virou-se para sua companheira de rosto 
corado. "Miss Elizabeth, acredito que sua irmã está correta."  Que coisa estúpida de dizer Darcy, você não  
poderia pensar em algo melhor? Ele repreendeu silenciosamente a si mesmo.

"Eu tenho que  concordar  com você,  Sr.  Darcy.  Estamos."  Veio  sua  sussurrada  resposta.  Ah,  qual  é  
Elizabeth Bennet, isso é o melhor que você pode fazer?

Reunindo  sua  coragem,  ela  olhou  para  ele  e  viu  seus  olhos  acesos  de  diversão  e  riso  contido.  Ela 
rapidamente desviou o olhar, sabendo que agora não podia permitir que ele olhasse nos olhos dela, com 
medo que ela iria deixar escapar seu segredo. Ela havia perdido sua chance de felicidade em abril, e agora 
ela iria sofrer por isso.

"Darcy, por que você ainda está parado aí, beije-a de uma vez." Bingley disse: "É uma tradição."
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Antes que Darcy pudesse fazer um movimento, Elizabeth suavemente cortou, "Sr. Darcy, você realmente 
não precisa fazer isso. Eu não sabia que estava debaixo do visco."

"Pelo  contrário,  Miss  Elizabeth,  eu  gosto  de  tradições,"  Darcy  respondeu com uma sugestão  de  um 
sorriso.

Elizabeth corou escarlate e virou a cabeça. Ele olhou ao redor da sala para ver que todos os olhos estavam 
sobre eles. O Sr. Bennet, especialmente mal parecia ser capaz de esconder sua diversão. Ele tinha sido tão 
óbvio quando andou até aqui? O Sr.  Bennet tinha visto através dele? Ele rapidamente voltou para sua 
companheira.

"Miss Elizabeth, é uma tradição e tradições devem ser honradas."
"Eu não estou muito preocupada com a tradição, mas mais sobre o que as pessoas vão dizer."
"Eu acho que posso dizer com segurança que as pessoas vão falar mais se não nos beijarmos. Significaria 

que algo está acontecendo, que nos retém de beijar um ao outro."  Estou realmente dizendo todas essas  
coisas? De onde isso está esta vindo?

Elizabeth mal podia acreditar no que ouvia, ele queria beijá-la? Depois de tudo o que ela tinha feito, ela 
não poderia encontrar nenhuma razão para que ele quisesse estar em sua companhia. Muito menos beijá-la. 
Decidindo que ele devia estar apenas tentando ser educado, ela virou-se para o Sr. Darcy como um sinal de 
que ele podia prosseguir. Eles pararam um pouco sem jeito na frente um do outro. Depois do que pareceu 
uma eternidade o Sr. Darcy se inclinou para dar o seu beijo, mas no último momento afastou a cabeça. Ele 
não poderia fazê-lo, não na frente de todas essas pessoas.

Ele curvou-se e gentilmente disse: "Vou reivindicar o meu beijo mais tarde." 
Elizabeth soltou a respiração e assentiu com a cabeça. Seu coração estava batendo tão ferozmente que ela 

tinha certeza que toda a sala poderia ouvi-lo. Respirando fundo para acalmar seus nervos, ela caminhou até 
Kitty e Georgiana.

A  noite  passou  rapidamente,  mas  para  Elizabeth  os  minutos  pareciam  se  arrastar.  Ela  não  podia 
acreditar que o Sr. Darcy tinha quase a beijado, mesmo que fosse apenas na bochecha. Ela esperava que ele 
viesse reivindicar o beijo mais tarde, mas, ao mesmo tempo temia isso. Precisando de alguma ocupação, ela 
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circulou a sala  mais  uma vez.  Jane,  Charles,  Kitty  e  Georgiana jogavam cartas.  A Sra.  Bennet  tinha se 
colocado  ao  lado  de  Jane  e  estava  tentando  dar-lhe  conselhos  sobre  qual  carta  pegar.  Finalmente 
percebendo que Jane não precisava da ajuda dela, ela virou-se para Kitty.

O Sr. Bennet e o Sr. Darcy estavam novamente conversando em um canto distante da sala; pelos olhares 
em seus rostos era óbvio que essa discussão era muito mais séria do que a anterior. Elizabeth queria muito 
que ela tivesse a coragem de se juntar a eles. Finalmente, incapaz de suportar a tensão por mais tempo, ela 
partiu para o isolamento da sala de jantar. Lá estava calmo e não tão quente. Feliz por alguns momentos 
sozinha,  ela parou na janela e olhou para fora para ver que uma camada leve de neve tinha coberto a terra.

O mundo lá fora parece tão pacífico, por que não me sinto assim?
O som de passos interrompeu seu devaneio e ela virou-se para encontrar o assunto de seus pensamentos 

de pé na porta.
"Sr. Darcy."
"Miss Elizabeth."
Darcy moveu-se para acompanhá-la ao lado da janela, "Eu adoro quando neva assim. Pemberley é tão 

bonita nesta época do ano."
"Eu posso imaginar, senhor." Elizabeth disse, obrigando-se a mover o seu olhar do perfil dele de volta à 

cena diante deles. "Todos aqueles montes cobertos de neve, com apenas trilhas de veados para perturbar a 
beleza. Você patina no gelo no inverno?" O último foi perguntado em uma tentativa de manter qualquer 
tipo de conversa com este homem.

"Sim, eu patino." Ele respondeu, feliz com a chance de continuar na presença dela. "Meu pai me ensinou 
pessoalmente e por sua vez, eu ensinei a minha irmã. Todo ano vamos dar uma volta longa sobre todos os 
rios e córregos. Meu primo muitas vezes se junta a nós, quando ele está no campo."

"Uma tradição linda; meu pai nos ensinou a patinar no gelo também. Jane não gosta muito, mas me 
acompanha de vez em quando."

"Falando de uma tradição, eu vim aqui para reclamar o meu beijo. Mas eu vejo que agora eu devo dois a 
você."
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Vendo o adorável olhar  de confusão que brilhou sobre o rosto dela, o Sr. Darcy apontou para cima. Ela 
estava novamente debaixo do visco.

"Por favor, não pense que eu fiz isso de propósito, senhor." 
"Claro que não. Por que você faria isso?"
"Posso pensar em uma pessoa sem nome que iria fazê-lo." Elizabeth sorriu referindo-se a uma história 

que Charles  tinha contado mais  cedo naquela  noite.  Um par de anos atrás,  Miss  Bingley tinha ficado 
debaixo do visco por meia hora, à espera do Sr. Darcy passar por ela para que pudesse receber um beijo. 
Para sua consternação, seus esquemas não foram bem sucedidos.

"Felizmente para mim, você não é aquela pessoa. Tenho vergonha de dizer isso, mas estou feliz que Miss 
Bingley decidiu passar o Natal na casa da irmã dela."

De repente com frio, Elizabeth caminhou até a lareira, certa de que era sua proximidade da janela e não 
do outro ocupante da sala que estava causando seu desconforto.

"Eu não posso entender porque sempre me encontro sob o visco esta noite. Eu sempre me felicitei em 
evitá-los."

"Você parece muito preocupada hoje. Quando vagando em pensamento, você não pode esperar  evitar 
todos os viscos existentes nesta casa."

Elizabeth se voltou para ele, havia algo em sua voz e agora ela viu em seus olhos também. Um olhar 
travesso, um que ela mesma estava muito acostumada a dar. Temendo o pior, ela olhou para cima. Sim, ela 
tinha feito de novo.

Ela fechou os olhos e suspirou. "Está certo, senhor. Tenho estado preocupada, mas nunca imaginei que 
era assim tão grave."

Darcy moveu-se para ficar ao lado dela. Como ela fica bonita na luz fraca de velas e das brasas do fogo.  
Oh, como eu quero beijá-la.

Ele  devia  estar  olhando  fixamente  para  ela,  porque  ele  viu  Elizabeth  corar  sob  seu  olhar.  Ele  se 
aproximou ainda mais e disse: "Preocupada ou não, agora tenho três beijos para lhe dar."

"Realmente,  senhor,  não  precisa  se  você  não  quiser.  Ninguém  nos  viu  aqui;  se  allguém  perguntar 
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podemos dizer que me deu aqueles beijos." Quando as palavras saíram de sua boca, ela repreendeu-se em 
silêncio. Lizzy, o que está fazendo? Você quer que ele te beije. Não mande-o embora!

Preocupado com a resposta dela, mas determinado a continuar, Darcy respondeu: "Não, é uma tradição 
e eu gosto muito desssa, exceto quando se trata daquela pessoa sem nome."

Ele gentilmente colocou as mãos nos ombros dela e puxou-a mais perto. Ele ficou maravilhado com seu 
perfume e a suavidade da sua pele quando ele lhe deu um beijo suave na bochecha esquerda. Quando se 
afastou um pouco para dar um beijo na bochecha direita, viu que ela estava corando terrivelmente, mas de 
outra forma não parecia se importar muito com seus beijos. Seu segundo beijo durou mais tempo e ele mal 
podia recolher a força para se afastar. O corpo de Elizabeth estava em alvoroço. Os beijos que o Sr. Darcy 
tinha dado nela foram suaves, doces e ternos. Seu coração batia loucamente e ela sentiu seu corpo ficar 
superaquecido. Os beijos dele queimaram em seu rosto e o toque suave de suas mãos fizeram o mesmo com 
os ombros. Ela olhou para baixo.

Eu não posso olhar mais para ele, é impossível. Como eu posso encará-lo novamente depois disso?
De repente, ela sentiu a ausência do toque do Sr. Darcy em seu ombro esquerdo, mas em vez de liberar o 

outro também, ele gentilmente tocou sua bochecha e virou seu rosto para o dele. Nos olhos dele, todos os 
vestígios do olhar travesso tinham ido embora. Haviam sido substituídos por outra coisa, algo mais forte.

Eu vi esse olhar antes. Em Pemberley, enquanto Georgiana tocava o pianoforte e eu estava virando a  
página. Seus olhos estão cheios de alguma coisa, o que é? Admiração? Não, é outra coisa, algo mais. Paixão! 

No momento em que Elizabeth percebeu o que ela estava vendo nos olhos do Sr. Darcy, ela sentiu seus 
lábios contra os dela. Uma sensação de formigamento decorreu de sua cabeça ao longo de toda sua coluna 
para os dedos dos pés. Ele estava beijando ela! Seus olhos se fecharam por conta própria, o seu cérebro 
dizendo-lhe que era tudo um sonho. Uma vez que ela os abrisse, ele teria desaparecido. O beijo terminou e 
Elizabeth se recusou a abrir os olhos. Ela preferia ficar com os olhos fechados para sempre do que voltar ao 
mundo  real.  Levou  a  mão  esquerda  para  cima  e  sentiu  a  mão  do  Sr.  Darcy,  onde  ainda  repousava 
suavemente tocando seu rosto.

Se há uma mãe, deve ter uma pessoa ligada a ela e, portanto, isso não pode ser um sonho. Segurando sua 
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mão e rezando para que fosse verdade, Elizabeth lentamente abriu os olhos, só para descobrir-se olhando 
direto nos olhos do homem a quem pertencia a mão.

Darcy suspirou levemente. Ele não tinha sido capaz de resistir ao desejo de beijá-la na boca, e enquanto 
Elizabeth mantinha os olhos fechados, ele temia a reação dela. Para sua grande surpresa, em vez de recuar 
ou golpeá-lo por ter tomado tal liberdade, ela tomou sua mão. E em seus olhos ele podia ver que ela não se 
importou nem um pouco.

"Elizabeth," Darcy começou suavemente. "Elizabeth... eu te amo, eu não acho que posso algum dia parar 
de amar você."

Ele sentiu a mão dela pressionando a sua enquanto ela levantava a outra mão para acariciar seu  rosto. 
Incapaz  de  impedir  a  si  mesmo,  e  não  realmente  desejando,  ele  a  puxou  para  mais  perto  e  beijou-a 
novamente. 

Foi nessa posição que Jane os encontrou. Dando falta de sua irmã, ela tinha ido em busca dela. Ela sorriu 
quando viu a cena diante dela e suavemente voltou para a sala de estar.

"Jane, onde está Lizzy? Eu não posso vê-la em lugar algum." A Sra. Bennet perguntou imediatamente 
após seu retorno.

"Lizzy está na sala de jantar, mamãe." Jane respondeu calmamente.
"Na sala de jantar, o que ela está fazendo sozinha na sala de jantar? Além disso,  está frio lá dentro, o 

fogo deve ter apagado há muito tempo."
Jane sorriu; bem ciente que sua mãe não tinha notado o desaparecimento do Sr. Darcy. E de alguma 

forma ela duvidava que Elizabeth sentia qualquer frio.
"Mama, Lizzy não está sozinha, o Sr. Darcy está com ela."
"O Sr. Darcy? Bem, eu devo ir até ela imediatamente. Estar sozinha em uma sala com aquele.. aquele 

homem." A Sra. Bennet corou. Ela não se atreveu a chamá-lo de desagradável, já que Miss Georgiana estava 
presente e ela gostava da moça.

O Sr. Bennet, sentindo que algo estava acontecendo na outra sala, disse para sua esposa: "Minha querida! 
Acredito que Lizzy não está incomodada pela presença do Sr. Darcy e nem o cavalheiro parece se importar."
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A Sra. Bennet sentou-se em estado de choque e depois de um momento lhe ocorreu: Elizabeth e o Sr. 
Darcy! "Oh, caro Sr. Bennet você está correto, devemos deixá-los sozinhos por tanto tempo quanto possível, 
e talvez ele irá propor a ela." O rosto de Georgiana assumiu uma expressão de choque e Kitty, sentindo o 
desconforto de sua nova amiga, rapidamente mudou de assunto.

De volta à sala de jantar, felizmente alheios a todos ao seu redor, Elizabeth e o Sr. Darcy permaneciam 
envoltos  em  um  abraço  amoroso.  As  mãos  dele  tinham  abaixado  até  a  cintura  dela  e  os  braços  dela 
enrolados em volta do pescoço dele, uma mão aninhada em seus cachos escuros. Finalmente, quando se 
tornou uma necessidade, eles se separaram e respiraram fundo. Elizabeth, como Jane havia suspeitado, não 
sentia mais frio. Na verdade, ela estava queimando por dentro e o Sr. Darcy estava em grande parte na 
mesma condição. Elizabeth não podia falar, seu coração estava cheio demais para encontrar as palavras. 
Toda a experiência ainda mantinha as características surreais de um sonho, mas o sorriso e o olhar de 
prazer sincero no rosto do Sr. Darcy a convenceram de que este não era o caso.

O Sr. Darcy pegou sua mão e deu um beijo leve sobre ela. "Vamos voltar para a sala de visitas? Eles 
devem estar sentindo nossa falta." A faísca de malícia retornando aos seus olhos, fazendo-os ainda mais 
brilhantes.

Elizabeth sorriu e acenou com a cabeça. De mãos dadas eles voltaram para os outros. Todos os olhos 
estavam sobre eles quando entraram e o Sr. Darcy não perdeu tempo em pedir ao Sr. Bennet se ele poderia 
falar com ele por um momento em particular.

Elizabeth suspirou feliz e se virou para Jane que usava um enorme sorriso e tinha os braços abertos 
pronta para felicitar sua amada irmã.

Fim 
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Um pouco sobre a tradição de beijar sob o visco:
Beijar sob o visco é primeiro encontrado associado ao festival grego da Saturnália e mais tarde com ritos 

primitivos de casamento. Eles provavelmente se originaram a partir de duas crenças. Uma crença era de 
que ele tem poder de conceder fertilidade. Acreditava-se também que o adubo do visco também possuía 
poderes "dá-vida". Na Escandinávia, o visco era considerado uma planta de paz, sob o qual os inimigos 
poderiam declarar uma trégua ou cônjuges em guerra iriam se beijar e fazer as pazes. Mais tarde no século 
XVIII, os ingleses creditavam com um certo apelo mágico chamado uma bola de beijar. Na época do Natal 
uma  moça  parada  debaixo  de  uma  bola  de  visco,  brilhantemente  aparada  com  sempre-vivas,  fitas  e 
ornamentos, não podia se recusar a ser beijada. Tal beijo podia significar profundo romance ou amizade 
duradoura e boa vontade. Se a moça não fosse beijada, ela não podia esperar se casar no ano seguinte. Em 
algumas partes da Inglaterra, o visco de Natal era queimado na Noite de Reis para que todos os rapazes e 
moças que se beijaram sob ele nunca se casassem. Se acreditamos ou não, ele sempre faz uma boa diversão 
nas celebrações do Natal. Mesmo que o significado pagão tenha sido esquecido há muito tempo, o costume 
de trocar um beijo sob o visco ainda pode ser encontrado em muitos países europeus, bem como no Canadá. 
Assim, se um casal apaixonado troca um beijo sob o visco, é interpretado como uma promessa de se casar, 
assim como uma previsão de felicidade e vida longa. Na França, o costume ligado ao visco era reservado 
para o Dia de Ano Novo: "Au gui l'Um neuf" (visco para o Ano Novo). Hoje, os beijos podem ser trocados sob 
o visco a qualquer momento durante as festas de fim de ano. 
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