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O sol finalmente havia escorregado do horizonte e a escuridão envolveu o Sr. e a Sra. 
Darcy  enquanto  se  afastavam  em  sua  carruagem  das  comemorações  do  dia  de  seu 
casamento.  Eles estavam a caminho para o bangalô isolado que Fitzwilliam Darcy tinha 
arranjado para estar disponível para eles na noite de núpcias. O ar de inverno parecia se 
deliciar com o fato de que o sol tinha desaparecido e portanto se alegrou em deixar cair 
alguns graus a mais, fazendo com que Elizabeth  tremesse.

"Aqui, deixe-me ajudá-la a se aquecer," ofereceu Darcy. Ele já tinha assegurado os dois 
em um cobertor quente, e tinha seus braços em volta dela, então ele puxou-a para mais 
perto e começou a mover sua mão para trás e para frente ao longo do braço dela para 
ajudar a remover o frio.

"Eu estou bem, William," Elizabeth o assegurou. "Por favor, posso tirar algo da cesta para 
nós comermos? Você está com fome?"

"Sim, realmente estou com fome, mas temo que não é comida que vai saciar meu apetite 
agora." William olhou para ela e sorriu suavemente. 

Elizabeth olhou para ele e seus olhos se encontraram. Ela corou e de repente ficou quieta 
e olhou  de volta para baixo. Darcy se perguntou se seu comentário tinha constrangido ela. 
Ele deu uma respiraçãoprofunda e  soltou-a lentamente. Sendo quase uma cabeça mais 
alto do que ela, ele foi capaz de olhar para ela e observar cada movimento. Ele olhou para 
os cachos na cabeça dela e moveu a mão para gentilmente brincar com eles. Ele teceu sua 
mão através da fitas e flores que  enfeitavam seu cabelo.  Como ela tinha estado bonita 
como sua noiva neste dia! E que bela e animada esposa ela será!

Ele olhou pela janela e começou a ver algumas luzes à frente. "Além disso, acredito que 
estamos chegando perto. Não deve demorar muito agora." Ele aumentou ainda mais seu 
aperto em torno dela.

Agora era a vez de Elizabeth dar respiração profunda e tentou soltá-la calmamente, mas 
estava Darcy consciente disso. Se a mente dela estava na mesma coisa que a dele estava, 
eles estavam ambos começando a sentir os efeitos da sua nervosa antecipação da noite 
que estava por vir.

"Minha querida Elizabeth," começou Darcy. "Eu. .. uh ... o que exatamente ... foi dito para 
você  sobre  esta  noite  ..."  Ele  tropeçou  terrivelmente  em suas  palavras!  "...  sobre  o  que 
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esperar?"

Desta vez, Elizabeth deu uma profunda respiração e segurou-a por algum tempo. Seus 
pensamentos a levaram de volta ao início desta semana, quando sua mãe veio e teve "a 
conversa"  com  ela.  Quando  ela  se  lembrou  da  conversa,  de  repente  ela  sorriu  com 
lembrança disso e, finalmente, soltou a respiração lentamente.

"É claro que a Mamãe veio falar comigo."

"E o que ela disse?" ele perguntou curioso.

Elizabeth franziu a boca um pouco enquanto considerava como ela diria ao seu amado 
marido a opinião de sua mãe teve sobre este assunto. "Oh, você conhecer a mamãe. Ela 
divagou por uns bons dez minutos, e eu realmente não posso dizer que eu poderia fazer 
qualquer bom senso do que ela disse. Acredito que ela estava bastante desconfortável com 
o tópico inteiro!" Elizabeth riu.

"Bem,  certamente  você  pode  me  dizer  o  efeito  do  que  ela  disse,"  sugeriu  Darcy.
Elizabeth levantou as sobrancelhas e arqueou a cabeça. "Se você quer saber, ela disse que 
eu devo cumprir meu dever de esposa, embora possa ser tedioso e imponente. Que existem 
algumas coisas na vida que devemos suportar graciosamente,  mesmo que elas sejam... 
sejam..."

"Sejam... o quê?" Darcy perguntou, incrédulo.

"Muito desagradáveis."

"Muito desagradáveis! Isso é bom, de fato." 

"Mamãe  mencionou  que  existem  as  recompensas  que  vêm  com  isso,"  acrescentou 
Elizabeth.

Os olhos de Darcy se iluminaram. "Recompensas?"

"Claro, meu querido William. As recompensas dos filhos. Pode-se suportar qualquer coisa 
para trazer a alegria que só apenas os filhos podem trazer. Ora, você não concorda?" Ela 
sorriu para ele.

"Sim, é claro." Ele reuniu seus pensamentos. "Então esta é toda opinião do que você tem 
sobre hoje à noite?"

"Bem, não... houve também minha conversa com Charlotte," favoreceu Elizabeth, dando à 
Darcy  um olhar e um sorriso travesso.

"E o que, por favor me diga, que a Sra. Collins tem a dizer? Ou eu não quero ouvir?"

O sorriso de Elizabeth cresceu quando ela antecipou onde esta conversa estava indo.

"Ela me disse que, é claro, é um mandamento bíblico que a mulher se submeta ao seu 
marido desta forma."

"Sim, é claro."



"Ela realmente me disse que não era tão ruim, que é até tolerável!"

"Tolerável?" exclamou Darcy. 

"Sim, tolerável ... se você puder manter a mente ocupada com outras coisas!" Elizabeth 
lutou para não sorrir.

"Ocupada em coisas de que tipo?"

"Oh, eu tenho certeza que Charlotte pensa em todo tipo de maneiras que ela pode manter 
o Sr. Collins ocupado fora de casa durante o dia. Dessa forma, ele fica fora a maior parte do 
dia e então está muito cansado quando ele chega em casa à noite!" Elizabeth olhou para 
ele com olhos brilhantes. Ela ficou surpresa ao encontrá-lo olhando para ela muito sério. 
Mas antes que pudesse parar de provocá-lo, ela tinha que dizer mais uma coisa.

"Mas você não precisa se preocupar, querido. Eu já tenho uma lista de coisas que eu vou 
pensar  e  é  longa  o  suficiente  para  durar  os  dois  primeiros  meses  de  casamento,  pelo 
menos."

"Dois meses? E o que, por favor diga, está na sua lista?"

"Bem, como a nova senhora de Pemberley, devo considerar como vou redecorar alguns 
dos quartos, aonde iremos em algumas de nossas viagens, os bailes que daremos..." 

Darcy ficou mudo, e Elizabeth não poderia aguentar mais. "William, estou brincando! Você 
não me conhece até agora?"

"Não nesta área, eu não conheço. Todo o meu conhecimento de você nesta área vai ser 
de hoje em diante!" Ele sorriu e se inclinou e beijou a testa dela. "Tenho medo, porém, que 
por este conselho você deve estar temendo esta noite!"

"Houve  mais  uma  pessoa  com  quem  eu  conversei."  Elizabeth  confessou,  sorrindo.
"Mal posso esperar para ouvir quem foi!"

"Minha tia, Sra. Gardiner."

Com isso, Darcy sorriu e relaxou. Elizabeth sabia quanta afeição Darcy tinha pelo casal e 
ele tinha, ocasionalmente, comentado sobre a relação que os Gardiners tinham, que era 
uma de amor e respeito. Eles muitas vezes tinham visto eles mostrarem sinais abertos de 
afeto um pelo outro.

"E o que ela disse?"

"Ela se juntou a mim algumas noites atrás, enquanto eu estava fora em uma caminhada. 
Era uma noite sem lua, e eu estava muito feliz com a escuridão, já que ela compartilhou 
comigo  muito intimamente sobre algumas coisas." Elizabeth fez uma pausa. Darcy não 
disse nada, esperando ela continuar. "Ela me disse que havia coisas que tinham  levado 
anos para ela e o Sr. Gardiner aprenderem e ela queria que eu estivesse ciente de algumas 
dessas  coisas  desde  o  início.  Embora  ele  tenha  admitido  que  parte  da  diversão  é  a 
descoberta, e ela iria deixar algumas descobertas para nós dois encontrarmos por conta 
própria."



Agora Darcy parecia intrigado. Ele olhou para Elizabeth e sorriu. "O que, exatamente, ela te 
disse?"

No meio desta conversa, nenhum dos dois estava ciente de que a carruagem parou, e de 
repente a porta se abriu.

"Aqui estamos, senhor, senhora."

Darcy olhou para Elizabeth com um olhar que dizia "mantenha este pensamento" e os 
dois saíram da carruagem.

"Leve as nossas coisas para aquele bangalô. Aqui está a chave." Darcy entregou a chave 
que ele havia assegurado anteriormente. 

Darcy e Elizabeth caminharam lentamente para o bangalô isolado que ele tinha escolhido 
para  a  primeira  noite  deles.  Eles  entraran  e  Elizabeth  ficou  satisfeita  com  os  cômodos 
decorados de forma simples. Eles tinham muito charme com toques de flores e velas que 
haviam acabado de ser acesas, provavelmente para a chegada deles. Um fogo ardia na 
lareira. Elizabeth estava muito contente.

"Obrigado e não devemos ser perturbados até amanhã ao meio-dia," disse Darcy quando 
ele deixou o criado sair pela porta, fechou-a e trancou-a.

Ele se voltou para Elizabeth e pôs as mãos nos ombros dela, lentamente, puxando-a para 
si. "Agora, minha querida Elizabeth. O que você estava dizendo sobre a conversa da Sra. 
Gardiner?"

Elizabeth balançou a cabeça. "Sinto muito querido William, há algumas coisas que eu não 
posso possivelmente compartilhar com você."

"Por que não? Eu agora sou seu marido! O que você deve esconder de mim?" 

Elizabeth apenas teimosamente balançou a cabeça e riu. "Minha tia disse, porém, que o 
amor entre um homem e uma mulher que verdadeiramente amam e respeitam um ao outro 
pode ser uma das coisas mais maravilhosas a experimentar." Ela olhou para cima e sorriu 
tranquilizadoramente.

"Você não me dirá mais nada do que ela disse?" ele perguntou suplicante puxando-a 
mais perto.

"Não,  eu não vou dizer mais."  Ela olhou para ele e encontrou seu olhar.  Ela sentiu-se 
perdida no fundo dos olhos dele que estavam olhando para ela.  "Mas, esta noite,  eu te 
mostrarei."

Com isso, Darcy abaixou a cabeça e beijou-a. Os beijos que eles tinham compartilhado 
durante o noivado tinham sido cheios de paixão, mas agora Elizabeth estava ciente de que 
mesmo aqueles beijos tinham sido contidos em comparação com este.

*************************************************************************



Mais tarde naquela noite, quando Darcy e Elizabeth estavam deitados no calor dos braços 
um do outro e quase adormecendo, Darcy falou.

"Eu acho, minha querida Elizabeth, que teremos de agradecer ao Sr. e Sra. Gardiner da 
próxima vez que os vermos por seus sábios, oportunos e rentáveis conselhos."

Elizabeth, mexendo-se do quase sono, "Sr. Gardiner? Por que o Sr. Gardiner?"

"É claro o Sr. Gardiner. Oh..." riu Darcy. "... eu deixei de te dizer que ele teve uma conversa 
comigo, também!"

Com isso, ele a beijou, e o sono teve mesmo que esperar para reclamá-los.

                                            Fim 
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