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O pobre Sr. Franklin nervosamente remexeu os papéis em seu colo. Ele já havia 
discretamente limpado a garganta e tentou uma tosse educada, mas nenhuma das ações 
teve o efeito desejado. Fitzwilliam Darcy, Mestre de Pemberley, não estava prestando 
atenção em seu administrador. Em vez disso, o Sr. Darcy olhava fixamente pela janela 
de seu escritório.

Dez dias de chuva de verão mantiveram sua mulher dentro dos salões da Pemberley, 
e enquanto manter sua esposa confortável dentro de casa tinha rendido seus encantos 
próprios,  sete  meses de casamento haviam ensinado ao Sr.  Darcy  o suficiente  da 
natureza de sua esposa para saber que ela iria sair na primeira abertura nas nuvens. 
Por suas próprias razões particulares, ele não poderia deixá-la sair desacompanhada 
nesse momento, e por isso ele examinava o céu.

Do outro lado da mesa, a coragem do Sr. Franklin subiu para um balido, "Senhor?"
"Sim, Franklin, desculpe." Murmurou o grande homem, que então fez pergunta mais 

distante em sua mente: "Você acha que as nuvens estão mudando?
Surpreso ao ser questionado sobre sua opinião sobre essa questão, o administrador 

hesitou: "Eu não arriscaria uma opinião sobre tal assunto, senhor," mas encorajado pelo 
retorno da atenção de seu patrão, ele continuou, "Agora a propriedade que estávamos 
revendo-"

"-  Ficará  para  amanhã,  Franklin.  Mande  chamar  o  jardineiro-chefe  para  mim 
agora.""Por favor," ele acrescentou com um suspiro profundo e um pequeno sorriso. Às 
vezes, atingir um maior nível de civilidade poderia ainda ser uma luta para ele apesar 
da tutela de sua bela instrutora. Ao pensar nela, sorriso do Sr. Darcy se aprofundou, e 
Franklin partiu, balançando a cabeça com admiração para o comportamento atípico de 
seu patrão.

Do outro lado da porta, Marshall, o jardineiro-chefe levantou-se, olhos baixos, chapéu 
na mão. Com um aceno para o escritório e um ar inuriado, Franklin informou o homem 
mais velho que o Mestre iria vê-lo agora.

"Obrigado, Senhor. Honrado," o jardineiro curvou-se e desapareceu.
Antes que Franklin pudesse fazer sua partida descontente, a Sra. Darcy desceu a 
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grande escadaria enquanto mexia nas fitas de seu chapéu em suas adoráveis mãos.
"Boa tarde, Sr. Franklin," a senhora começou, alegremente, "Você já acabou com o 

meu marido?"
"Bem, senhora, ele parece ter terminado comigo para o dia."
"Talvez ele vá me acompanhar em uma caminhada então. Você acha que as nuvens 

vão passar? Estou tão ansiosa para estar ao ar livre."
O administrador sorriu apesar de si mesmo. A Sra. Darcy parecia ter esse efeito nas 

pessoas. "Tenho certeza de que terá um clima agradável para a sua caminhada," ele 
afirmou.

Ambos se viraram ao ouvir o riso suave do Sr. Darcy. Sua esposa olhou para ele 
intrigada.

"Franklin recusou-se a prever o tempo para mim, minha querida, mas para você, quem 
poderia  recusar?"  Seu  marido  pegou  o  braço  dela,  e  deixou  o  envergonhado 
administrador partir em paz.

Talvez, se o jardineiro não tivesse o seguido em seus calcanhares, seu marido a teria 
beijado então.  Ela  sabia  onde aquele  olhar  nos  olhos  dele  geralmente  levava -  e 
definitivamente não era para fora da casa. Em vez disso, ele se satisfez por lentamente 
correr o dedo sobre a pele macia do braço lindo de sua esposa. Ela respirou fundo, e 
ele sorriu.

Que o toque dele a excitava tanto quanto o toque dela fazia com ele havia se tornado 
uma das surpresas mais gratificante – e  imprevistas -  da vida de casado. Todos os 
dias, ele se sentia como um gato chafurdando em galões de creme. O que o velhor 
jardineiro - um homem que o conhecia desde um menino engatinhando e destruindo os 
canteiros de flores  de sua mãe –  o que o homem pensaria se seu digno mestre 
começasse a ronronar?

Pensando no que de seu marido, a Sra. Darcy tinha quase se reconciliado com os 20 
dias de chuva, mas a voz rouca do jardineiro interrompeu seus devaneios.  "O sol, 
senhor, se quiser ir. . . "

O Sr. Darcy pegou o chapéu das mãos de sua esposa, ajustou-o em nos cachos dela, 
e amarrou o laço tão habilmente quanto uma criada francesa.

"Vamos sair juntos, Sra. Darcy? Eu tenho algo que particularmente gostaria de te 
mostrar. "

Ele leu a afirmação nos olhos dela, e eles fizeram o seu caminho para um lugar 
familiar. Seria sempre um local favorito para ele agora, e ele perguntou novamente se 
ela se lembrava. Como uma criança, ele gostava de ouvi-la recontar a história do dia 
em que ele havia encontrado ela parada como um milagre em seu gramado.

"Eu fiquei olhando o seu retrato por tanto tempo, e eu pensei que eu te vi - quem 
você realmente era - pela primeira vez, e então -"

"Me conte novamente, Elizabeth."



"E quando eu vi você  - parado aí - onde você está agora - eu pensei que tinha 
conjurado você ou que você era um sonho, mas então você me viu e falou, e eu sabia 
que você era real, mas eu estava com medo."

"Do que você tinha medo?" O marido perguntou, embora ele bem sabia a resposta.
Ela pôs os olhos para baixo. "-que você iria ir embora e você foi.. Mas então"
"O que então, minha querida?"
"Você voltou. Você me encontrou. Você veio até mim. "
"E assim eu sempre irei, agora mostre-me onde, meu amor."
Elizabeth olhou assustada. Isso era novo. Ele não tinha pedido isso antes.
O sorriso dele iluminou seu rosto bonito, e aqueceu o coração dela, e assim Elizabeth 

Darcy pegoua mão do marido e levou-o através do gramado, em direcção ao rio e 
passando por um pequeno bosque, e lá onde seu marido a tinha visto uma segunda vez 
num dia de verão, ela encontrou uma nova ribanceira plantada com dezenas de rosas: 
marfim, vermelha, tangerina, amarelo, coral e o mais profundo vermelho. Ele as nomeou 
para ela,  e seus nomes continham a história dos dois  amantes casados:  caridade, 
compaixão,  despertar,  reconciliação,  enfeitiçado,  irresistível,  graça,  corajosa,  segredo 
profundo e amor perpétuo. As gotas de chuva brilhavam nas pétalas, e o sol aquecia as 
rosas e os amantes.

Ele  havia  conspirado  com  o  jardineiro  para  surpreendê-la,  para  honrá-la,  para 
demonstrar seu amor por ela. Ela se virou para agradecer ao homem mais velho, mas o 
velho jardineiro tinha sabiamente se retirado.

Eles estavam sozinhos, e ela logo se viu em um de seus lugares favoritos - com a 
cabeça enfiada debaixo do queixo tão querido do seu marido. Com a cabeça contra o 
peito dele, ela sentiu o tum, tum, tum de seu coração ecoando em seus ouvidos.

Outro verão vi um novo herdeiro em Pemberley, e alguns verões mais tarde aquele 
mesmo herdeiro  ganhou uma irmãzinha. Ela foi chamada Jane em homenagem a sua 
linda tia e Rose a um local perto de um rio onde o amor floresceu num dia de verão.

Fim. 


