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Роки ще другі могли по'нжти, що стало ся, ладе кра¬ 
суні' Турчинки стало ш араїво-іпоіпїли(сте — й нона, зой¬ 
кнувши гліуїхо', впала на отоманку. 

(На поміч — рахуйте — кричала голосом повним роз¬ 
пуки — вмираю! 

©СІ ЖіІіН'КИ ЗібІІГЛИ СЯ КруїГО'М ньої. 

Ільона з жалем посилила ся над ньою. Страшні муки, 
щоі віїДбили ся на лици нещасної, потрясли її до глубини 
душі. (Відвернула ся й тріеожний іпоглад ьпядила ,в лице 
паші, що доіперва тепер встав звільна й наближив ся до 
Сулейки. 

— Ах, пощочж ви се зробили — кликнула благаючим 
голо'сом Ільона — бачите ,яік вона терпить! 

Але нї одна черга на сумному лиіци паші не змінила 
ся, найменшоіго1 милосердя не слід було в його очах. 

— /Надія! — крикнула Сіулеійка проймаючим1 іголюсом, 
шуїкаючи очима невільниці. А доглянувши їі в глуібині 
кімнати, яік та заідуїбїла зі страху вдивлялась в неї ши¬ 
роко втвореніими очима, кіриіинула страшним голосом: 

-— Проклята будь, зраднице! Ти мене обманила — 
ти є виіннЮ'Ю моєї смерти! Чому ти дала мені отрую, а 
нї... 

Замовкла враз і з боязню глянула на пашу, котрий 
зложивши руки на грудях, столв побіч і не спускав з ньої 
злом палаючого погляду. 

Зойкнувши, впала Сулеійка на ото ману. За малу хви¬ 
лю булаб зрадила свій злочинний намір. 

Поволи невільниця відійшла з одубіня, а протиснув¬ 
ши ся до Сулейки, виала перед ньою на коліна. 

— Даруй мені, .паінї — присягаю на бороду пророка 
— я сьому не винна'. Я зробила так, як ви мені приіпору- 
чили, отрую ... 

Сулеійка зірвала ся з криком. Невільниця замовкла і, 
голосно ридаючи, сховала лице в долонях. 

— Виведіть її — кликнула Сулейіка — вона — вона 
збожеволіла — не слухайте тоїго, що вона говорить. 

Знова схопили її корчі в середині. Зойкнула в голос. 
Ільона, що' не розуміла нї одного словечка з тої роз¬ 

мови, звернула ся знова ДО' наші, вражена його байдуж¬ 
ністю : 

_ Боже милосерний — чи ніхто не може подати її 
поміч в терніню? Майте милосерде над ньою, пане, вона 
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так страшно терпить! 
Аж тепер доперва паша ворухнув ся, підняв голову 

а в його очах блиснув зловіїщий вогонь. 
іКопнув ногою невільницю й станув перед Сулейкою. 
— Га, ти підла жінко, ще тепер, коли тїни смерти 

зсілись на, твойому лици, ти намагаєш ся грати комедію? 
Думаєш, що я не відгадав твойого чортїівського' наміру? 

Тій невинній дїівічинї, що я взяв до себе й наділив 
своєю ласкою — ти заприсягла смерть. Ти приказала по¬ 
дати її отрую й колиб Алах не був в самий час мене про¬ 
світив, буїв би твій злочинний намір вдав ся. 

Тепер маєш заплату, гадюко. —- отрую, що ти при¬ 
значила її, ти сама випила! 

Сулейка скричала зі страху і й лице закрила руками. 
Гаремні жінки впали на коліна зі страху, з боязню 

видививши оя на свойого пана, -що* все іще стояв іпобіч 
вмираючої, подібний до розгніваного' бога. В його, очах 
було щось страшного1, що1 всіх перенило ТріВОГОЮ. 

Вмираюча нагло підняла ся. 
— Се не є правдою, пане — вони збрехали перед 

вами — кликнула крізь плач — я — я не хотіла її отруїти 
— се брехня ... 

— Мовчи облі\ідінице! Хочеш своє грішне житє закін¬ 
чити брехнею! — кликнув паша. 

— Колиб ти не випила, отруї — і не мала б умерти —- 
то приікаїзав би я тебе буками на смерть затовчи! 

іільоіна,, не розуміючи нічого, з великим страхом вдив- 
ляла ся в пашу. Чи нема у нього нії дрібки милоісердія, 
що супроти таких терпінь не міг знайти ні одного сло¬ 
ва сиіівчутяі? Має так тверде серце, що сварить ще на неї, 
Як догадувалаі ся з повних гніву' слив його. 

Тепер, побачивши, що вже ,все страчене, розбурхана; 
ненавистю та, гнівом — Оу лейка окинула із себе маску. 
Щоі-іж бо маже вона тепер стратити, коли мусить вмерти? 
ЗїдліиївіиїМ' евіоїім поглядом віпила, ся в лице паші 

Хотіла хоч би як піметити1 ся на ньому), бо колиб він 
був не наділив (більшою лапкою чужу дівчину, булоб не 
прийшло до сьогоі. Тої-ж зареготала ся дикої. 

— Ха, хаі, ха, хточж тобі сказані, пашо, що ія з бре¬ 
хнею на устах хочу скінчити! Знай же, що так — я хотіла 
її отруїти тому, що' ти вивисішив її понад нас всіх й хо- 
гїв зробити нашою паінею! 
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Я хотіла її отруїти' — кричала дальше — так, як ко¬ 
лись отруїла Сулиму... 

Дикий крик іюінїіс ся з трудий паші, що ровбіш еннії 
лютю, не був вже 'В силії заволодіти над собою, вхіорив її 
за рам я і кликнув скаженілим голосом: 

— Ти се зробила — іти — ти забрала мені туї, шо ко¬ 
лись була сонцем мойого житя? 

Проіклита будь, у бійнице! 
її підняв затиснений кулак — немов би хотів ним її 

вдарити, але в туїж саму мить підбігла діо/ нього Ільош з 
криком великим. 

— Війте ся Бога, ощадїть помираючу, не бийте її — 
чи-ж нема у вас милосердя для тої нещасної? Дозвольте 
її бодай вмерти супокійно1! 

Паша звернув до ньої бліде, гнівом палаюче лице. 
— Остав мене, остав мс.н,е — сказав — не знаєш бо 

який злочин воїна задумала була. — о., се відьма, проклята! 
Мов божевільний звернув ся зіновіа! до Сулейки, про¬ 

шиваючи її гнівним поглядом’. 
-Ах КОЛіИ-б Я МІГ ПріИІГОТОВИТИ тобі муки, щоб в 

куски подерли твою душу., іпаДлюКо»! 
Ти бачила як серце моє бу)до> привязаіне доі (Судими, 

ти бачила, що вона була, всім іщастем моїм.. .. Та нена¬ 
висть твоя завоїТди поіпихала тебе до злого», — нема душі 
у тебе, бо чорт мешкає у твойому ітїлї! 

1'оре тобі’, проклята жінкої! З трівогою станеш перед 
лицем пророка — прокляте мріє ,аж туди за тобою слід¬ 
кувати ме! 

Кивнув головою на І льону, щоб ішла іза ним і звер¬ 
нув ся1 до' виходу — коли се вмираюча так страшіної скри¬ 
чала:, що він враз на міоци спинив ся. 

Коли мимоволі відвернув ся, доглянув страшно ви¬ 
кривлене лице Су лейки. Дико підняла до нього затиісне- 

ний кулак. 
_ Горе тобі, пане, не мети посідати тої біло/ї голуб- 

чи, задля котрої ти мене відтрутив! 
Не буде воінаі СОНЦеМ ТВОЙОГО' житя і не знайдеш для 

себе щастя у ньої. А вона, що вкрала у мене серце твоє, 
а. яку з цілої душі ненавиджу — буде блукати скрізь по > 
світу, не знаходячи приюту собі, а тебе — тебе пане, як 
колись за Суйиімою — пожирати ме туга, за ньою! 

Се є проклїн Сулейки! 
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Тільки що» скінчила пос ладні слова, як віпала ііз зой¬ 
ком иа отоману, й смертельна корчі її вхопили — ще ;раіз 
зойкнула ііз 'болю і вмерла. 

Підчас того', коли жінки із плачем обступили' вмира¬ 
ючу, паша вхопив її льону за рук у і майже силою вивів 
з салї. Уеіійшюівішіи до* сусідньої кімнати, виснажена із сил 
дівчина, впала на столець. 

Приступив до ньої Саїд паіша з лицем блідим й по¬ 
важним. 

— Чи знаєш, чому в такий спосіб я обійшов ся з 
помираючою — йому таїк говорив я до ньої? іБідініа ди¬ 
тино — /тій навіть ;не прочувала, що ожидало тСбе, яке 
підле задумали другі жінки супроти тебе. Зненавиділи 
тебе' тому, що я тебе вивіисшив понад ниїх й тому прика- 
зали невільниці* вмішати до- твоєї чаїрки ютруї, щоб смерть 
твою присіпішити! 

— Всеїмсігучий іБоже! — Що» говорите, пане? (Мене, 
мене хотіли отруїти? — блідо зі страху шепотом говори¬ 
ла' Ільоіна й залила ся сльозами. 

О, Боже — іщо'-іж я зробила що мене хотіли в так 
страшний спосіб поізбутіи ся? 

Здрїпнушшись всім тілом, вона ізаікрила свю/є лице до¬ 
лонями. 

— Само небо охоронило' тебе віід страшньої смеїрти! 
— говорив з сумом паша. — Бач, коли Сулейка потайки 
зговорювалась про се з моєю невільницею, мій слуга, 
Ахмед, підслухав їх розмову а опісля мені про все доніс. 

Мій гнів іне знав границь — говорив дальше, тяжко 
дихаючи. — Моє обурене було так велике, що я рішив 
Су лейку смертю сеійчас скарати. 

Потім прийшла мені' инша думка до голоіви. Прика- 
зав я Ахімедоіви заміняти чарки, а наїпіїй ізаітроіений пере¬ 
лити до ‘Сулейчиної чарки, щоб вона, не прочуваючи нї- 
щоі злого», сама випила отрую. 

Так і стало ся. Тепер розумієш, яким чином Сулейка 
сама собі смерть спричинила тоді, коли думала, що ти 
маєш вмерти! 

— Мій Бо/же — шепнула й дроїщ трівоіги пройшов 
І льону — що за страшна смерть! 

— Але що за щастє, що в час ще міг я недоіпустити 
доі того злочину! — додав зворушений паша. — Та підла 
жінка не за слугує на твоє мил осерде, коли з зимною 
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кровно рішилась гладїти на твою смерть, як колись на 
смерть Сулими, моїєї даввїйішої жінки, «отру в такий са¬ 
мий спосіб вішала зі свата, .як і тебе хотіла позбутись! 

Ільону обняла страшна трівота, її видало' ся наглої, 
що тяжко її віддихати воздухом тої' палати, що все якась 
нова небезпека жде на: неї на кождому стуїпіню. 

На думку прийшов її Роберт і сльоізіиі струмочком 
ЛОД'ЯЛИ СЯ З її О'ЧИЙ. 

ГГимчасбм паша триічіи; сплеснув в долоінї і, приказав 
слузі привести невільницю, яка приладила отруйний на¬ 
пій, щоіб .і вона дістала- заслужену кару. 

За хвилю увійшла непевним ходом нещасна Надія і 
з плачем кинула ся до ніг свойому паїноіви. 

—• Милосердя, пане, милосердя — кликнула благаю¬ 
чим голосом — чейже мусїла я слухати, коли Сулейка ме¬ 
ні приказала. ІВона-ж булаїб мене вбила-, колиб я не схо- 
тїла зробити після ЇЇ приікаїзу! 

— Падлюко — крикнув паша — чи не п о думала ти 
про се, що ти хотіла вбити їі?! 

Чому передше ти не кинула ся мені до» ніг, не виска - 
зала всього й не просила мене заопікуватись тобою — 
адже-ж тоді ніхто й волоска не поважив би ся тоїб.ї зір¬ 
вати із голови? 

Застрашена служниця, благаючій складала руки й бов¬ 
тала якісь незрозумілі слова». 

іільоніа бонізливо диївіила оя на них обоіх. Хотяй не 
розуміла їх слів; то доміркувала ся о що- ходить. 

— Вставай — крикнув (грізно- паша до/ служниці — 
віараіз дістанеш заслужену кару! 

іНевіільниця скричала проймаючим голосом, а коли; 
в смертельній будучи, роїзпуїцї, надармо1 шукала милосер¬ 
дя в його лици, кинула ся1 до ніг Ільони і благаючи підня¬ 
ла до ньої руки; Жестами старая а ся представити о» що 
тут Ходить, а відтак з плаїчем обняла її коліна. 

іідьоеа не могла/ івіже дивити ся на її муку. Глянула 
благаючо- в грізне лице паші. 

— ЗмиДоісердїть ся, лане над ньою — вона була тіль¬ 
ки знаїрядем в руках Су лейки — не в її мозку здродиїв 
оя бей плян. З песьою уліяіглістю сповнила тільки іприказ 
своєї пані — чи можна1 її за се так тяжко карати? 

/Блаїраю вас, пане даруйте житє бідній дівчині. Страіх 
який тепер перебувала є достаточною карою для ньоії. 
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Зворушений тим панна .вдиівіляїв ся в благаючо на 
нього зверненії О'чіи1 Ільони, аі іпо хвилі похилив поіважно 
ГОЛОІВ'у. 

Нехай 4 так буде, коли, іпросиш за иь'оію! Хоч в 
дїйсноети ти но поівинна мати; милоісеїрдія над тою, що 
хотіла подати, тобі отрую. 

ЗвернуВіШіИ'СЬ ЗіНЮ'Віаі ДО невільниці, ПрОМОІВИВ ПО1 туї- 
рецьки: 

— Тільки; тому, що/ вона .зі' ііциірюго серця таїк горя- 
ЧО' -просить за тобою, дарую тоїбі; житє! 

Стережи ся вдруге бізяіти на себе таїк тяжку проівину 
— мій пнів тоді гшімсти'В >би ся на тобі! 

‘Геть, мені, з моїх оічіиій, падлюко — сеійчас ізаібирай 
ся із моєї палати^ щоб тебе я більше тут не .видів! 

Служниця1 зірвала ся з радісним крикоїм і з нова киїну- 
ла ая до' ніг Ільо/ни, а цілуючи Ті убори, шепотіла/ щирі 
слоіва подяки. 

іільона злегка відіпхнула її від себе, а тоді іН а дія під¬ 
няла ся і з раді іс тю на лиіци вийшли \з кімнати. 

Оаіша зівернув ея тепер до> ІІльони, що тремтіла; цілим 
тїлоім. 

— Як ти поблідла, моя прекрасна рожечко! Ти за 
сильно перейм илаї ся тим, що зайшло, а відчуваю, що ду¬ 
ша твюія до самої іглубини потрясена. 

Бідна дитино ,як ти тремтиш! 
Хотів її притягнути до себе, але вона відсунула ся із 

боязню. 
— Піди, до своєї кімнати, моя дорогенька, тоїбі по¬ 

треба супокійно івипочати троїш. Ти-б не була в силі ви¬ 
слухати віислоївїв моїєї любо'ви, колиб душа твоя була 
чоївна тріпоти. 

Сіпічии ,моя роїжечко! Але опісля, коли скріпиш ся, 
прийду до тебе, а ти будеш мусила виїслух/ати мене, моя 
паїйдорозша, тоді позволиш поцілувати себе — тоді ра¬ 
діти мемо обоє ніашіоію любовно! 

Майже оібезтямлееу з трііївоги відвів дю< анальні. Ще 
раз пригорнув до своїх грудий і на її чолі оставив лег¬ 
кий поцілуй. ■ і - ; 

[Відтак відіїйшоїв звільна' — неохотно. 
Ільона заілялаї ся сльозами. Сікоро> заложила засуну на 

двері й, (вичерпана зі сил, повалила ея на канапу. 
Зложивши руки, міглистим поглядом гляділа перед 
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-себе. (В думці перейшла всі ті страшна» хвилі, .яікіі тільки 
що пережила. 

іМертна, остуденіїлаі, лежить горда туркивя — за¬ 
міси Ь іНЬОІЇ. 

Наїглиїй, холодний дрощ потряс цілим її тіл ом. Як 
дуже мало» хиібуваїлюї до» того, щоб вона сама вже не жила». 
Але -чи не ліпше булоб, іщоїб справді в місце Сулеійки вю- 
на» таїм лежала нежіиіва, а за» те свобїднл від всяких доча¬ 
сних терпінь ? ... 

(Що-ж її тут ч:екае? іПошньб'ленє й сором». 
Щоі-ж воїна може сьому зара»діитиі, вона, слаба, без - 

борони а женщина, коли він, всесильний прикіаїзує? 
... „Прийду до» тебе” — в»се іще звучало в її ухах і во¬ 

на з криком схопила ся з от омани й почала проїходжувати 
ся іпо кімнаті. 

— Боже всемопуічиїй, допоможи мені — вистогнала — 
як мені у,йти перед соро'мом? 

Ах, Роберте, колиб ти знав, що мене стрінуло*, тиіб 
ПірИібу® сюди й охоронив м»ене! 

(Коли він тепер прийде — шепотіла, руками стискаючи 
виски — щож я пічну?. 

Ніч запала, я тепер зовсім безборонна: в його руках, 
а він не зважати ме на мої про'ханя, на мої сльоізи — 
пристрасть забере у нього весь роїзісудок. 

А коли вже раз стану його, тоді — о; Боже — Ро¬ 
берте, тоді я на все страчена для тебе! 

Й голосно) р'идаючи, впала на колініаі і» здіймила ру¬ 
ки до небес. 

— Боже милосерний, ратуй мене! Чи-ж би »ся ніч мала 
мене раз-на- все 'розлучити з милим — о, радше забери1 

мене Із СЬ'О'ГО світа, дозволь м»енї вмерти, бо не знесу то¬ 
го» безнадійного житя! 

Довгий чаїс так молила ся», а коли підняла ся, святий 
супокій сплив в її душу — в руки іБоїга зложила свою 
долю. 

Змучена сіла на о то мані й сумним поглядом вдивила 
ая перед себе. 

,Від часу до часу тільки цілим тілом іпроїходив дрощ 
_ а чіас так скоро» сходив — ось вже скоро й іпаша на¬ 

дійде !... 
Якийсь час лежала на оггоманї, думала з замкненими 

очима, а все думала про химерну свою долю. 
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Таї 'пристрасна жінка, що там десь лежить тиха й 
мертва, мало що- не отруїла ЇЇ з завдроюти іоі любов наші! 

А тут до ньоії щастє само таїк і пгреть ся — а вона 
не зважає на нього, трівога її перед ним зінимаїє. Тепер 
омотно би заміняла ся з помершою!... 

З таких роздумувань пробудило її нараз якесь трі- 
скотїнє над головою. 

Трівога її обняла — тремтячи на всьоіму тїлї зірвала 
ся з отомаїніи. Ообіігла до дверни, але зараз вернула з по¬ 
воротом. Коїждої ХВИЛІ міг увійти вшн, той котрого) вона 
гак дуже обавляліаі ся. 

Хвилю стояла наслухуючи, а рукою притиснула силь¬ 
но бюче ся серце. 

Нараз проніс ся -страшний злоівіщиїй крик по цілій 
палаті! 

Іл вона вся жахную ся й повалила ся взад. 

РОЗДІЛ ІЛУ. 

ПРИСТРАСНА ЗАВИСТЬ. 

Тільки що- Дїівіїя фон Анігелм вимовила своіє імя, як 
Лукія мимоволі скрикнула зі- страху, пригадавши -собі 
тільки 'ЩО! іперед хвилею підслухану роізімоіву. 

Отже-ж по1 її так дуже ненавиділа донка властителя 
сього доіму!? До ньої то відносила ся та страшна погро¬ 
за, з котрою виговорила ся Аделя проти своієї суперниці?! 

іНе була в силі й слова (промовити. 
— Що вам, пані, стало' ся?! — опитала Зі страхом 

Лїівііія, та, обнявши її раменом,, ,Посадила на кріслі'. 
— Мусите, пані, бути дуже струдженії! — доповіла 

своїм лагідним, звучним гоотоооім. — Ах, Боже — пред¬ 
ставляю ооібу що- ви іму/сїли' чоігось дуже збояти ся 

(Від хвилі мойого приібутя сюди, я часто- думала про 
віас, піроч'увіаю'чи, що ви скорої з’явите ся у мене! 

Ооїчувши сї слова співчутя', Луїкія зал яла ся сльозами. 
Як же мило безіприютній людині стрінутись з таким ми- 



— 491 — 

лосердем!... 

'Коли відіпхнула пкля першого! враїжіня, розповіла 
ноівіій іподрузї як пріикро> іїї враїзило те, коли шукаючи за¬ 
хисту серед чужих людній, при самому віступі до села 
(тріеуліа похорон. 

Лівіш обняла її раїмееем і, похилившись до- ньої, спи¬ 
тала зворушеним голосом: 

— Оіатіаінете тепер зі імною, піаніно' Лукіїє? 
іМи обі тепер саімііітні й оіпущені, наша суїдьба немов 

чудом нас разом на одну дорогу звела, так немоїв бій; то 
віід тепер мій муїсїли вкупі жити. 

— Як же мені остаїватиі з вами — чейже ви самі в 
гостині в домі вашого дядька? — промовила, журливо 
Луків. 

Лівій хитнула головою. 
— Хоч МОЇ СВОЯКИ ПрИНІЯЛИ мене до себе, то однак я 

не є залежною від них. 
Мої доїходи д'оізвіаляють мені' платити 'дядькоіви до¬ 

сить поважну винагороду і сим заповнюю собі цілковиту 
самостійність. 

Для мене в тому велика користь та вдоволене, що 
не мушу бути залежноїю від свояків. Я-б цілим оерцеїм 
раділа, колиб ви, панї, схотіли оетати зі міною — тимбіііліь- 
.чіе я рада вам, бо я переконала ся вже, що м’оя своячка 
А'деля ніколи не буде мені подругою, як того' надіялась я! 

Легка хмаринка затьмила шляхетне чоло- і гарне лич¬ 
ко сироти, а на уатаїх у ньої заграв г луб око десь затаєний 
біль. 

Луїніет все іще вдивлялась в землю, серце у ньої силь¬ 
но' товклось, не знала що' сказати тепер. 

— Не знаю — промовила небмїло — чи ваші свояки', 
пані, не будуть вважати1 мене за якого) влїізливіця! 

— Оставте се для мене, дорога! панно Луків — відпо¬ 

віла Лівія. 
—_ Дуже радо осталаб я при вас, панї — але — не 

хопгїлаб я — милостині"... 
_Як і-ж ви го рді ! — засміяла ся Л івія. — Р озумію 

се гаразд, але колиб я вас запросила як товаришку? ЗВ та¬ 
кому раізї ви навіть не зобомзані до вдячнооти — ваша 
присутність не буде тут нікому неясною, а я — яв душ.і 
зову вас вже своєю подругоію! 

Лукія не могла вже доївше спирати ся, а — з вдячНоісти 
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хотіла її поцілувати ® руку, але Лівія зворушена такою 
щиіріїстю притиснула її до свод'х прудий. 

— Як відплачу ся вам, пані, за ваше добре серце? — 
шепотіла Лукі'я; 

1— Тихо, Луїюііє, не ти1, але я> тут мадаїб гоїворити про 
відплату. Так (малої коли в житю зазнала я любови!... 

Як далеко' нам'яло сяігаїю, я все була серед чужих, що 
за гроші тільки займали ся мною й виїхоївіуівали. Не годоі- 
дувала я у них — а однак була! я біднійшою від наїйб ід- 
шйшоїї дитини, яку щаістєм напоює боДай рідна хатина й 
любов родичів — а я любови нігде не могла знайти ! 
Замкнулась я в собі!, а ніхто й іне старав ся о се, щоб 
зрозуміти мене! 

А коли другі завидували менії богацтва, душа, моїя 
кричала: О, Боже, івіоініи не ізнають чого мені не стає!... 
Остаточно1 мала я виїхати до свояків і у них замешкати. 
Як же моїє серце раділо- на саму згадку про- се, як же 
тішилась я тим, що їду до них — надіялась бо я;, що- тут 
з найду' дім, в правдивому зіначіню тотої слоіва. 

іНа 'Хвилю Лівія перестала оповідати й віднернула в 
бік від болю тремтяче лице. 

— Але як гірко я завелась — говорила опісля даль¬ 
ше тремтячим голосом — я, бачите, раділа тим, що моя 
своячка стане мені подругою ... 

А як болючо мене діткнуло се ,.колій мій дядько з 
донькою так дуже холодно та з вимушеною ввічливістю 
мене привитали — зараз від першої хвилини мойого 
приїзду я пізнала, що ніколи тут не почуватись му свобід¬ 
ною, ніколи не знайду тут того, за чим я так тужила. 

Тепер, пані, пізнаєте як сильно тужу за якимсь вір¬ 
ним серцем та як бідною почуваю ся мимо всього бо- 
гацтва, яке посідаю? 

До глубини серця зворушена тими словами, зі сльо¬ 
зами в очаїх, Лукія простягнула до ньої свою руку. 

В ту хвилину здаваної ся її, що сам Бог призначив її 
до» того, щоб підтримувала ту шляхотну, осиротілу дів¬ 
чину, своєю приязню. 

Чи не само Провидїінє дало її спромогу почути в па- 
в-ільонї розмову скорше ще як побачила ся з Лівією?!... 

Вже сама -обава о житє шляхотної дівчини, мусїлаб 
її тут задержати, вона-ж бо чиста своїми, думками й не 
прочувала, як страшний замір супроти ньоії зависні аво- 
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яки обдумали. 

— Так, панно Літе, радо оетану із вами іі буду ща¬ 
сливою, коли змоїжу вам стати чим в потребі. 

Лівія сидьнїйше притиснула і і до грудній і глянула в 
її лоні, прекрасні очи. 

— Дивна річ — шепотіла в задумі — від коли ви е 
коло мене, пані, відчуваю іцілкоівитий супокій, знаю бо, 
що тепер буду мала коїлось, перед ким зможу звіритись зі 
всім. 

Тепер вже не буду нотуватись самітною й опуще¬ 
ною! 

Хвилю ще робговорювали про всяікі справи, потім 
Лівія підняла ая, щоб оповістити дядька про приїзд своєї 
подруги. 

За хвилю увійшла до кімнати пана фон Статтен, я- 
кий кинув на неї насуп окійний погляд — не сно’дївав ся її 
тепер. Скоро замкнув книжку, їв якіїй щось іперечислюївіаїв, 
й цілий червоний підняв СЯ З МІСЦЯ. 

— Вибачайте, дорогий дядечку, що вам перебиваю 
в роботі, я прийшла вас сповістити, що приїхала до мене 
моя подруга. 

іНеівдоїв олєініє відбиїлоі ся на лици дідича. 
— Подруга? Дотепер ти не згадувала мені, що» ба¬ 

жаєш собі її приїзду! — кликнув, немило порушений та¬ 
кою вісткою. 

Але Лівія не дала себе збити. Зазнавши холодного 
ііриніятя вже з самого початку — вона виступала супроти 
дядька й ЙОГО' дочки зовсім мов чужа і старала ся пере¬ 
довсім зберегти свою незалежність. 

— Вибачайте, дорогий дядечку, щоі я забула вам про 
се згадати. Не могла' я бути пеианою її приїзду, зате тепер 
тимбіільше радію, що стало ся се після мойого бажана! 

■— Але не розумію поїЩ'О» тобі тоївариішки, Лївіїє — 
докинув не'оїхоно дядько. — Мусиш (знати, що» такі люди 
є звичайно' правдивим нещастєм в домі! Холи ти бажала 
позриївки, так Аделя була б тобі дотримувала товариства 
— поіщонж чужих людий в про ваджу вати до хати?! 

Лівія поблідла. її очи засвітили сумно* 
— Не гнівайте ся, щ'оі не можу поступити після вашої 

пади — промовила» тро'ха тремтячиїм голосом 
їш ,„амі чейже могли пізнати, що міеїжп мною 
неможливі сердечнійші відно'сини — вона-ж 

-— адже-ж 
й Аделею 
дала мені 
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ДОСИТЬ ЯСНО се В'ІДЧути своїм холодним приінятєм! 
— Як же, ти' хиба невдоволена з ДделР — витиснув 

і'; себе пан Статтен, 
— Нї, дядю, не хочу тобі 'робити прикро'сти, але — 

нї приязнь, нї любов не дасть ся- вимусити !... 
іНа перший погляд зараз пізнала я, іщо Аделія не має 

симпатії для мене,, тю-ж летко піїймете, щоі не маю нії 
найменшої охоти її нами датись! 

Видним було), тцо Статтен стараїв Ся здусити в собі 
гнїв. 

1В ду.шіі дивував ся її враізливоістИ, що1 там скоро мо^ 
гла івіідчути ненависть Адел.ї, їх он його донна стара ла ся 
не помазувати того-, іям є уіслоюіблеіна супроти еь'оїі. 

іВідповїів холодно', здвигнувши раменами: 
— Коли ти приеяла ту товаришку, так вважай, щоб 

Своїм дов&рем не наділила особи- негідної того. 
іКолиб ти ібуліаі мені передом про» се сказала', я-б вва¬ 

жав був' своїм обоївявмом розвідати найперше, про* її по- 
ходженє таї миінувішііеть, бо остаточно че-йже не можна — 
першої-ліпшої приймати до хати1!... 

Темно червона краска виступила на лице Лівії. 
— Будьте супокійні, дядечку, знаю добре панну Бен- 

дорф і знаю, що є гідною найбільшого! доївііря! 
Статтен кивнув -головою а Лівія вийшла' з кііімніати. 

Серце її дуже забоїлїлої, СЛЬОЗИ: силою тиснули ся до очий, 

а однак хотіла' (вернути до Лукії веселою1, щоб вона, бід-, 
ненька'), й не доімірмувала ся, яік підозріло' її тут при¬ 
ймають. 

В проїходї стрінула Аделю прибрану в прекрасну сук¬ 
ню. її погляд майже ворожо споїчіиїв на Лівії. 

— Я мала намір зіайти до) тебе, моли се івід слуги ді- 
ізнала ся, що ти маєш гостя у себе. 

— Якраз прибула моя товаришка! — відповіла Лівія, 
силуючись бути ВВІЧЛИВОЮ. 

— Чи можу тобі представити панну іБендорф, Аде¬ 
лю? Я певна., що вона тобі, іподобаєть ся — вона тама 
тихенька, там дуже симпатична ... 

З початку А де ля немов тої дуже їзди вуїв ал ас ь, але за 
хвилю закинула погірдливо' візад головою. 

— Твоя товаришка? Ах, я думала1, що се Бог зна,’ хто- 
приїхав до тебе! Нї, дякую, не труди ся, буду мала досить 
чаїсу ту — дівчину побачити! 
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Лівія оібіраїженіа' до глубини душі, відвернула си й ві¬ 
дійшла. Аделя же роїзібішена впада до батькової кімнати. 

— Тут вже все кінчить ся! — кликнула до* нього з 
шївоїм їв оічаїх. — Спровадила собі іпаїниоїчку для това¬ 
риства! Що-ж то воїна є — може яка ґрафоіва дочка — 
що воїна соїбі дуїміаіє! Ах — бууюб ліпше кюдіиб ви, тату 
зовсім не запрошували її до: наїс! Від часу1, коли вона тут 
є, переслідує нас нещаістє! 

— Аделю, своіею напраеніютю тиі ще все зіпсуєш! — 
кликнув пан Статтею з пересторогою. — (Вона се івіід/чуіває, 
що ти її ненавидиш, мусиш бути остережною, щоб не 
стала дечого підозрівати. 

Аделя туїпінула гнівно ногою. 
— Ах, яік я ненавиджу її — просичала крізь ізуби — 

тепер я вже -покна того, що> Вінтер для мене пропавший! 
Якраз тільки що просила я щоіб він заіграів дещіо зі 

мною, та він холодно' відказав ся. Роїзумієть ся- — засмі¬ 
яла ся оіетро — не хоіче, щоб Лївія заглянула його в мо¬ 
ному товаристві. І се все маю я зносити задля тої заро¬ 
зумілої діїівчіиіни — справді, хиба одурію! 

Надармо стара в Єя її батько засіиоікоїти, та пр обмо¬ 
вити до розуму. Аделя вся так і тремтіла з обуреня. 

— іНЇ, тату, не знесу я того! — кликала із злЮївіііщим 
вогнем В ОЧЗіХ. — Колиб прийшло/ ДО/ СЬОІГО, що: іВінтер 
освідчив би ся її, то воїна, мусить конче вмерти! Воїна ні¬ 
коли не буде погої жінкою — сама думка про се дово¬ 
дить мене до> божевіллі.... 

Підчас, коли батько з донкою нараджували ся, Лівія 
вернула до Луїкії та Коїли тільки глянула в її прекрасні очи, 
як деісь і ігнїів продав з її серця. Що її обходили хоілоД 
дяідьїкаї та гордість Аделї, коли воїна знайшла серце, що 
вірно1 стояти ме коло ньої та все її зрозуміє . 

(Прикрою була іще також хвйля, коли Лівія предста¬ 
вила Лукію, а погляди хазяїна та Аделї спочили на ній з 
виразами повної погорди... 

Зате тим красите було оп ісля., коли об і панни оісгпали 
зно'віаі самі, .а Лівія зі здвоєними1 старанями нам-аігала ся 
затерти немиле вражіїнє, якого' діїзнала Лукія- в часі піри- 

ея'тя її, свояками Лівії. 
ІПоіволи Лукія і'зжила ся із новими обставинами, і се 

тимбіільше, ЩОІ Лівія була для ньої немов старшою се 
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строю. Одніоі її тільки мучило*, а се — журба про батька. 
Чиї старому Іванови вдаість 'Ся охоронити батька перед 
небезпеками, яікіі йоіму гроізити муть? 

— Ах — ікоілиб хоч мала яку віїатку із доіму — писала 
до Івана, та не дісталаї від ньоіго ніякої відповіди. 

З таєною радістю переконувала ся Лукін, що її подру- 
та дуже радо1 звертає очи їв сторону В'іінтера. 

іНе сумнїіваліа ся в се ,що він дїійісно любить Лівію — 
зіраджуїваїв се навіть кождим поглядом очній, які безна¬ 
станно шу.каїліи за ніьою. 

Як а-ж прекрасна парочка булаїб із них! 
Луків гляділа на се з тихою, сердечною радістю, але 

деколи також ііз трївоігою — не могла бо призабути тоїї 
то розмови в павільоінї. 

іНераз серед такої трівоги1, дуімалн вже розповісти 
про все Лівії. Рішила т^кож пильним оком сторожити вад 
товаришкою й потайки слідила ненависні погляди, які 
часто дочка хазяїна ?водила ваі озоіячку. 

Одної днини, коли Аделя вибралась коником на про- 
їздку а Лівія вийшла з книжкою до парку, Лукія взялась 
писати другий лист до старого* Івана, в якому просила, 
щоб він іприслав її вістку про батька. 

Лівія, затоплена в своїх думках, перейшла тінистою 
доріжкою і увійшла до покритої зеленю альтани. 

(В якийсь час піїзніійзше почула, скорий хід. Коли підня¬ 
ла очи, побачила у входї Вінтера. 

З запал їли м личкоїм зірвала ся з місця. Але він вже 
був коло ньої та пристрасно стискав її руку. 

— Остаточної, панно Лівіє — кликнув зв'орушеїним 
голосом т— остаточно застав я вас на сам1 отії — не маєте,, 
іпанї, пряімої поняітя щкиїм щаістем се мене іпроїйімає. 

Давно вже я бажав розговоритись із вами — я бо не 
в силї довше закрити того, як сильно вас коїхаю. 

Дівчина затремтіла її хотіла вихопити у ньоіго» свою 
руку. Йоіго впізнане захоїпил'оі її знагла. Зворушені оібоїє, 
не запримітили як якась людина; наїближила іс!я до» альтани 
та крізь зелень приїдиівляла ся їм. була се Аделя. 

[Вона лиш так на позір вибрала ся на іпроїздку, але 
вже періед селом зіскочила з коня та віддала хлопцеВи, 
що'б поволи заїв їв його д'о; стайні. 

(Відтак Піішки вернула: до палати. Доміркувала ся, що 
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ВіінітЄіР тільки й шукає нагоди:, щоб розговорити ся з Лі¬ 
вією на самоті', а хотіла поїчутіи, що/ то і вони будуть з 
СОбОЮ ГОІВОрИІТИ. 

(Щасливий виїпадоїк сприяв її й в'оіна заглинула :Вінте¬ 
рн, коли входив до- парку й доігадала юя, що» він шукає 
таїм Лівій. 

Мов тінь поісувалась за ним у певній віддалі, а за¬ 
глянувши йоіго коли входив до альтаніиі, наблИжиЛа ся 
також та, закрита густою зеленю, -могла знаменито під¬ 
слухувати їх розмову. 

ІПоїчувши визнане Вант ера ,затиснула п я стук із гніву. 
— Ах, Боже — іпаїне Вінтер — прощу, 'о/атіавте мене 

— я — я. .. ледво була. © силі промовити, але він не дав 
ся сим в блуд ввести і, знова вхопив її за руку. 

— Панно) Лівіє, одно лиш пр-оїшу мені сказати — чи 
дійсно я вам байдужий? Паяної Лівіє, не відпихайте ме¬ 
не, подайте мені хоіч найменшу надію іа. буду найщасли- 
віїйшим із людній! 

Дівчина тремтіла всім тілом. Звільна підняла на ньо¬ 
го зажурений погляд. 

— Пане Вінтер — поки ще будемо- могли дальше го¬ 
ворити, прошу мені відповісти на одного питане: Чи ви 
не буліи з моїєію своячкою Аделею так, геїйіби вже зару¬ 
ченії? — -отих а про/мовила. 

Я-б не хотіла нї-за-іщо в світі бурити щастя Адеілї — 
пане Вінтер, 'будьте ствертим та іщиірим — від сьогої бо 
залежить щаісте троїх людині. 

іВінтер поблід, а опісля нахилив ся до ньої з засмуче¬ 
ним лицем. 

— То й всім вже розповіли оту казоіЧі'ку? — спиіпаїв 
отірченим голосоїм. 

— Ви, панио Лївіїе, заслугуєте на цілковиту отвер- 
тїсть із моїєї сторони. Так скажу вам: Ніщо мене не луїчило 
із панною Аделею, для ньої був я тільки ічемніим, як і по¬ 
винен бути супроти женіщиініи. І я чуїв про се, ЩО- ЗіНіаїКОІМІ 
говорили вже 'про наші заручини, а, здавало- ся, щ’о/ пан 
Статтен не мав би був ніщо супроти того. 

<Не думаю заперечувати, що колиб ви пані не явились 
були, тої ті здогади' людній може їй були-б здійснили ся 
_ але від хвилі, коли я вае побачив, пізнав я що- тої дій¬ 
сно любов значить а тепер вже знаю також, що- не міг би 
я бути щасливим з ніякою другою жеиііцинюю -а тільки із 
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вами! 

А тепер, коли я вам те все сказав, ішаїнно Лїівіїє, окамсіть 
також і ви, чи серпе шше знаходить ’яіке теїпльйоше почу- 
ваінє також супроти' мене? 

іБлагаючо- вдивляв ая в її очи, а заглянувши, що лине 
її іпроіясню'еть ся із щастя, вхопив в свої обнятя її трем¬ 
тячу стать. 

— Мой, моя, остаточно! — кликав радіючій до без¬ 
тями та пристрасно притискав її до грудній. А нора ве 
опиралась сьому — сльози радости спливали по її личку. 
Яке се миле почуте для нещасної сироти, знайти на ціле 
житє щиру дружину й зажити правдивим родинним жи- 
тем!... 

Аделя, ПОГЛЯДОМ 'ХИЖОЇ звірюки гляділа тз овоієї кри¬ 
ївки на щасливу пару), щ'оі все ще насолоджувала ся в спі¬ 
льних оібвятяіх. Все благородне уступило з її лиця а стра¬ 
шна ненависть викривила його. 

— Стережіть ся мене — просичала тихо крізь ізуби 
— постараю ся» О' се, щоіб ви розійішіли ся! Тапер вже во¬ 
на мусить вмерти ! 

Похилила ся знова та, здержавши/ -в собі 'віддих, 'під¬ 
слухувала дальше. 

— Мій дорогий, із а держім1 вістку про наші1 заручини 
в тайні бодай через кілька тижнів — просила Лїві:я. 

Тоді припадати ,ме день моїх ур один, кінчу саме дівай- 
дять Ліїїт, так може в той самий день м и-б обходили й на¬ 
ші заручини'? 

!Вїн пристав на ее, хоч з нехотя — волів би був щоб 
зараз еьогодня проіголосити перед цїлиїм світом своє 
іцаетє. іНіе мгіїг однак відповісти; першоїму її проїхаїню. По¬ 
говоривши ще троїхаї, попращали ся й Віїнтер самий вий¬ 
шов з альтани, щоіб ніхто їх ще разом не запримітив. 
Лівія оістала в а лютні та з рукою на серцю і з усмішкою 
на устах гДядїла з;а відходячим. 

іСерце її наповнило ая почутєм невискшаного) щастя, 
тепер бо не була вже сама на світі, мала вірного друга 
та товариша на ціле житє. 

Як же втішить ся Луїкїя, коли діізнаєть ся про се! 
І сльози радости підступили до очий — тепер вже більше 
тік оди не почувати меть ся опущеною!... 

Нараз якась тінь підсунула ся до входу альтани. 
Коли підняла в гору очи — побачила перед собою Аде- 
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лю, бліду мод смерть та із сшжен'шстю на лади. 
— Ти — ти зший про все! — мимоволі виговорилась 

Лівія. 

— Деігадую ся! — злобно ©смііїхнщвшись, іпроїмоівіида 
А де ля — я, бач, шукала за тобою в 'парку — коли се 
заглянула тебе в йото обнятях. 

іСпраядї,, ЛЇівііє, мушу тобііі признати, Щоі знаменито 
вм'їієш іпритяігати до себе мущин та 'відбирати їх у других! 

Лівіш смертельно поблідла. 
— Як се розумієш? — кликнула тремтячим голосом. 
— Х-а, ха, ха — засміяла ся Аделя — як ти вмі)єш уда¬ 

вати ?! 
Ти.-ж знала добре про се, що Віїнтер старая ся о> мене 

ще перед твюіїім приїздом до нас, та що був зі мноію по¬ 
тайки зарученим! 

— Се неправда! Він самий мені сказав, що нащо близ- 
шоіго між тобою а ним не було! 

•— Вірю дуже — з чортіївським усміхом дожоряла її 
Аделя — чейіже не буде таким дураїкоїм, щоб тобі мав се 
сказати, знаючи, що тоді булаб ти для нього страченою. 

День перед твоїм приїздом, мій батько нееарочно в 
йо)го приісутности розповідав про твої боїгацтва і /тоді я 
зараз доглянула як у нього заблистїли оічи. 

А коли ти приїхала до нас, тоді він став мене уника¬ 
ти а за тобою лазити. Розумііієть ся — смїяла ся проіра- 
зілиіво — я є бідною в ПОрГБНаН'Ю з тобою — так ніщо 
дивного, що івііін закинув дудочку на золоту рибку! 

— Бій ся Бога, Аделю —- мовчи — з розпукою крик¬ 
нула Лівія — се не правда — він кохає мене, а ні гроші! 
О, мііїй Боже — не будь же такою їмстливою, не забирай 
мені щастя, — я — я так його кохаю! 

Аделя сикотїла в скажені лости, в туї саму хвилину 
булаб навіть підважила ся вдусити ненависну суперницю. 

— Вважаю своїм обовизком сказати тобі всю правду 
— гоїворила дальше, насміїшливо здвигнувши раменами. 
— Не мусиш мене слухати, йди за нього, а декорі пере- 
конаїсіш ся, що він любить: тебе, чи твої гроші! 

Лівія з плачем впала (перед ньою нд коліна й блага¬ 
ючи з дійми ла руки до ньої. 

— Аделю — просила заломлюючи руки — змилосер- 
ди ся, не івідбираїй мені того першого) та одинокого ща¬ 
стя в моїйоМу житю. Чейже знаєш, що я була опущеною 
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а ти маєш діїмі, маєш батька, який тебе любить — до¬ 
тепер ти! не зазнала. того прикрого' почутя саіміїтвоісти, не 
пожадала ще любоїви . 

Я тепер тільки що знайшла дім, знайшла вірне оеріце. 
Не розбивай мені' моїх мрій, позволь нехай бідна сирота 
також зазнає троїхіаі любоїви! 

іСіхажиі, щоі се не є правдою, що ти говорила, щоі тіль¬ 
ки оілірічіеінє твоє буї Лої причиною івиаказу/ тих страшних 
для мене оліїв, а буду мюлитись іза тебе доі Боїга до< кінця 
мойогої житя! 

Зворушаючий був се вид — але нї одна черта не 
змінила ся на лици Аделї. По-хилила ся вад дівчиною з 
очима гоїріючими моїв у тигра та іпрюїсичіала: 

— Не мюжу брехати — се правда, що я сказала. А 
скажу тобі ще одної — раджу тобі зірвати з Вінтероїм, 
поки ще діїзиаієть ся» яка нечесть на тобі опочиває. 

Дотепер з милосердя ніхто» то|бі іпро се не говорив, 
що твоя мати була — без чести! Батької твій застав її в 
обнятяіх молодого офіїцира ,.котрий на місци застрілив ся, 
щоб охороінитиісь перед неславою! 

Батько» твіій оставив невірну жінку, що опісля всїми 
люгордж'уівава померла-, підчас коли вііїн тільки що- перед 
кількома роками згинув в Америці. 

іКоди 'Вінтеїр' діїзініаієіть ся прої таку неславу, що/ тяжить 
на твоїй родині, не схоче навіть твоїх грошиій і відівер- 
неть ся від тебе зі встидом. 

іСітраішний крик добув, ся з грудий нещасної сироти. 
Аделя з чоіртіївіським реготом зникла з альтани, а Лівія 
без намити впала на землю. 

РОЗДІЛ IV. 

КОМВДІЯНТ. 

Граф Соїлмсберґ стояв на. пороізї немов задубів та бо¬ 
язливим поглядом обвііів цілий покій. Бачив Асту, напів 
відвернену, при вікні, бачив' зломаного, нещасного' майора. 
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сидячого у фотеди і легка блідість покрила йоіго лице. 
Але враз порушив ся й підійшов до прекрасної женщини. 
Аста навіть не відвернула до нього своієї голови, удавала 
немов зовсім не запримітила йоігої приходу. 

— Аста — ІПОИЇС ся його тремтячий голос — чому 
ти се зробила — чому потайки оставила мене? Я но спі¬ 
шив за тобою, щ'о|б проісити виїбаченя, знаю ж бо, іц-о я 
тебе дуже скривдив. 

На холодному лици Асти не змінилась ні одна черта. 
Графа обняло зворушеніе. Коли побачив її перед собою в 
її поївнїій красі, до'перва тепер ігараїзд піізиав, що не був- 
биі в силі пустити її від себе. ВіхЮіПіиіві пристрасно' опущену 
ї-ї руку й говорив далі: 

— Аста, ради Бота — промов' до мене хоч одно .щи¬ 
ре слоїво! Скажи, щоі даруєш мені провину, а я присягаю. 
ЩО' вжию всіх своїх сил, щоб ти призабула кривду, яку 
з моєї причини зазнала. 

Тепер доіперва вона оживилась. Відвернула ся зваль¬ 
на й кинула на нього* ліедяним поглядом. 

— Пане графе — промовила слабим1, змученим го¬ 
лосом — я думала, що між нами нема вже піро< щоі гово¬ 
рити, бо я не ібуду в силі забути1 тих слів, якими ви мені 
кинули в оічи, й дивую ся навіть, що у віас, іпіісілія того що 
зайшло', найшло ся ще стілько відваги, щоб аж сюди за 
мною прибути! 

Як бачите — додала, рукою вказавши в сторону ма¬ 
йора, що» все ще сидів у фотели з пятноїм жури на лини 
— я вже віддала ся> під опіку моїйому батьїкови, нечесть 
ся дотикає його так само1, як і мене! 

іСодмеберґ скорої звернув ся ДО) майора, котрий на¬ 
віть о ч ий не підняв на нього'. 

—- (Пане майоре, промовте до> мене хоч слово іпсієдніа- 
<ня _- ради Боїга, я зовсім не думав так зле. Колиб я буїв 
не отримав листа з доносом^ булоб імені й не снилої ся 
сумніватись у вірність Асти. А мрім сьоігої ще іціла та неща¬ 
сна ситу а ції я в гостинницї. • • Признаюсь, що тоді я зовсім 
не був паном своїх думок, тому то й Аста не повинна так 
дуже гніватись на мене за те все, що я її іприкрюїго зро>- 

бив. 
Старий майор підняв1 на нього свої очи, а незвичай¬ 

ний біль відбив ся на його лици. 
_ Як же я маю за вас просити, пане графе? — то- 
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зорив, тяжко- дихаючи — як могли ви навіть подумати 
ЩОСЬ іПОДІїбіНІОІГО?! 

(Мабуть вій забуваєте — додаїв, звільна пїднимаючись 
— що- ганьїба, яку ви кинули ;ніа мою дочку, паде також 
і на мене. Здають ся, ви й поняти не можете ,як тяжко 
приходить старому офіїцирови знести таку об йду! 

Гляньте на мюю сиву голову — дотепер носив я її 
прямо- й гордо — з!і супокоєм та відвагою 'МІііг я глядіти 
у свою біудучніїсть, найменша бо пляма не тяжіла на ме¬ 
ті оіму імени. 

А тепер отеє прийшлось МЄН.Ї поічіути ВІД МОЄЇ донки, 
щ'о; ви, її так обидили, що біднаї моя дитина зломана тер- 
ліінюім і сумом муоїла втікати під мюю опіку — пане .гра¬ 
фе, СЬОГО Я не В СИЛІ іВНІМ НІКОЛИ Пр-ОСТИТИ. 

Граф був до самої глуїбини серця зворушений болем 
старого майора. Простягнув до- ньюгої Гвюю праву руку 
її тихнім гол'ооом промовив: 

•— Пане майоре, коїждий чоловік мюже раіз намилити 
ся, а мусите взяти під розвагу й се, в якому стані був і 
я, коли сими обидоивими словами діткнув Асту. Чи прав¬ 
дивий мій жаль не мюже зворушити вашого серця? 

Чи не можете зрозуміти мене ЩО' в той час я не знав, 
що роблю? 

Правдиво жалію того, що сказав я до Асти і прошу 
вас з цілого серця забути про те все, що зайшло! 

— Нї, ні, пане графе — відповів з жалем майор — 
не можемо забути того- — особливо' ми, що» тепер не ма¬ 
ємо ніщо більше, крім нашої чести. 

Житє мою було чисте — несплямлене ніяким нечесним 
вчинком! Одиноким маєтком моєї дитини є також тільки 
честь її, а ви своїм підоізрінєм старались се знищити —- 
нії, пане графе, се не так легко забувають ся. Може ви й 
не відчуваєте того, що зробили, і тому не можете навіть 
поінятя наших терпінь!... 

'Колиб я був молодший, колиб ще мав свою давну 
силу — присягаю, що жадавби сатисфакції у вас, щоб 
лімстити нашу кривду. 

А по хвилї додав з великим жалем ;й докором: Легко 
однак обиїдити немічного старця й сим отруїти пою ладні 
дні його житя! .. .. 

— Пане майоре, ради Бога, перестаньте — не по 
правді мене осуджуєте. Богом свідчу ся, що був я дале- 
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кіиїм від такої думки, не Х'Отї© я вас обидити. Жалію ці¬ 
лим се рцем ТО'ГОІ, що тоді я: зробив1 і прошу у в аїс об о їх 
проїщеня! 

(Після -сих слів наступила довга мовчанка'. Тяжко ди¬ 
хаючи, майор з нова всунув іся у фотель і рукою закрив 
очи, Аста же все ще стояла непорушно при вікні і гляділа 
на вулицю. 

— Пане майоре! — промовив знов а граф, не одер¬ 
жавши! ніякої відповади — смаліть мені, чим можу на¬ 
правити свііїй блуд — я готовий на все, що приікаїжете. 

Майор засміяв1 Оя гірко. 
— Нї, нії, пане графе, сьоігої ви- не в силі направити, 

бої се, щоі сталю* ся, не можна вже вернути!, а ваш жаль 
не е в силї покрити зробленої нам кривди. 

Боліючий, (Придавлений крик добув1 ся з грудий Гра¬ 
фа й вйн підбіг Доі А'Стіи та віпав її до* ніг. 

— іАсто, ради нашої лтоібовиі — забудь прої все, даруй 
мені провину. Подай мені руку на. прощене, верни мені 
щастіє —- бо відчуваю, щюі без тебе жити не маю сили! 

Аста відвернула ся не(мое наелектризована їй глянула 
оком' побідницї на Волдіініґаі, що- хитро з під ока пригля¬ 
дав ся обоїм. 

•— Бачиш — я таки поб-ідила! — немов говорила тим 
поглядом. 

— Встаньте, пане графе! — промовила зворушеним 
голосом. — Пащо' -се придасть сія, коЛиб я навіть тепер 
сказала вам, що хочу забути, про ®се, що зайшло — то 
пі/звїйше прийшлиби ;уі мене спомини тої зневаги й вони 
отруїли би наше іщасітє! 

(Нї, пане графе — для нас оібоїіх красше буде, коли 
рОІЗ'ІІЙДіеіМО ся., може — мо(же — з другою зможете бути 
більш щасливим. 

— Нї, А сто, ніколи — -без тебе нема ща.стя для мене! 
— кликнув приістріашо Солмюберґ. — Ти 'цілим моїм ща- 
стєм, и-б не в сила був знОсти житя без тббе — Асто-, за¬ 
будь те страшне слово- і скажи, що хочеш бути моїгю, 
мОїєю на ціле житє! 

Аста, знаменито- вдавши б-іль, закрила лине долоня¬ 
ми’ .Тоді Граф зірвав ся і вхопив її в оібнятя. 

— Асто дорога — /кликнув- радісно — я знав, що не 
зможеш оперти ся моїм проханим, бо МИМО1 всього- ти 
любиш мене. Промов^ ДО мене ТІЛЬКИ! 'ОДНО' хоічби слово, 



— 504 — 

що забуваєш про те, що- буїлюї 
— Буду ст арапи: ся — шепотіла отих а, а він попав 

лице її покривати горячими поцїлуїями. 
Отже стало- ся так, як того бажала Астаї — отеє він 

на колінах просив прощеня- у ньої — воїна знюіва стаїнула 
перед ним в повній крабі тіла й дука, вона-ж бо дала се¬ 
бе перепросити1, вона йому простила вину. 

Знова кинула побідним- поглядом на ВолДіінґа, що» 
тепер вже з тяжкою бідою вдержував ся в ролі оібидже- 
иоіго батька, бо й він радував ся* незмірно), що комедія 
таїк добре вдала ся. 

На безнастанна проїханя графа о; прощено, Аста під¬ 
несла на нього1 замрачені оічи» і- тихо, з чарівною усмішкою 
на устаїх, промовила: 

— Добре, Егоіне — оісь подаю тобі: руку, що' старати¬ 
ся буду не думати про обиду, яікоії я зазнала від тебе. 

/Вже хочби задля батька, мушу поіедцаїтиеь з тобою, 
знаю б О), ЩО' ВЇН не ЗІНІЇС би СЬОГО, колиб МИ рОіЗ'ІЙІШЛИ ся 

із гнівом а» ніеїзалерта пляма із причини' твоєї оіетала на 
моїй чести. 

Так, а тепер — докинула з уісмііішкоію — йди до» мо- 
іі'ОтГО старенького» батечка — йому тільки маєш 'бути вдя¬ 
чний за те, що я з тобою по'єднала ся! 

'Сснлмеберґ підіійшоів до майора й вхопив його в 
о»бінятя. 

— Дякую, дякую‘ вам, пане! Сього- не забуду вам ні¬ 
коли,, що й ви також схотіли дарувати мені провину й 
викинули із ееріця своїй,ого жаль до мене. 

«Буду етарав ся всіма силами затерти сей немилий ви¬ 
ті адо>к і сподію ся, що в короткому часі знов а царити ме 
між нами спокій та щастє! 

іВолдіінГ плачучи/ зі зворушена, кинув ся ґрафоіви на 
г.ріуди — рівночасно1 же крадьком зиркнув іронічно- в сто¬ 
рону Асти', якаї сїй театральній комедії приглядала ся не 
без оібриджеея. 

іТак врешті наступ па- мир. (Рука, в руку, як даївеїйше, 
сиділи подружені побіч себе а Граф силувавсь на як най¬ 
більшу чемність, щоб й останки хмаринок зігнати з Асти- 
ночюі чола. Після довшої наради призначили день вінча¬ 
на вже на, найб лиізший час — Волдінґ же просив, щоб 
його» звільнили від обовяізку іприісутнасти при ВІНЧ(а(НІЮ 

і позволили вернути' на замок в спокою. 
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— Побачимось там знова, кали вернете як молодята, 
щасливі як чоловік та жінка — тадії то пічне ся для наїс 
правдиве, апюікіїйне та щасливе житє — додав з милою 
УСМІШКОЮ. 

Погляд графа Солмеберга не сходив з блідого- лич¬ 
ка Асти. 

Бачив ое добре, як воїна сітарала оя всїми силами бути 
овобіднюю, але теріпіла в душі. Рішив же зараіз другої 
днини обдарити її дорогими' діям-антами, надіючись сим 
знова викликати на її личко давеий еоїшчініиїй усмііїх, щ'о 
так захвачував йоігр. 

(Коли вісї, в тріїйку, мали зійти на доіліину, до їдаїльнї, 
Солмеберіґ глянув в зержало1, аі хтївіши поправити (крават¬ 
ку, спостеріг, що десь-то1 випалаі йому шпилька. 

— Ради; Бога — кликнуїв перестрашений — де моя 
дїіямаінтоіва шпилька? 

Чейіже памнітаю добре, що я самий встромив її в кра¬ 
ватку — а тепер нема її там! 

'Перешукали цілу кімнату, але надарімо. 
Остаточно граф погодив ся з. думкою -прої страту — 

сьогодня був так щаслиівий иоієїднаніем з Астото, що ско¬ 
рої прої се забув. 

По їдженю Граф попращав наречену, хтївши, щоб 
зона вчасної положилась на супонинок, бо зараз рано ма¬ 

ли виїхати в світ. 

Тільки, що Волдїнґ онинив ся у своїй кіімнатї, як на 
погої лици заграла злоібна насмішка й він вдоволений 
кивнув го ловою. 

— Се був добрий день! Тепер вона вже не зможе 
вФЇкнути від нього, тепер мусить вже стати його жінкою 
— значить се моя п о біда на щїліїй лінії! 

Ха, ха, ха — реготав ся, виймаючи з кишенї ґрафоіву 
шпильку — калиб пан граф доміркував ся був де знахо¬ 
дить ся його шпилька, напевно' не так дуже радїів би був 
мною. 

Після сих слів роїзреготав ся ще більше на цілий го¬ 
лос так, що- аіж дух йому заперло іа тоді змучений по¬ 

валив ся на крісла. 
На, але тепер мушу мати втворенІ оічи. — скаїзав са¬ 

мий до себе _тепер мушу старати ся про себе ї як мож¬ 

ливо найбільше здобути! 
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Другої дші.ни стрінулись вісі троє при сніданю. 
— Дорсхпий отче — звернув ся граф до- Волдінґа — 

хопїв ібиі ія вас просити о деяку1 прислугу. 
За три тижні 'маю дістати 30,000 Гульденів та. зложити 

в банку — прошу будьте ласкаві се зробити в мойому 
іменіи. 

Вчерл, коли я мав класти ся спати, прийшло мені 
се на думіку і, споіДїваючи ся (вашої згоди, ія приготовив 
для вас п озноб лають, щоб ви змогли інкасувати с> гроші 
для мене! 

Аста їздріііпнулась і яікесь злоївііще прочуте обняло. її, 
зіаириміїтила бо як дивно, якось блиснули очи Волдінґа, 
#оди граф говорив про гроші. 

— Але-ж, чому би ні — відповів той на позір супокій¬ 
но — радо зроблю вам ту малу прислугу— Чейже й так за 
кілька тижнів вернете домів, чи не правда? Чи до- того. чаг 
су мають гроші лежати у банку ? 

— Так — проче залагоджу самий, коли верну! Дякую 
вам сердечно з гори за прислугу. 

-Коли троса піізнїйшє- Вошдінґ відпроваджував нарече¬ 
них на зелїзвицю, лице його сіяло з радости, вка немало 
заїжурила Асту/. .Коли він її при пращаню незвичайно чу¬ 
тливо притиснув до .грудин, вона старала ся звільнити з 
його обнять -і стиха, що тільки він самий мііг почути, про¬ 
мовила : 

— Скінчи вже раз ту комедію! 
'Волдінг пустив її врешті з іронічним усміхом і поба¬ 

жав їй щастя. Потім почав приплатись в графом — прити¬ 
снув йото до серця і знова відоіграїв ролю зворушеного 
батька, якому дуже тяжкої приходить віддати в опіку чу¬ 
жому чолоівіїшви свою дитину. 

—- Будьте добрим для Асти, пане Графе — вона спо¬ 
діє ся від вас так богагш — від вас залежить ціле її ща- 
етє! До по бачен а, м ої діти ! Я тимчасом прилаїгоджу все 
доі вашого приїзду — до тоїго часу віддаю вас в опіку Го- 
с'пюда Бота. 

Поїзд рушив з місця, а підчас того, коли Граф ста¬ 
нувшій при вікні відповідав на праіщаіня майора., Аста, обез- 
силева наїпруженєм кількох послїдниїх днів, впала на подуш¬ 
ки. 

— Слава Богу, що ми поЗбули ся вже старого1! — зі¬ 
тхнула глубоко. 
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За хвилю граф веселий сів побіч Асти, а взявши її за 
РУКу., БДИВЛЯВ ся в її очи. 

Ось вже хмаріки розсунули ся! Тепер з радістю в очах 
можемо глянути, в будучність, із а кілька бо днів, моя до*- 
рога, будеш ти моєю любою жіночкою! 

;В чотири тижні піїзнїйіше Граф Оолмсберґ вибрав ся 
З МОЛОДОЮ ЖІНКОЮ В ПОВОрОІТІНу подорож. День передоїм 

•вислав до міаійора телеграму, заповівши свій приїізд, опо- 
дївіаючись, що тесть напевно' постарає ся урядити гучне 
принятє молодій парі! 

Останні тижні перейшли Астї мов сон. Майже ніколи 
не нудила ся, бо іґраіф 'враз з ініьіою кинув ся :в правдивий 
вир веселої забави. 

Повінчавшись тихенькоі на полудній, обоє переносили 
ся із місця на мііюце, де лиш могли (що* цікавого* побачити. 

(Вічна зміна місця побуту та їзда зелїізниіцею вплинули 
знаменито на Аату — воїна не мала часу на роздуму ванн, 
яких наслідком була-б тута за Олесем т;а біль з причини 
його' зради. 

Була вдоволена а тільки бояла ся повороту до замку, 
бояда ся тихого жиїтя, яке її там чекало. В подорожі не 
так дуже відчувала, іпутіїв, що імусіїла носити, бачила бо 
стількО' гарних та нових місць та раділа тим дуже. 

(Крім сього,' 'Граф супроти ньої був дуже ввічливим та 
вироізумілим'— ні разу ні словом не згадав про те, що 
зайшло з Олексою. 

Але чим більше наближали ся до хати, тим більший 
еесупокіїй обіймав Асту. Сама не могла1 собі того1 п тясни¬ 
ти, але якесь прочуте наближаючого ся нещастя не опу¬ 
скало її ні на хвилину. Граф Оолмсберг не мало здивував 
ся побачивши легкі тїни на її личку; не мііг собі поіясниши 
їх причини, бо противно, оподївав ся, що вона радіти ме 
батьком та власним хазяйством. 

Яке-ж було їх здивоване коли, прибувши зелїзніиіцею 
на місце, не застали навіть пововки й муїсїли винаймиїти 
чужу, щоб дістати ся до замку. Аста сиділа бліда та не¬ 
спокійна, іпідчаС коїли Граф ©се дивував сяє чому тесть 
не вислав проти них пововки. Аст,а ніщо не відповідала 
_ прочуте нещастя пригнітало її щораз то більше. 

іЩонж то* принесуть її слідуючі години?!... 
іКоди пов'озка спинила ся перед брамою палати, граф 
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аіж скрикнув зі здивоВаня — не побачив нікого з іпіриіслу¬ 
ги, щоб втворив браму. Замок бу.в в темряві, а тільки з 
кільікох вікон продирало ся світло. Врештії на знак дзвін¬ 
ка збігла ся прислуга, перестрашена наглою появою пана. 

— Щоі се має означати, чи ніхто з вас не знав про се, 
що, иинї м'аем'О приїхати? — кликнув з гнівом Солмсберг 
— адже-їж я телеграмою повідомив пана міаійор а про наш 
приїзд — чому нїіхто не виїхав поївоізкою на стадію ? 

Слуги стояли перед НИМ МО|В ті роззяви. 
— Ми не знали про се, пане графе — іпаїніа майора 

нема в дома. 

— Нема в дома? — кликнув Граф дуже здивований. 
— Пан майор виїхали ще перед вісьмома діняіми. 
Аста нараз так ослабла, що аж мусїла оперти ся. 

Враз обняли її прикрі прочутя їй тільки з великим тру¬ 
дом вдало ся' її закрити перед графом сівіїй несу (покій. 

—- Мій Боже — чи розумієш щоі з того, Асто? Чи не 
можеш собі представити», куди-б то батько- міііг виїхати»? 
— звернув ся Солмсберг до блїдоіі як смерть жінки. 

'—■ Ні, Бгоіне, я так само здивована, як і ти — відпо¬ 
віла і сікоро вхопивши його під рамя, прямо» потягнула 
до середини палати. 

— Ходи, Егоіне, на гору, я страшно перемучена. 
Граф мовчки впровадив її до» замку. 

Тепер доіперва пробудило' ся житє в замку, наглий 
приїзд панів порушив всіх з прислуги. 

Г.то-ж се за немиле принятіе! Прямо з обпидженєм 
обоє увійшли до» середини. Граф зараз нервое»> почав 
ходити по кімнаті. 

— Для мене є се загадкою — почав на ново — аджеж 
твій батько знаїв про се, що маємо вернути й повинен 
оув бодай до» того’ часу заждати в замку. Коли бажав ви¬ 
їхати, то чейже булоб йому досить часу після нашого 
приїзду ?! 

— Мій Боже — і що-ж я тут порад ити можу — від¬ 
повіла Аста подражненим голосом — чи може схочеш ме¬ 
не зробити відвіічальноію за виїзд б»аітька? 

11 Т о він є старим диваком, про> се чейже ти знав здава¬ 
на — хто знає, що йому тепер стрілило в гоілоів(у? 

Граф бую що-раз то» гірше уопоісїбленимі, грізні хмари 
збирали ся у нього на чолї. Наглої подзвонив на свойого 
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секретаря, а коїли той прийш'оїв, ще раїз спитав „його іп о- 
дражненим голосом : 

— Коли саме пан майор виїхав? 
— Як ріаіз вісім днів /тому — відповів той же. 
ІПіан майор» на.м віщо про се не згадали, що довший 

час їх не буде, тому* ми задержали всі листи та телегра¬ 
ми:, що наспіли до них. 

(Меінї й про чим дуже прикрої, що пан Граф і іпанї Гра¬ 
финя стрінули ся з таким привятємі, однаїк просимо не 

•приписувати нам в тому ніякої ниви. 
*— Ні, ні! — відіпоївіів подражнений граф — чейже ви 

не МОГЛИ іПрО' се знати, що ми сьоіго дня приїдемо. 
'Прошу принести мені листи їй телеграми/. 
За хвилю вже були перед ним листи, які він з Астою 

чесав з по дери ж і а такс ж і телеграма від нього, в якій 
звідомлював про приїзд. 

Коли секретар відійшов, Граф покрутив голотою й 
поічаїв зноіва ходити: по кімнаті', п'ііДчіас коли Аста схре¬ 
стив1 шиї на грудях руки з розпукою гляділа перед себе. 

— Зараз завтра рано мушу виїхати до міста — врешті 
звернув ся до ньоії Граф — у- мене в касі пустої, мушу взя¬ 
ти троїха граший. Я певний, що тато гроші зложив в мі¬ 
сті в 'банку; таїм може також дїізнаю ся дечого, куди івіін 
поїхаїв, коли до того» часу не дістанемої від Цього» самого 
якої вістки. 

— Так — так — притакнула в роїзаїіяню Аста, шдчас 
коли знагла сильна тріївоіга стиснула її серце й вона сама 
себе питала: яку причину міг мати1 так наглий виїзд Вол- 
діи.га ? 

За хвилю встала. 
— Вибачай, Еґоне, хочу положити ся, голова мене 

страшної болить! — скаржіила ся, а коли СолмеберГ жур¬ 
ливо1 глянув на її лице настрашив с>я немало» зміною, яка 
у ньоії зайшла й наказам прислузі за»ховати як найбільший 
супокій, щоіб не перепік аджати паїнії. 

Другої днини граф вибрав ся до міста. 
Аста почувала ся хорою й остала у своїй кімнаті, а 

коли граф увійшов, щоб попращатись із ньою, немало 
зажурив ся темними' підковами, що» підбили її оічи. 

— Як же тобі спало ся? — спитав журливо:. 
— Я не була в сила заступи, Вґоіне — наглий виїзд 

батька сильно загриіз мене — хто знає, чи Олесь знова 
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П'Є зробив якої дурниці й батьковій прийшлось її направ¬ 
ляти, або може йому самому трафилось яке нещастіе! 

Граф заперечив головою, але й його- не оставляло 
від вчерашньога вечера якесь трівожне й немиле прочуте. 

— Не треба, тобі тим трівожити оя, Аото. Моїже зав¬ 
тра дістанемо від нього яку доібіру віістку. 

Потішивши так Асту, попращав оя .ііз ньою та воїів у 
вижидаючу поівоізку. Коли приїхав до 'міста, найперше 
пішов до банку. Та тут, ніхто не є в сила представити со¬ 
бі йото перестраху, коли: дізиаїв юя, іщо ніхто не зложиїв 
в його* імени 30,000 гульденів. Хвилю стояв, немов «громом 
поражений. 

— Алечж сього- 'бути не «може — говорив «самий до 
себе. — А може майор мене зле зрозумів та віідлсжив 
виплату гроіший? 

Відійшов злий та пригноблений. 
Що-ж се має значити? Майор пропав десь — грсішіиїй 

нема, де шукати роввявавя заігадки ? 
Прийшло йому якось на думку, їдою пати до барона 

Лєнкена, що саме мав виплатити ті гроші — там же тільки 
■може дізнати ся, яік оправа масть ся. — Застав йоіго до¬ 
ма й діїзнав ся ,щ‘0' барон якраз в означеному' часі випла¬ 
тив маїйорюви 30,000 Гульденів, на що< отримав посвідку. 

Тепер Граф вже зовсім не знав, що думати, про те — 
ішо майор міг зробити з грішми? Розбішений вернув 
СКОРО' доміів, до Асти, мусів бої знайти когось, перед ким 
би міг виговоритись із тим, що лежало» йому на серцю. 

Молода графиня тик кілька годин' його» неприсутню- 
сти перебула в горячКоївому несупоікою. іРііжні думки1 му¬ 
чили ЇЇ душу, роздумувала, все вад тим,, що могло: ся стати 
з Волдіїнґом — щоі властиво мала Іби означати його не- 
присугність. Наглий його виїзд наїпевіно не означає ніщо 
доброто! Але кудиіб він міг подіти ся, він, що щасливий 
повинен бій бути з того», що може кориатати з ґрафоївюії 
гостинно ста ? 

І на думку її не прийшло, щоб зникненє Волдінґа ма¬ 
ло що спільного з тими грішми, щоі мав отримати в іме¬ 
ни графа. Коли се недалеко полудня увійшов до її кімна¬ 
ти граф бліїдий та злий і короткими словами повідомив 
про те, що* дізніав ся в міістї. Сильне обурене пробивало; ,ся 
в його очах — бо* підчас повороту домів в його думіцї 
зложиліо ся підоізр'іїніє проти майора, й воно: що-раз та 
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більше набирало правдюяодібнюісти. 
— Асто, скажи мені що то все має означати? Батько 

твій тріоші отримав, але не зложив їх у банку. Думаю, що 
тому то» й скорше вибрав ся звідси, бо мождої хвилі міг 
надїяти ся нашого повороту! 

іАістіа вислухала його слів бліда мов смерть. Тепер 
вже й вола не сумнїівала ся, що 'Воадінґ утік з грішми. 
Обняла її смертельна тріівога, не міаліа инішоїго виходу, яік 
хиба оігверто виявити ґрафови, що >цїла та комедія з 
батьком була лиш брехнею, коли сей вражливий та че¬ 
сти ліюбіивий майор нараз поікаїзав ся звичайним обманщи¬ 
ком. Але чи тоді не викличе підозршня також супроти се¬ 
бе? В гарячковому несу покою заломила руки й хмарно 
диікила ся перед себе. її мовчанка ще більше роїзярила 
ірафа; думав, що й воїна обурить ся на батька а тут во¬ 
на вперто мовчить. 

— Асто — гукнув нараз, не будучи вже в силі запа- 
нувати над собою — батько твій був для мене зовсім чу¬ 
жим чолоівіком, іколи ти йоРо ввела до моєї хати. 

Чейже не можеш мені ТОГО ВІЗЯТ'И за зле, коли у мене 
зродило ся ІПІіДОЗрІНЄ — чому вія пропав без сліду — чо¬ 
му не зложив в банку гроший? 

іВое те якось так дивно укладаеть ся — не можу ніяк 
охоронити 'СЯ перед піїдозрінем, що батько твій — прямо 
— втік з грішми. 

— іБґон! 
іМолода графиня зірвала ся з криком і станула напро¬ 

ти нього з палаючим вогнем в очах. 
.— І ти — ти смієш так говорити? З мойого батька 

робиш 'злодія та обманця? Бій ся Бога, сього тобі ніколи 
не забуду! 

Ґіраіф з остовпілим поглядом глядів на тремтячу з 
ГНІВУ жінку. 

•/ 

— Алеж Асто — мала дитина мусїллб прийти на таку 
думку. Чоіму-ж твій батько від часу свойого виїзду ні ра¬ 
зу не написав а також не пояснив причини наглого ви¬ 
їзду із замку? Чи може станеш ще впевняти, що справа 
(Є зовсім невинною? 

_ НІ, сього не буду говорити, але не знесу того ні¬ 
коли, щоб ти мойого баїт'ьіка зваів1 обміанщикоім! — крик¬ 
нула Аста з добре критим гнівом. 

На жаль, знаю про се що любиш все підозрівати. 
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■бо Й мене вже кераз ТИ ХОТІВ оюкинути бОЛОТОМ. ПІЗНІЙ - 
ше, по всьому вже, приходив твій жаль, і тоїдї ти-б був 
рад, їдою я забула -про; все — але того, що ти назвав ■ мо¬ 
його баїтьїка, старого та зіаісліуженіоіго. жоївніїра, злодієм, 
того не забуду школи! 

Граф стоіяів проти ньої задиханий та блідий. 
— Мііїй Боже — говорив з розпукою — чи ти може є 

в силі поженити ту загадку? Чи можу я догадати ся ку¬ 
ди) вибрав ся твііій батько ? А чи Доіждіиій чоловік, щоі по - 
чує про сей випадок, не говорити ме що тут мусить бути 
якесь злодійство? 

— Так ти думаєш.! — крикнула обурена Аста — але 
чиї не може бути зовсім инаїкще? Знаю, як чесним чолові¬ 
ком є мій батько; а чи мало є підляків1, що щирість ,та¬ 
ких людий уміють використати? Може якраз хтось його 
наїпав, може навіть й убиві, коли: був в доірозі до банку. 

Граф видивив ся на жінку їй слова не промовивши - — 
така думка дійсно не прийшла йому до голови. 

— Так думаєш? — промовив остаточно» — чи справді 
думаєш, щоі так Могло* ся стати? 

— Чому-ж би ні? — підхопила скоро» Аста, радіючи 
в думці, що так їй легко вдало ся усунути* підоізріиє у 
графа. — Чиок бо се не є можливим, що хтоісь мііг убити 
мойого рідного батька, щоб забрати у нього гроші? 

О, Боже — говорила вже з плачем — тапер доіпераа 
розумію, чому така трівога наповняла моє серце, коли 
ми наближали ся дюміїв. Хто знає, чи мій бідний батької 
не став жерітвбю опришків — о«. Боже — хто* вияснить 
мені ту загадку, хто* донесе мені про те, батеньку, де жи- 
тє своє ти скінчив?!... 

Ридаючи впала на крісло». Граф побачившій свій блуд, 
стрівожив ся і стараїв ся успоікснїти Асту, заявляючи, щоі 
зараз завтра повіідоімить іполїщііію, щоб почала п'оішукуванія. 

Але- Аста, видноі, не могла заспокоїти ся; найбільше 
боліло її те, що граф уважав її батька за злодія. Добре 
вдавіши обуреніе, сховала ся у своїй кімнаті й заборонила 
ґрафови заходити до. ньої, бо» хотіла мати супоікій. 

Але тільки) замкнула заі собою двері:, як враз впала з 
її лиця міаісіка діткненої та обздженої в своїх святих .по¬ 
чув анях женіщини, а натоіМісць смертельна венавіить бли¬ 
снула в її очах. Заломивши руки в шаленій трів'оізї поча¬ 
ла несупокійно ходити по кімнаті. 
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