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Підчас коли воча говорила., динна думка, прийшла
Ґорґови до голови. З ї;ї слів доміркував ся1, що ненавидить
пашу, а' рівночасно, що жінку, яка випрохала для ньої
житіє!, вважає майже святою, Значить, відчуває вдячність.
Може ібиі могли скористати з її допомоги? ...
Міоіже бодай дізнають ся над ньої, чи можна би діста¬
ти сія до гарему паші Не хотїів про се згадувати Р оберт 0'ви, знаючи, щоі івіїн Зіаінаїдто нетерпеливить ся довгими на¬
радами і д оздумуваняіми, аі кріїм того не хотів розбуджу¬
вати в ньому на ново надїї, іяіка з нов а могла скінчити ся
1

1

1

НІЧИМ1.

— Скажи мені, Надїє, — сказав після короткого роздіуїмуваня — чи знаєш ти всї жінки які іє в гаремі у паші?
— Таїк, пане', неї — відповіла.
— Ільону також? — питав дальше Горґо.
— Так, пане, знаю її — вона є там наймолодшою і
івона то випросила у паші, щоі він дарував мені житє.
— Чи бути може! — кликнув Горго — Ільона вряту¬
вала тоібі житє?!
Скажи, мені тепер, Ніаідїє, чи хотіла би ти допомогти
нам виратувати Ільону? Знаєш хиба про се, що вона му¬
сить бути дуже нещасливою в гаремі, що тужить за рідниїм краДм, за своїми людьіми. Чи булаїб ти готового до¬
помогти наїм- увільнити' її?
Турки,ня жахнула ся.
— Нї, нї, пане г— нога моя не стане більше наї поірозії
тої хати — за ніщо в світі — булоб се мо-ею згубою.
Але скажіть мені — що нас лучить з ільоною, що так
цікавите ся її недолею.
— Чому питаєш про се — відповів похмуро Горґо —
коли відказуєш ся від помочі? Не вірю їв ісеї, що ти сказа¬
ла, що люїбиш Ільону, яка випросила житє для тебе! Таж
само їй вдячність твоя для нас буде тільки обманом —
тільки . . .
— Нї, пане, нї! — перебила йому скоро Надія — я не
забула того, що винна І льоні*. Але як можу ія допомогти її,
коли мене прогнано з тої хати, а іколиб ія зайшла туди,
жде мене напевно смерть!..
А не думайте також, що> так легко добути ся до ньої
— стереже ЇЇ іпаша і Ахмет, ійоїго слуга — тільки Аллах
мігби її оісвободити.
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ЗаіМ'0'В!к>ла- і з«аіду?міаіл»аі ся на «хвилю — нараз підняла го¬
ла ву.
— іБулаб одна дорога — промовила звільна — якоію я
неваприміїченіа імоглаб дістати с>я до ньої, але не знаю чи
зможу її віднайти; туди) МОГЛИб ви: беіз великої небезпеки
вивести1 її з гарему.
—■ Нема для нас ніякої небезпеки — хоч (би іміи: мали
й жиле стратити, підемо її «на1 поміч,, коли тільки можна
знайти іякиій спосіб. А ти, коли дійсно1 відчуваєш вдячність
дл)я ньої, то 'повинна допомогти нам оісвободити її. !Вон:а ж
твсіє (житє врятувала — /памятай, що в противному разі"
стягнеш на себе (страшний' гнїв Аллаха!
Дївчина із-адрожа л а й трїівожним (поглядом глянула на
Ґорпаї, а по хвилина намиє лу промовила:
— Добре — я вам допоможу, бо не хочу стягнути на
себе пніїіву Аллаха. Ось там — бачите — є хата моїеї ма¬
тері — прийдіть до імеее за пару днів, ,а може що івдаість
ся зробити.
Але Горго'ще таки зараз іхотїві, щоб під присягою ви¬
на 'згодилась допомогти Гльонї, Та, щоб зараз рішити, яік
взятись До/ того,, об являв сія бо», ЩО' дївчина роздумає ся
й опісля все пропаде.
— Чом уж 'сьоіго дня не хочеш нам' сказати — чи му¬
сиш доперва надумувати1 ся над тим, чи помогти своїй добродїйіщї?...
Присягни на імя Аллаха,, що зробіиш все можливе,
щоб видобути Ільоніу з руїк панні!
Дївчина зіноіва затремтіла, але ізаіраз шепотом сказала:
— Присягаю — хаїй мене АлЛаїх покарає, коли не до¬
тримаю сьої іпостайсіви.
Піовозка тимчасом заїхала перед малу хатину. Порию з
Робертом допомогли невільниці злізти на землю і, (ВЗЯВШИ
її попід руки, повели Доі їхати.
В сїнях стріїнули стару їжіїнку, Надїїну матір, яма зі
/Страхом підбігла дочці на зустріч, питаючи, що Стадо» сія.
Иадїія короткими словами розповіла що зайішло- сьоРодня. Увіїйшли їв ікіїмінату — іБлюм' та іҐорґо остали самії —
мати повела дівчину у другу кімнату, таїм положила її на
ліжко й оглянула раїни на плечах. Потім вийшла до» цигаїшїв ііі кликнула їх до середини. Об а товариші увійшли у
спальню й сіли -недалеко- ліжка. Почала іся тепер довга на-
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рада. іКояи опісля <о|ба дріуїзіяки вийшли ііз турецької ха¬
тини), лиця їіх сіїяли з радоісти — зеова вернула їв зболіле
серце Роберта надія, « вже .стііліьйсо разі© йото з'аївіеіДа,
Об а «вони :в туж хвилю й не пролунали того- ,яікі тіяіжкі
пригоди іїх іще стрінути МЛІЮТЬ.

іРОЗДЇЛ ЬХ.

ОБМАН ТА БРЕХНЯ.
проминуло1 від хвилі (повороту
СолімеберГж до замку. Цілий той час Аста жила їв безна¬
станній журб'іі, мусіла раїз-івраіз брехати іперед Трафоїм,
щоб обменшити його- підоізіріїваня, отже НІЩО ДИІВНЮІГОї,
що житє 'серед таких обставин було- для н.ьоі вельми при¬
крим. Проклинала той день, коли ввела до замку Леопольда Волдїініґа.
Самітне та журливе житє ні троха її не подобаїло' ся,
тужила за розіривками, за гулящим жидам, але Граф, від
часу повороту, став .якимсь тіаїк дуже дивним,, розсіяним й
виглядав так нужденно', немов яка івнутріїшіна хороба його
мучила. Думка, щоб жінку ввести в товариство, де1 б вона
могла, стати тонкою (цілого товариеьікого житя, підрива¬
ла йогої супокій, він був заздрісний в коїждому разі, як
бачив що якийсь мушина наближають ся до- ньоі — тому
намагав ся переконати Асту, іщо- ліпше не навілзувати нія¬
ких ізйоїсин ііз ісуоїдами а тим самим іпоізбути ся всяких обовязків оу!проти .товариства1.
Аста з початку вісі його1 дивацтва зносила з тихою тер¬
пеливістю, але остаточно іпюічала нудьгувати їй жалувала
тог'оі, що віддала ся за іОолімІсберґа. Хон явно не показува¬
ла того', але відчувала добре, що- віід часу, коли піроіпав
Волдіиіґ, іґраіф став її в чомусь підозрівати й догля¬
нула, що граф її юкриГої слідить.
Одної днини, коли вийшла до парку на прохід, щоб
розбити -свою нудьгу, почула позад себе відгук скорого хйЧ'ОТИреаЙіЦЯТЬ ДІНЇІВ ВЖЄ
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ду, а ікали оглянула оя, побачила (Каїр л а, давно го графсь¬
кого слугу.
Станув перед ньою їв смирній поставі й шепотів при¬
давленим голосом :
— Ласкава пані — чи міг 'би я 'просити ,в.аіс о іхівіилиінку розмови на самоті ? Маю дуже в'ажіну «віїстіму, яма для
вас може мати велике значїінє!
Зіраїзу хіо\тїла Акта, того несимпатичного для иьої від
першої хвилі чоловіка), (відправити, але нова Думка наказа¬
ла її (вислухати їй ого.
Орошу увійти до оінтого павїльону! — сказала корот¬
ко1, відвернула сія й сама. також пішла туди.
■— Ліасікава пані — промовив несуіпюікіїйню' Кар До», ста¬
нувши там перед ньюію — я тепер находжу ся в скрайніій
нуждї її рад би хоч дещо заробити. Знаю одну тайну ва¬
шого чоіДоівіїкаї, іяіка для вас самих мати ме велике значіне
а радо би я вам те все сказав, іколиб ви схотіли1 доіпомогти мені івидоібутиі оя з прикрих обставин, в яких тапер на¬
ходжу ся!
Дивне якесь прочуте стиіснуліоі грудь Асти; застанови¬
ло' її те, що іСолмСберг скриваїє перед нього якусь так важ¬
ну тайну, тож хотіла за всяку іцїну діїзнати сяі, яка вона.
— (Кілько' тобі потреба? Кілько жадаєш за ту (вістку?
— опитала 'змірявши слугу пронизуючим Поглядом.
— 500 золотих виїтяігнулиб мене з біди. Маю гадку ви¬
їхати за границю й еиїх гроший тіреіба мені на подорож.
Ас та кивінул;а головою (із івдоволенівм. Раділа з (тогД(,
що він не оетаїне в краю; значить, може вже ніколи біль¬
ше йото' :не побачить.
— Добре — рішилась скоро. — Дістанеш 500 золо¬
тих. іРозуїміІєДь ся, ставляю як услївс, що не схочеш мене
обманити, колиб же ти ітак зробив, то> поступила би- я з
тобою зовсім безоглядно' та як іклеветникв віддаїлаб під
суд.
Карної всміхнув ся, будучи певним себе, їй видержав
її пронизуючий ПОГЛЯД.
Орошу, (будьте супокійною — се, що ваїм, пані, скажу,
є чистою правдою — а я тільки одинокий знаю про се.
Мимохіть наближиїв ся до ньіоії й шаповоїм промовив:
— Пані, Граф вас обманив — його перша жіінка не
вмерла!
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Арта зіі страхом відскочила візад. Смертельно- поблі¬
дла й застрашеними очима
дивила ся на Карлаї.
— Боже — що' ти тоїв'оіриш? — Графиня Солмеберг
жиє...
Дальше не могла вже говорити, дрощі ньою потрясли,
ноіги' згинались, мусїла присісти на лаївку.
•— 'Мій Боже — мій Боже — зойкнула тихб — іколиб
се правдою (було, колиб він імеїве оібіміаініив, а я не міалаб
навіть права називати оя його жінкою ?! .. •
її погляд впаїв на слугу, який хитро її приглядав ся
й (прикусила з гніву уста, що іпри нь»оіму піддала ся (тіак не¬
розважно своїйОіму поїчуваїню.
Цілою силою стараючись заволодіти над собою, під¬
няла зігірдливо Голову й рішучо опитала:
— Маєш які доікаїзи' на се, що ти сказав? Подумай ігараїзд, що робиш — се страшне оскаржене ти підняв проти
Графа!
— Лаісказа іпаїнї, повтарято ще раз, що гоїворю щиру
правду іі що -крім мене і' Графа нїхгґоі (тої тайіни не знає. Але, щоб се справді, доказати, яб імусїв вас, пані, просити,
щоб іви саімі переконали ся, чи се дійсно Графиню Енгенїю
Солмоберґ поховано в родинному гробіївнику, чи може
тіло кого другого1 там1 спониваїє!
І зінова страшний ‘крик добуїв ся ііз уст Асти. Тремті¬
ла всім' тілом — прямо' імиїнала оя на думку, що Графиня
СоЛМСберҐ Ж'ИЄ.
— Ах Боже — коли він говорить правду — коли вона
Ж!И!с. ..

Зновіа не скінчила і старала ся заволодіти Над собою.
Скоро- потерла рукою по чолі, немов би (хотіла про¬
гнати ту страшну думку й спитала прямо1:
— Може знаєш де граф.инія тепер перебуває?
— Ні, ласкава пані, сього- не знаю.
— Добре — дістанеш свої грошії, але сеї ще ночі пе¬
рекопаю ся сама, чи ти сказав правду.
Слуга зіноіва видержав її сверлуюічий іпоіглжд і похи¬
лив- Голову на знак згоди.
Аста в задумі спустила долів очи.
— Яб воліла ті гроші ніс лати тобі поічтою, бо не хо¬
чу щоб- «мене хто з тобою підглянув- Подай імені адресу, кіудиб Гобі гроші іпіісшаїти.
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Кіаірло скоро» вирвав листок із- записної мниїжочки; й
написав на ньому 'свою адресу, опісля подав його Астї з
НИЗЬКИМ ПОКЛОНОМ.
— Позвольте імені, іпанї, поставити 'вам ще одно пи¬
тане :
Чи можу напевно чию лити на се, що пані до держу ть
своєї 'обіцянки?. .. В противному разі, я)б нічиїм не влізав
ся еуіпроти Графа, що мене так наглю прогнав ііз служби, й
тоДї явно яб проголосив сю тайну перед цілим світом.
— іНЇ — на — відповіла, скоро Аста з незвичайною
тріївогого — коли твою впізнане є правдиве, то ігроіші діста¬
неш зараз завтра, того можеш бути певним.
Немов земля під1 її ногами Горіла,, так скоро втікала і'з
павільону.
Оіопаївший глядів за нього зїдливо підсміхаючись й
муркотів:
— Так, так — пане Графе — наварив я тобії доброго
пива, не знаку чи будеш в силі його1 випити!
Можу ісобі представити яких тої приємних хвиль зазна¬
єш із (молодою жіночного — ха, ха, ха — се моія пімста, па¬
не Графе!
'Після хвилі й він вийшов з алЬтави й ібіїчнюго дорі'жікого вибрав ся з Графського парку.
Астаї, майже івід тямки відходячи, впала до» ісвоієї кім¬
нати' й замкнула ся ніа іключ, щоб ніхто не перебивав іїї
скорбних думюік.
Прибита горем впала на крісло та заломила руки в
розпуці.
— Ах, (Боже — шепотіла: •— коли се правда — коли
він ДІЙСНОЇ обманив мене й зробив тільки комедію ііз смерти першої жінки?!
Затиснувши в екаженїлоісти -кулаки, зірвала ся нагло
а ходячи скоро по кімнаті1, говорила дальше:
— Передовсім мушу переконати ся чи слуга говорив
правду.
Як лиш стемниФЬ ся, піду сама до гробіввика побачи¬
ти,, чи справді в місце Графині Ного другого похоронено!
Але зараз дроіід стряснув іцїлим її тілом на саму дум¬
ку що- малаб піїти в місце іцаїрговаініяі смерки!..
Затиснула ціпко1 зуби, хотіла бути відважного, імусїла
бо дїізінати оя, чи Граф її обдурив.
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Коли надіійішіла година, в якій звичайно ізаісїДаїла з графоїм ідо чаю, приіказнла служниці оправдати її, що з при¬
чини сильного болю голови мусїла положити ся до ліжка
і тому не може З’ЙТИ ш долину.
За хвилю перед дверіми пюіяівив ся самий граф, що осо¬
бисто хотїв поспостати жінку ПірО1 її здоровіле.
Однак Аста не вговорила дверній. іНе моїглаб тепер
гліяїніути йоіму в лице, тепер, коли в ній все ворушило ся
проти так ЗЛОЧИННОГО' ЙОГО' лоїведеіня супроти ньої.
Ось вже їй стемніло й графиня почала приготовляти сл
до прикрої виправи. Не мала відваги йти саіма, тому ріши¬
ла взяти з собою вірну свою служницю. Дївчина, почувши
куди мІаіюТь йти, витріщила застрашені очи, але коли пані
пірию)біцяла її звачнїійшу нагороду, вона, хоч ііз страхом,
піристаіла на се.
Чим блиізше була хвиля виконаня наміру, тим більший
страх обнимав Асту. Оісь вже й означена хвиля наспіла.
Закинула хустину на голову, а коли служниця засвічувала
лїхтарню, вона налила ся троойа вина для покріплена сил.
Переконавши ся, що на тому крилі, куди мали перехо¬
дити, було ЗО'ВіСЇМ ПуїСТО' й тихої, вони вийшли до сїний.
Зійшли опісля сходами долів а тоді малими бічними двер¬
ми вийшли на двір -і оправили сія в сторону гробіївника.
Увійшовши до каплицї, Аста мусїла оперти ся об сті¬
ну, бр> здавало ся її, що трівсіга її -перемоїже. Врешті, опер¬
шись оіб раїміяі слуги, зійшла поволіи у іпідземелліє, де б)уіли
зложені домовини з тлінними останками1 Солмсберґів,
При івіхоїдї Аста мов задубіла;, не могла вперед посту¬
пити. Мусїла зібрати всю свою силу й відвагу, щоб сво¬
його ріішеня доконати.
Розглянула ся трїівожно довкруги — а погляд її спи¬
нив ся на найблиізшій домовині, на якій ще лежав зіївялий
вінець — се була. домовина графині Солмсбарг.
Хвилю стояла нерішучо, але оіпіісля поступила вперед
до домовини, знайшла механізм', при помочи якого було
прикріплене вїікої, служниці прикаїзаїла з другої сторони ру¬
шити другий такий механізмі, після чого віко само підняло
ся в гору.
В гуж мить Астї зробило ІСЯ йк-ось дуже недюбіре, міг
можіть примкнула очи й сікла зубами. Оперла ся об мур,
обавляючись, щоб не віпала. Доперва, відіткнувши голубо-
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ко, напружуючись цілою силою вола, втіворила очи і гля¬
нула

В ДОМОВИНУ.

Застрашена служниця відскочила взад й заїк рила лице
руками.
'Лета же кілька хвилин відивліяла ся «в лице /помеїрішої
Ж0НЩИІНИ — але не було се лице Графині Евгенїї! ..
Хвилю стояла. Лета таїк, немов задубіла, потім же з
криком закрила лице їй подала ся- візад.
Довгий чаїс стояла таїк тремтячи всїім тілом, аж врешті
однімиівши'сь й не ніднимаючи очий навіть, приказала служніицї закрити домовину.
— Мій Боже, мій Боже — зойкнула — нолиіб вже ді¬
стати ся' на гору — але я не в силі йти', ноги мю«ї наче ©
•олово замінились.
Служниця скоро приступила до ньої, обняла її й .хоті¬
ла за собою понести. Лета іне могла й кількох стуніінїв зро¬
бити, коли се віраіз обняв її страх й привернув силу одубі¬
лим членам.
Сікоро кинула ся вперед до сходів а -коли вже була на
дворі зіі стогоном впала, на ланку.
— Боже милосердий •— шепотіла їв роіз/п(уіцї ■— таж
він іправдіу говорив — іґраіф мене обманив, — Евгенїя жиє!
Почувши, 'що служниця наближають ся, замовкла й
закрила лице руками.
Тревало се досить довго-, поки настідько' сил зібрала,
щоб дійти до замку, а коли, вже після роїзлучливих змагань
приволїікла ся до- своєї кіімнатиі, впала зімліла зараз колопорога.
Було- за мноіго зворушень нараз для слабої жінки, а
всю свою силу з’ужила щоб перемогти трївоігу, Якої зазна¬
ла, поки ще дістала ся до ігробіївеикаї, де опісля1 перекона¬
ла ся, про1 графів обман.
Минуло досить часу, поки стрівоженій покоївці вдало
сія привернути її до свідомюсти.
Коли втзорила очи, блудним поглядом повела1 по кім¬
наті, а пригадаєши собі минулі вражїіня, з тріївожним криноїм сховала лице в подушках.
Уіспокоіївішись троїха остаточно', почала рювдумувіати
над тнім, що має почати.
іНе сумнівалась, що Графиня Бвігенйя жиє та що- вона
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сама не мала найменшого' права до> того місця, іяке зай¬
мала.
'ОДноіго тільки не була ле'віна — чи ґраіф знає. про місце
ПОібуту іЕвіГенїї - 'ЧИ держить її В іЯІКОІМу беЗП0ЧНО'Му [МІСЦІ,
зівідкиб не могла добути ся на світ? Ніч <оя була страшною
для1 Асти. Все біаічила перед собою домовину — бачила
чуже лице й ніяк не імюігла отрясти ся 'із страшного вра¬
жій я. Коли остаточно ізас витало, вона аж лекше відіпхнула
та з горянко воно нетерпеливістю 'Вижидала, приходу дніяі, я■киїй, лік діуїмала; мав її звільнити від страшної мари. Не рі¬
шилась ще, що малаїб зробити. В її серіцю бурилась нена¬
висть та гнїів; все те ворушило’ с:я іпроти графа, що свідомо
обдурив її їй тільки комедію зробив ііз віінчанем. Не думала
навіть про- те, щоб в звичайну нору зіійти до їдальні; сїла
у фотель й еидїла задубіла, непорушна, не думаючи на¬
віть вбирати ся.
Нараз втворилиі :сія двері і до середини ввійшов граф
скорим та неспокійним хоідоім.

— Ас то, що се має значити? Замикаєш ся в кімнаті',
не хочеш мене допустити до' себе, а тиж хора?!
Один погляд в бліїде, змучене лице гарної женщиініи,
вистав на те, щоіб переконати ся, що* се не був викрут, але
що Аста дійсно' хора. Тоді на лице графа виступив вираз
г лубок ого співчутя.
Приступив скоро1 ДО НЬО|ї їй (ХОТЇВ її обняти,
— Асто, ради Боїгаї, ти хора, поважно хора їй закри¬
ваєш се передїмною? Треба зараз прикликати лікаря.. •
Не дала ійому докінчити, з відразою відсунула сія від
нього* й тоїдї звернула своіє збурене лице до< нього.
— Асто — що тобі стало ся? Ти така Дивна, так зовсім
иінша, як звичайно?!
_ Остав мене, остав імене — шепотіла тремтячи всім
тілом — остав мене самою, ‘мушу мати супокій!
Гіраф хвилю глядів на неї блідий та неспокійний. Вко¬
лоло його се, що* відіпхнула його та із погордою ви‘минула його журливі слова апівчутя.
— Алеж Асто — будьже розсудлива й скажи імені, що
є з тобою. Чейже бачиш, що журю ся тобою, конче буду
мусів післати по* лїкіарія.
— Нї, не хочу бачити ніякого лїкаїря, не потребую ні¬
чого; крім супокою.
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Мій Боже — Бґон — чейіже бачиш, -що твоя присуть
нкть мене дражнить — остав мене самою.
Сказала се тяжим тоном, що' ґрафови аж кров вДариДа
їв лице Й ОЧ И блиснули ҐНЇВОІМ.
Підняв ся. скоро, тяжко сапаючи та ігнївоїм паїчаючими
очима івіпив ся в її лиіце
— Хоч би ти й була хора, Асто, то однак ще й тодї ти
не іп о винна /мене обнджати. Щоїж злого я тобі зробив?
Приходжу до тебе, жалїю тебе ііз щирого серця, а ти —
ти відпихаєш мене так напрасно і з такою відразою від
себе.
А коли вона не відповідала, він, не іб|у)дучи вже в силї па,ну вати на собою, почав нервово ходити по кімнаті.
— Справді', Аісто, в послїїдник чаїсах стаєш для мене
Л)же загадочкою. Замісць переїхати ся зі мною для роз¬
рядки, ти замикаєш ся у своїй кімнаті й нарікаєш на нудь¬
гу.
Я зносив се терпеливо', але врешті і най лагідній шого
чоловіка терплячка мусить опустити — чейже я маю пра¬
во вимагати від тебе, щоб ти инажше супроти мене захо¬
вувала ся тіа щоб була метою для мене чим ти є тепер!
Сими словами виївіїв її з одубіня. Наомїшливо зарего¬
тала ся, кажучи:
— Дивіть ся — я маю бути ліпшою!.. Алеж ти по му¬
сиш мати ніяких зглядів супроти (мене! Думаєш може, що1
се справляє мені велику радість, коли тебе все бачу як поплаїкуієш за стратою 30,000 золотих?
— А Щож, чи може мені радїти з того? — обрушиз
ся ґ|раф. — Думаєш певно, що я такий боїгаїтий, що не від¬
чуваю такої страти?
А побачивши, що- вона підсміїхає ся ііз нього, попав в
ще більший ГНІЇВ' І, приступИІВІШіИ до ньоїі, проіміовіив:
— Може ти ще сумнїваєш ся що твій коїхаїний батько
пропав із грішми? Певної дальше ще впевняти меш мене
казочкою, немов то пана майора стрінуло яке нещасте?!
Ха, ха, ха, про* се я вже гаразд переконав ся, що бать¬
ко твій натягнув мене й тепер за мої гроші вживає весе¬
лого' житія!
Аста запалилась гнівом, схопилась із сидженя та з ли¬
скучим1 поглядом підбігла до Солмсберґа:
— Хочеш може мене зробити відвіічальною за се? Дай
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мені' доказ, що* він1 має гроші, то»дї буде твоя правда-!
— Доказу хочеш? Х’аі, «'а-, ха — зареготав ш з погор¬
дою — дш мені йоло роздобути? Одно- тільки певне, що
баїтьжови твойому не стало ся ніяке нещастє — инакше
чейже зініайшліиіб його -тіілоі..
Хто' знаїє-, де старенький тепер забавляють ся! — до¬
даю з насмїіш)кою. —- Має тепер досить грошин, може свобіднО' житя уживати!
Хто- би був тоїго' сподіваїв ся» — тягнув дальше по хви¬
лі^ бачивши!, що1 Ас та не відзиває ся — вдавав ся бути так
чесним, таж шляхотним, що здавалось, тільки череіз ру¬
кавиці можна було діткнутись до нього-!
А тепер — тарно обробив мене той шлехотеий пан
майор — вкрав у мене готових 30,000 золотих й піїгінаїв в
світ!
А твій бр-атчиїк видають ся» мені таким самим анана¬
сом. Коли згадаю ту комедію ііз ним, починаєть ся в мені*
на ново варити й тепер тільки жалую, що я дав йому на¬
году втїкнути.
Тепер вже Аста не була в силі панувати над собою.
Зірвала ся ііз крісла і станула перед ним із диким виразом
очиїй.
— Ти — ти сімііеш мені се так прямо в очи говорити?
Насміхаєш ся прямо із мене? — кликала' тремтячим із гні¬
ву голосом — га, се івже переходить вісіяку границю — те¬
пер і я мушу сказати тобі -правду в очи:
Ти смієш виступати -як суддя супроти других й вида¬
вати (присуд на них, підчас коли ти самий (повинен смирно
спустити в ниіз очи іпередімнюю на саму згадку (про се, як
ти обманив мене!
Граф видивив ся на- неї широко втворивши уста. її сло¬
ва були для- нього зовсім незрозумілі й не МІГ ПОІНІЯТИ до
чого воїна зміряє.
— Вчора доіперва я дізнала ся як нечесної ти мене
підійшов' і обманив! Заіручіившиїсь вії мною», ти -обіцяв
оженитись, а я — була на стільки легковірною, що по¬
вірила тобі та вважала за правду те-, що ти мені казав, і
не прочув-аючи навіть, щоі твоя перша- жінка була жи¬
вою !
В -першу хвилю іґіраф станув наче громом поражений
й дивив ся на неї вистрашеннім поглядом.
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Хто — хто оміїв се сказати! — леїдвої видушив ііз

себе.
Се (брехня — підла брехня — се не правда,!
— Якже — ще тепер маєш відвагу сьому заперечува¬
ти? Твоя злість так далеко- сягає, іщої тепер ще стаїраеш
ся мене обдурювати, коли ія сама власними очима іпереконала ся, що все € правдою, про що- мевї розказували ?
Піди до ігробіВника й поігліяїнь на ту, що' ти приказав
її там поховати як графиню 'Солмісберґ — а опісля здо¬
будь 'ся на відвалу станути іпередімною дальїше мене о(бманюіваїти!. ..
Граф не був в силі голосу ііз ('себе добути; став тяж¬
ко- дихаючи таї тремтячи всім тїло'м, наче той злочинець
схоплений .при лихому вічиінкО'Ви — порушав устами, щоб
промовити яке слово, але не міг.
— 'Бачиш тепер-, що- знаю про все! — кликнула Аста
каїзячи'сь ііз геїву. — І ти оміїеш других називати осман¬
цями, а самий ти сто' разів гірший від них! Скаїжи-ж ме¬
ні, чиїм- я тепер у тебе: жінкою чи — коханкою?
Глухий стопіи добув -ся із ґрафових ігрудий.
— 'О, Боже — зойкнув — хто — хто тобі се сказав?
— >Се тебе не обходить — відповіла ріізко. — Тепер
хочу знати де є Графиня -- скажи мені, що ти зробив із
нь >ю?
Він стояв, дивлячись одубілим (поглядом й муркотів
якіїсь незрозумілі слова. Тоді їіі гнів не міа!в вже ніяких
границь. Приступила до нього й шарпала ірукаїми за рамя, питаючи:
— Говори — мушу се ізінати! — Чуєш — мушу, не
хочу вже дальше блудити в темряві; хочу знати, де є
графиня!
Тепер врешті міг Солмсберґ отрясти ся з обмороку
страху. (Підняв голіову й, дивлячись на неї блудним по¬
глядом, воркнув:
— Асто, вона не жиє — івімерла!
Різкий сміїх залунав з її уст.
— Думаєш, що дальїше імені -говорити імені казочки?
— насміхалась. — Ні, нії, не вірю вже тобі нї слова —
можеш говорити що хочеш!
На лици Солмсбарґіа відбила ся страшіна трівоіга.
— Віпевіняю тебе, Асто — сим раізоїм гоїворю (правду!
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Графиш не жне, не потрібно- тобі обавляти ся її! Праівда,
ТОДІ, /КОЛИ ІЯ ЖИ!В 'серед ВІІЧНОЇ ТрІІВОГИ, ЩО1 можу тебе
втратити), тому, що вона жила, тоді я самий тримав ЇЇ в
безпечному мїісцї, на долії під замком, — але воїна вже
давно* пропала!
—- Як імені се докажеш?
— Вона лежить під каМінІем по*валеної пивніиіцї. Я са¬
мий буїв СВІДКОМ ЯК ОДНОЇ НОНІ, через ІЯІКеСЬ, дотепер' М'ЄНЇ
ще неяісне, по грясене, повалила ся стіна пивниці і там
похоронила її під собою.
Лота відіпхнула глубок о. Може бути, що правду го¬
ворить- Але хто1 може її впевнити' про се?
Чи не ліпше би було, колиб сама роздивилась в то¬
му?
Підняла ся нагло*.
— Не вірю твоїм словам після того всього', що зайшілої, тому іпріиКажу розкопати звалища, щоб переконати
ся чи ти говориш правду й чи дійсно тіло Графині є під
поваленим камїнєм !
Обезшлена впала на ліжко, дрожаїчи с крил а лице в
подушках, а1 рукою дала ізінаїк, щоб Граф відійшов.
— Остав мене саму, іВґоне, — мушу мати -тепер супо¬
кій, всяке зворушене мене добиває!
Іди вже! — додала нетерпеливо, коли він не воірохнув оя а тоді Граф з іпоіапіком вийшов із її кімнати.
Тільки що Аста побачила, що остала сама, вона зати¬
снула грізно- Піястуки.
— Горе йому, коли ще раз мене обманив, горе йому,
коли їі там не знайду! Ще Свої ноїчїі приікажу забрати весь
груз й віднайти тіло графині!
)В годину опісля, хоч почувала себе дуже ослабленою,
іприказала: пюкоївцї допомогти її убрати ся, а відтак біч¬
ною фірткою вийшла із замку.
Вернула після- двох годин, але її бліде, непроникливе
лице не зраджувало- нічого.
Цілий той день остала в своїй кімнаті, а хоч Граф
кілька разів стукав, не втворила йому дв-ерий.
Коли настала нїіч і всі розійшлись на супочиНоїк, Ас¬
та примазала служниці, щоб двоїх людийі, котрих застане
при задній фіртцї, впустила' до зіамку і з'авела, до- пивниіщ.
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Емл, покоївка Асти, зробила так, як її пані наказала
і коли втворила задню фіртку, побачила двох людній з ріжниіми знарядами). ІВіпустила їх до середини й вони мов¬
чки зійшли за ніьою до* пивниць
По' хвилі зійшла туди тіаїкоїж Графиня, бліда, з захма¬
реним вираїзоїм лиця, а завівши їх на вказане Графом міс
це, іпріиікаїзала відсунути всю ґрузовину.
'Вона сама' сіла в кутку, сперла солову на руку й таїк
приглядала’ ся роботі’.
— Остань зі мною! — звернула ся до покоївки, коли
та звернулась до1 відходу.
Робітники взіялиісь здорової Д0‘ роботи а графиня з
горячковиїм неісупокоієім іслїдікуівала за кождиїм їх рухом,
ПОХИЛИВШИСЬ вперед і залоїживши руки.
Але коли лрузовиїнє щОраіз більше зникало з тоїго міо
ця ,а робітники майже нііщо не знайшли на тому місці,
Астинї Оічи загорілись 'зловіііщим воігнем.
Ось вже й скінчили роботу, грузовияє зовсім вивез
лиі, однак нїчоїго1 не знайшли (під ним.
Коли тепер робітники етанули: перед Графинею, вона
задивившись вперед себе й не розібрала, що вони говори¬
ли Д О' іньої.
Доіііерва, коли Ема до ньої (заговорила, підняла в го¬
ру голову, рукою іскоро' протерла чоло, а потім ожгнула
в кишеню, щоб заплатити людям: за роботу. .
— Жадаю однак від ва(с, щоб про ниінїшну вашу ро¬
боту нікому не згадували! — нрикаЗала твердим голо¬
сом.
(Робітники притакнули головами, подякували за за¬
плату їй відійшли тихенької, як і прийшли.
Ґрафинія же все ще стояла оперта об мур й гляділа
на вичищене із груїзовиня місце, в якому, іпіісля ґрафових
слів, малоб бути приісипіаее тіло графині.
Наглий дрощ стряснув її тілом, врешті тихий зойк
добув ся з її грудній.
— Заплатить він мені за се! — шепнула. — Наіроічно<
мене обманив, видно не сіподївав юя, що так далеко1 пі¬
ду —. що сама переконаю ся чи правдиві йоіго* запевненя.
Коли служниця, що зі світлоїм вивела робітників з
пивниці, вернула туди, Графиня дала її знак, щоб йшла
вперед і тоді іп о вільним ходом вийшла за ньою із пивниці.
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Сим разом однак не п іш?ліа: до. своіеї кімнати, а де шіріямила(сь ДО' кабінету свойого чоловіка.
Станувши іггід дверми, почула його несуіпоїкїйний хід.
— Й віїв також не може знайти супоікою — доікори
сумліня мучать його — стиха проімоівила та із злоівіщиїм
'воігнам в очах втвоірила две'рі.
Ґіраіф наїполоїханіиїй відвернув ся скорої, а побачивши
смертельно^ бліду Асту, скрикнув здавленим голосом й
подав ся взад.
Але зараз спам'ятав ся й іпіідіїйшоїв до ньої. Поіки ще
однак зіміїг промовити хоч би одно слово, Аста 'крикнула
різко:
— іТи обманив мене, ще іраз збрехав! — І се не €
правдою, що» графиня засипана груїзовинем — я сама пе¬
реконала ся про се. 'Вертаю якраз з пивниці — я казала
забрати все грузовинє — яле не знайшла під ним тіла
графині.
Граф почувши се, із Страшним криком Заточив ся
взад.

РОЗДІЛ 1X1

В РУКАХ УБЇЙНИКА.
Було1 вже з іпіївноічи, іколи барон Альфонс в веселому
гуморі вийшов ііз іклюбу. Мав надзвичайне іцасте того вечера в' грі 'і се його в такий ігумор ввело. ^
— Той Вайтленд то з винний хлопчище — говорив1 са¬
мий до себе — подобаєіть іся імені щораз більше- Цікавий
я однаїк — чому не хоче приіймити мойого запрошена, щоб
нас частїйше відвідував?
'Опіравдї, його- поведене так поіважне, начеб і він похо¬
див із шляхти!
Молодий барон іпіідсміїхнув Іоя їй міірним ходом пішов
в сторону палати.
Хвилю ще му чив сія іколо дверній іпоіки сиром іг ся їх
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©творити, а моли остаточно. вимкнув їх за 'собою, стану в
начеб над ниімісь задумав оя.
— Здаїеть СЯ ІМЄНЇ, ІЩО Пекельний ДИМ ЧуТИ — воркну з
- ЗВІДКИ він походить?
Троха ;нєіпєівніиій що до тогої, отяжілим ходом поволік
ся на ігюріу; але ним внісше Іпідним'ав ш, тим густій ший
б)ув диїм, так що аіж закашляв оя.
— До 'сто1 портів, що1 тут стало ся? — воркнув з гнївоімі. — Чи де доі мари горить може?
(Увійшов до ісвоієї кімнати їй напра-сно потиснув іґузиік
елб'ктричноіго' дізівіііика, що рїізіко- поніс оя гомоном (скрізь,
'Серед НІЧНОЇ ТИІШИНИ.
Барон насдуху ваві, але ніхто не ворухнув сія.
—Собача мрсіві, нікого добудитись не можна! — вор¬
котів й зн ова з адзвон ив. Ост а тонно п очув чиїйсь хід в 'сі¬
нях, а після хвилі увійшов слуга, еа-іпіїв *ще заспаний та
еильн'о наіпіол оіх аний.
— Пан барон так дзвонять, начеб сталоісь яіке неіщастє! — сказав протираючи очи.
— Йолупе — втвори 'НІС — не чуєш нічого? — крикнув
Альфонс.
— Тепер 'і слуга почав кашляти й зі страхом розглядав
ся кругом.

— Боже, звідки сей дим — хиба де горить? Зараз вер¬
ну, пане бароне — кликнув на відході — розбуджу ще дру¬
гих й перешукаємо скрізь.
Барон черкнув сірником, підійшов до столика й запа¬
лив свічку. І тут було повної диму, іаяе не так імного як у сі¬
нях.
По короткому часі почуів ізноіва метушню у проході ■—
се слуги бігли з гори на долину, а він поспішив за ними1.
Почали (шукати місця, звідки виходив дим та зі1 стра¬
хом переконали ся, що дим виходив ііз кімнати хоірого па¬
на.
В той же час зіявиїв ся також старий Іван, котрий ©же
дуже піїзно1 положив ся спати і тому не так іскор0і пробу¬
див ся на відгомін дзвінка.
Побачивши перед дверми барона Альфонса', -а з дверий добуваючі Ся гуїсті клуби диму, віїн скричав зі' страху
і впав Ідої середини.
Найперше втворив вікної, потім відшукав Стіл і трем-
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7ячою руїкО'Ю заіпаотив ляімиуі, відтак наближив ся до ліж¬
ка
(Крик тіріівоси добув СЯ ІІЗ ЙОГО уїст —• (Боже МИЛОсерний, чи нещасливий вже не жиіє, чи ди;м вже ізадусив
його ? .,.
Коли дим вже де-(ЩО 'ІПрОрІДИ'В ІСЯ, уВ'ІіЙШЛИ )Й другі до
кімнати їй юімДуЬкили ліжко на перший погляд зовісїм мер¬
твото істаїріця. Але старий Іван не стратив рівноваги, він по¬
кропив вюдоію лице старого* барона та ріжними сіпоооібаїміи
стараїв ся його очутити.
іГаІмір дійшов також і1 до бароники, яка дотепер* навіть
очній не 'зажмурила. Хоч положила сія до ліжка, то однак
сиділа на ньому спершись на подушки і наслукувала* запи¬
раючи оряімю дух в юо(бі>
Коїли почула *з гуком (повертаючого' ідоіміїв сина; чоло
У НЬОЇ іЗІМОрІЩИІЛО'СЬ із гніву. Але її гін їв ще збільшив ся,
коли по хвилі’ зачула різкий голос дзвінка.
— Ах, (Боїже — воркнула, — віїн іще готов все попсу¬
вати! Шкода, що’ я не розповіла! йому про1 все, тепер він, не
знаючи мойого наїміру, розсудив всю прислугу!
Хоч ївся тремтіла в неневности й мала* охоту вискочити
із ліжка, то однак остала в ньому, не хотівши звернути на
себе пїідозрінія, що вона про все те знала.
'Остаточно після! чверть годинного трівожного вижида
ня івтворили оя двері* до1 її кімнати і віпав туди барон Альф :нс.
— іМаїмю* — кликнув задиханим' голосом — цілий дім
повний диму — а 'барон Іб*еіз 'найменшого! ‘сумніву бувби вду
сив ся, колиб я на час не був прийшов.
Бути може, що* він вже не жиіе! — додав дивно (якоїсь
глянувши. — От ар рій Іван 'всіма силами стара єть ся привер¬
нути його до житія!
іСЇ слоіва з’елєіктриїзували ібарониїху.
— Щоб того' старого* чорти раз взяли, все мусить ста¬
нути мені в дорозі, — просичала'злісно*, а потім додала: —
— Ах, коїби се так стало (ся, щоб він вже не пробудив ся
більше!
Син иитаючо* глянув на матір — не міг собі пояснити
її дивного' поведеня.
.—4 Запри двері, але найперше поглянь, чи нас ніхто
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не підслухує! — іприказала барониха гнівним голосом, ба¬
чила бо, що 'Син іде не витверезив оя і не зовсім був при
СВІДОМОСТИ.

Альфоніс зробив1, [що імати нрикаїзадаї, а коли опісля
знова приступив до1 ЇЇ ліжка, перестрашив ся її жорстоких
0'ЧИЙ.

— І щож ти» доброго вробив! — кликнула барониха.
-— Так знаменито обдумала яі іцїлу оправу, щоб старий
не дожив ДО' завтрашньої днини а тепер ти меінї все поіпсув.
Альфонс видивив ся ва* неї роззявивши рота — не міг
бо ще всеїго гараїзід розібрати.
— Як маю се розуміти ?
— Ах, іБоже — не будь же так тупоумним — справідї,
говориш так, немовби: доіперваї ісьогодіня. прийшов :наі світ.
ЧейЖе знаєш в якому іположеню находимо' оя і що
лише таким способом івіратуїємо оя, коли зіможемо розіпоряіджати ділим маєтком барона.
Тепор доіперва Альфонс попав домірковувати! оя. Очи Створив широко в безмірному страху, тихий, придавле¬
ний ВИКЛИК добув СЯ ІЗ ЙОГО' уст, а по всьоіму тілі пройшов
ХОЛОДНИЙ ДрОІЩ.

— Так се ви зробили, мамо?
— Аджеж чуєш! — засміяла ся злобно зпюниниіця.
А може ти дума ієні, що ібуду вижидала, аж серце старцрна само' бити перестане? іНЇ, ні, досить менї того!
Йди скоро туди й сейчас принеси мені вістку, як стало
ся.
Приказуючий голос матері, який знав аж за добре,
стряснув його з одубіНя.
Ще раз глянув на неї боязливим :поглядом і мовчки
вийшов із кімнати'.
Тепер вже барониха не могла вилежати в ліжку. Ско¬
ренько вбрала ся та в несу покійному вижиданю почала
проходжувати ся іп о< кі!мінатї. Після якогось часу вернув
Альфонс, а вона з поспіхом підійшла до нього-— Но, а як?
— Здають сні менш, що всяка небезпека минула; втворив очи й пізнав старого Івана! — відповів похмуро' мо¬
лодий чоловік.
Барониха просичала, ііз гніву затискаючи кулаки.
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— Отже знова не поївело ся! — -во«рк!н|у>л*а' в скаженїлости — а ©се те нереіз твою дурнотіу.
Мій Боже — можна одуріти, коли подумаю як ©се глаДОНЬКОї ПІШЛО 'би, іколиіб ти не вліз імені в дорогу.
Завтра ірано булиб знайшли їй от о ©душ єн ото, а хто ж
тоді іміг би доказати, я)к се істало ея, що комин був запер¬
тий?! ...
Молодий ЧОЛОВІК ОТЯЖІЛО' опустив ся на крісло, безси¬
ле ним заволоділо', він примкнув очи їй заснув.
Мати 3і погордою гляділа' на нього, потрясла ним на¬
гло, а коли мнімо» того' не пробудив ся, воркнула іііз гнівом:
— Дурачок, ніяк не можна ним лослужитись! Коли
маєток діетанеть ся в мої руки, буду мусїла коротше його
тримати!, бо має великий нахил до легкодушного трачена
проший!
Пройшовшись знова по кімнаті, здригнулась й вор¬
кнула :
— Тепер і я імушу заглянути ДО' нього; хоч би бодай
зі візгл!яд)у> іна- слугіїв- /мушу таїм показатись!
Силуючись перемогти обридженє, вийшла зараз з кім¬
нати й пішла до хор от о.
/В СІНЯХ все ще ібуЛО' ПОВНО’ диіму, хоч скрізь вже були
©творенії вікна.
Також в кімнаті хоірого снувала ся- ще легонька мракг,
а коли! баронихл переступила лоїріг, побачила кількох с лу¬
гів поблизько ліжкаПобачивши її люди покірно відступили на бік, лиш
старий Іван остав коло1 Діжка й тримав нещасного старця
за руку.
Коли барон заглянув жінку, благаючим поглядом гля¬
нув на вірного* слугу. Той стиіснув йому руку, хтївши в
той спосіб додати йому відваги й шепотом сказав кілька
слів-, якими уапокоїів стаїрщія.
Тимчасом -пишна лані приступила до ліжка і1 впила
ся пір1 о шибаючим1 зором в бліде лиіц-е хор ого.
_ Мій (Боже — який же ти блідий! — почала при¬
давленим голосом — могло було прийти до страшногонещастя! На* щастє однак Альфонс, прийшовши,> домів-,,
спостеріг дим !і завдяки1 'йому можна було запобігти зло¬
му!
Злегка стрепенулась стрінувши! дивно- проникливий
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логляд ст-аірого- Івана їй- мимохіть «відсунула' ся троїха.
Хорий зновя примкнув очи, немов її особа справляла
йому невискаЗа-ний біль.
Вірний .слуга іне оставив свого, панаї, хоч бароіниха з
видимою неоіхотою дала йоЦу знак, щоб відступив ся —
він уїдав, немов не бачить того й знов а покилиїв ся над
хюриім.
— Моїже пан барон наїпють ся трсіхи вина? Се нокрїпить! — (просив тиїхим голосом.
Хориїй притакнув головою, а слуга вхопив скоро
шклянку, поміг ібаронови наднести сія та вляв йому до
уст троха вина- Се, видно-, іпоімогло хор опиту, івіін опустив
ся на подушки й відіткнув сплубоїко-.
Барониха почала кашляти. Нараіз видало- ся її 'новітре
В ТІЙ ікіїмінатї НЄВИНОСИМИМ, ТОЖ, ікинувіши 'ХОЛОДНИМ по¬
глядом на хор ого, промовила:
—- Здішєть ся мені, ицо нема вже ніякої небезпеки.
Один з вас — звернула ся до льоікаїв — нехай остане тут
й зараз дасть мені знатні коли-б хорому погіршилЮі ся.
Се сказавши, вийшла- з кімнати. Старий (Іван івідітхнув
св обіднійте коли дверії за ньою заперли ся.
А також і хорий втворив зараз очи, почувши скрип
дверийі, а побачивши, що барониїха відійшла, був з сього
дуже вдоволений.
— О стань коло мене, Іване — шепнув слабим голо¬
сом — я дуже безсильний — все ще подостає мені свіжо¬
го- в оіз духа.
— Але-ж, пане бароне, гляньте, ївсї вікна втворені!
— Так, так, добре Іване! Ах, ісе було страшне, коли я
тіочув, що не стає вже сил диїхати — мій Боже — не хо¬
тів' би ія вдруге переходити таких мук!
Тихо постогнуючи ізаїкірив рукою очи.
Старий Іван з- жалем глядів на нього і муркотів якісь
незіроіаі}міл'і слова під носом. Потім поїхилив ся над ним..
Нехай пан барон заспокоять іся, тепер вже ніщо не
станеть ся вамі, я остачу тут. А завтра рано занесу вас на
фотель при вікні, а тоДЇ будете могли цілою грудю від¬
дихати свіжим во-здухом і знов прийдете до сил!
Хорий всіміїхнув іоя з вдячн-оети наче мала, дитина, і
стиснув за руку вірного- слугу.
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За 'хвилю повіки тяжко зі сунули ся їй в'ін заіпаів в глубоїкиїй сонІван примазав другим йти спочивати, самий обнявши
опіку над хорим.
Голова сумно повисла на ігруїдь, а вдивляючись в
пустку перед -собою роіздумуівав над тим, як склало. ся
цїле вещастє.
#
Чейже мусів хтось засунути комин, але хто се зро¬
бив?
Мимоволі із йоіго уст вирвало ся якесь імя, але зараз
.розглянув ся кругом, чиї хто може не підслухав .. .
Барониха; .вже не лягала доі ліжка-, бо не булаб в силї
заснути..
Підчас, коли Альфонс сіпав .зовсім супокійно у фоте¬
лю, вена нервово ходила по кімнаті', роздумуючи над
не ними способами.
Після якогось часу, змучена іходжееєм, сілі на крісло
сперши голову на руку.
(Коли перші проблиски пробудженої днини впали у
кімнату, піднялась -нагло*, видно враіді)Івана новою дум¬
кою.
— Так мусить вдати ся — так буде найліпше! —
стиха промовила.
Приступила до сина і торгнула його за рамп — але
надармо!, молодий чоловік після перепою спав твердим
сном, таїм, що. неможливо було [його розбудити.
Юбезсилена й вона остаточно* положила ся на якийсь
час, щоб коротким' сном покріпити ся до нових з’усиль.
Рано, о десятій годині, барониха приіказала запрягти
коні до іповозіки. Убрана увійшла до кімнатні, де Альфонс
перебув цілу 'ніч а коли ваближила ся до нього., вів знагла
пробудив ся -і вторив заспані' очи.
— іКїуди-іж то вибираДш ся мамо? — спитав протяж¬
ним голосом.
— (Маю полагодити одну важну справу. Зажди1 на
імене аж верну, хочу з тобою поговорити іпрО' де-іщо!
Стрів ожив Альфонса різкий, істудений вираз лиця- ма¬
терії, який зраджував., що* обдумала якийсь новий спосіб.
Не сказавши ніщо більше до нього*, вийшла з кімнатні, а
за хвилю почув вже Альфонс відТізджаючу іповозку.
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Прекрасна баровиха іприкатла візникови їхати /в стоіроиу парку, а коли після якогось часу він хотїв скрутити
В' напрямі парку, барониїха, івидно-, змінила овій намір й
приіказала йоіоду їхати в напрямі далекого й мало замеш¬
кало го> замістя.
>На вільному місці спинила іповоізікіу, зсіла й казала
візникови заждати, вимовляючись тйм, що хоче відвідати
хор ОГО, ЯІКИІЙ іпро сив у НЬОЇ ПОМОЧІ. ©ІІЗИИІК ЗДИїВО ВіаіНО1 гля¬
нув ізіа» ньою, киваючи головою — не знав що його* пані
така милосерва і зараз 'повстав в ньоіму сумнів, чи се
дійсна правда, чи лиш викрут, яким ,хоче закрити зовсім
инішу 'ЦІЛЬ.
Тими ас ом баровиха з поспіхом пустила ся у вузку
вуличку, відтак скрутила в другу, яка зраджувала іяік най¬
більшу бідноту. Водила поглядом по малих, напів іпоіаалени'х хаїтках, шукаючи бажаного' числа, а остаточно’ за¬
держала ся перед 'одною хатиною й задумана спустила
долів голову.
— Здасть ся мені, що> се 'буде тут — шепнула, після
чого скоро' увійшла до тої хатини. В низеньких сінях стрі¬
нула її якась стара жінка, іщо немало здивувалась, поба¬
чивши в тсім)у місці так богато прибрану паню.
— Чи іміешікає тут який Алфельїд?
— (Мешкає — мешкає — на горі — на пїддашу! —
звучала відповідь старої.
Б ар о них а поступила на скриплячі сходи. Здержала
піддиїх ів собі, коли вдарило ;в неї густе смердяче повітр'є.
Аж і знайшла двері, на яких була картонка з іменем, яко¬
го шукала', й вюна злегка постукала. іВідповів її грубий
голос, а 'коли увійшла, знайшла ся в кімнаті здавна пев¬
но позамітаній, посеред котрої при невакритому столї
сидів мущина середвих літ, дикого1 вигляджу — заїдаючи
свій нужденний обід.
При її вході 'навіть не перервав свойого' їдженя, лиш
глянув здивовано на /гостя, не піднимаючись їіз стілця.
Баровиха мусїла перемогти легкий страх, поки на¬
ближала ся до нього й опитала тихим голосом:
— Не пізнаєте мене?
Очи мущини дивно заблисли й вій зараз підняв ся.
— 'Справді, се пані барокова! Не пізнав я вас на пер-
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ший погліяіц, бож і як міг я припускати щоб лані баро¬
кова зайшли до мене?
Лице гарної жінки поблідло троха.
— Хочу поговорити із вами .про важну 'справу —
чи тут ніхто не підслухає нас?
Він впив ся в неї пронизуючим іпоглядом а опісля за¬
певнив, ЩО лоблизьїко нема НІКОГО', тож може безпечно
говорити.
Барониха тимчасом сїла на деревлян оім|у стїлчику й,
глянувши по кімнаті, почала шепотом говорити до нього.
Він слухаїв її уважно, підперши кулаком, бороду і часами
його1 очи займали ся вогнем їй він кивав іпритаїкуючо
головою. Барониха говорила довго а скінчивши впила ся
цікавим іпоглядом в сусіда.
— Що-ж — поможете мені в тому?
Він якийсь час дивиїв ся їв задумі :на долівку.
— іГм — іяікось се зроібить ся- Маю тут декілька зна¬
йомих, що іпіішлиіб мені на руку, розумівсь — додав з
усмішкою *— перед тим мушу їх добре „помастити”!
— Так, так — втрутила скоро барониха — дістанете
все, що вам треба буде; головна тут річ, щоб се зробити
ще сього дня вечероїм!
-— Що правда», се троха за скоро* —- мушу найперше
обговорити справу з приіяТеляїми. В ту-ж -мить не знаю
навіть де вони е, .Цуішу їх допеїріва відшукати.
— Коли сього не зробите ще СЬІОІГОДНЯ — то*, здаеть
сія, не буду могла скористати з вашої помочі! — кликну¬
ла барониха! вже нетерпеливої.
— іНо‘, якось се буде — сказав Алфельд — зараз піду
їх шукати.
Куди маю подати вам, пані, відповідь.
Запитана задумала ся.
— Можете її подати під адресою мойого сина, через
дівер ник а в к любії; нон о дудни він поспитає в клюбі й
забере з собою.
_Так, гаразд, все піде гладко. Панї ібаронова можуть
бути спокійні.
Барониха виймила з кишені банкнот й положила на
столі, після чого ще раз пронизуючим поглядом вдиви¬
лась в нього.
^_ Отже так масть ся етати — мусиш постарати ся,
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щоб було можливим того доконати1.
— Добре, па-нї — думаю, іцо вдасть ся.
Барониха кивнула з гоїрда головою й збігла долів
сходами.
Алфельд сховав банкнот й глянув притім захмарени¬
ми очима на двері.
— її хтоб був (подумав-, що вона ще іприйде до мене!
— зареготав ся відтак злобно-. — Вона все танж сама —
видно має чортяче щастє!
Но, не можна оставити такої оказії — треба зараз
вибирати ся в дорогу.
'Барониха, прибувши домів, зараз зайшла до синової
кімнати і з ним мала рівноїж довгу, -потайну розмову. Безпооередно потім пішла до кімнати хорого- 'чоловіка, який
все ще лежав на-че в полудні; здивована побачила там
такО'Ж старого Івана.
—- Іване, ви тут — кликнула — чому :не Ернест? Не
маєте що инішсіго до роботи?
— Нї, прошу пані баронової, а -бодай -ніщо важ нійшого! —- була супокійна відповідь старого слуги. — Пан
барон сплять апоікїійнїйше, коли я із ними, а коли лиш
хочу відійти, пробуджують ся й непокоять ся!
Барониїха пригризла уста, з тірудом придавлюючи в
собі -гнів.
— З іпояудніяі, о четвертій ігодиніі, поїдете доі ІҐ. — пов¬
чала знагла. — Пан барон бажав собі, щоб йому спрова¬
дити лік, який звідтам отримав пере дине, а який так чу¬
довим ап ос обом поміг в диханю, а не хоче нїікому друго¬
му повірити того.
Іван здивовано- глянув на неї — звідки тоі взялась у
ньої така печаль для хорого? Скоро однак спустив очи в
долину й відповів:
— Добре, зараз після обіду виберусь в дорогу.
Бароииха кивнула головоіюі, ще раз похил алась над
х-ориМі таї зараз скоро івиїйшліа. Прийшовши до- кімнати си¬
на, кликнула радісної до- нього:
_(Вдало ся мені; не прочуваїб того, що хочемо його
позбути СЯ Й вірить, ЩО' посилаю його до Г. дійсно по
лік!
_ Тим ліпше! — засміяв ся Альфонс. — Скоро лиш

іпозоудемо ся старого з дороги, тоді’ остаїє нам дуже лег¬
ка задана!...
Так отже старий Іван в дві годині опісля від’їхав
поїздом, не прочуваючи, що тимчасом мало ста ги ся в
дома. Тільки що слуга вийшов із хати, барониха з поспі¬
хом увійшла ДО' (кімнати хоірого.
— Знаєш, Оскаре, сьогодня рано дали мені добру по¬
раду. Професор -Наумбурґ сказав, що найліпшим для те¬
бе булоб, щоб іяік найсікорше відвезти тебе на клініку
славного доктора іМелєра, в ’Соннебуїрґу. Він має прямо
чудовим спосоїбом лічити подібні короби. Професор твер¬
дить, ЩО ПІСЛЯ 'КІЛЬКОХ тижнів твойого поібутіу нз клініці
тобі (би» значно' поліпшило' ся!
Хорий здивовано втворив очи й глянув підозріло на
жінку.
—- Соннебург? — шепнув. —Маю їхати до Соннебургу? Але-ж я так збезсилений, що прямо неможливо мені
туди дістати ся!
— Ах, Боже — гозориш нерозумно! —- кликнула з
гнівом барониха. — Я замовила вже вигідну повозіку, в
якій лежати мені наче в ліжку, не (потреба тобі навіть
їхати зелїзіниіцею. Я сама відвезу тебе на клініку. Хоч бу¬
демо міусіли їхати до іпівночиї, але се ніщо не шкодить;
тепло тебе прикрию так, що се тобі не пошкодить.
Хорий ставав що-раз (біл ьш неф п окійним. Тірівога сти¬
снула його' за серце, а легкий дірощ потряс всім тїдо/М1.
— Іван також нехаїй їде зі мною! — сказав придавле¬
ним голосом.
— Не можна- — скоро відказала ібарониха — Іван не
може їхати ІЗ' нами*, ячж тобі казала, що :післала його до
Г. по лік для тебе.
— То заїждїм радше, аж він поверне; чейже можна
виїхати завтра — муркотів боїяізливо ’хоїрий, дивлячись на
студене лице жінки'. Барониха ледве з трудом закривала
свою нетеїрпеливіїсть.
— Чейже я тобі е казала, що є вже замовлена повозка , значить, годі відкладати (від’їзд; коли тоїбі Іван так
дуже потрібний, то: чей)же пі8нїй(ше може приїхати до
Соннеібуріґу.
ІВидно сі слова1 заспокоїли його бодай трохи. Коли
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Іван (приїде до Сонне'буріґу все буде добре, і вже навіть
радів з того:, що не мусїти м-е лежати © дома їй дивити ся
на жінку. Коли барониха пізнала, що він мовчки піддає
ся її волї, втішила ся тим> їй усмішка п об іди ноявила ся
у ньої на устах.
Зараз прикликала кількох ль'окаїв й наказала їм при¬
брати хорюїго», &. другії, найбільш потрібні річи, ятриказала
зложити у ‘велику скриню, яку, після її' приказу, мав опі¬
сля привезти із собою старий Іван.
Тонно о 5 годиінї заїхала кірита повозка; троїх льокаїв
винесло, хорого із палати й положили у іповозку.
Хорий, змучений іруханєм, ііз стогоном впав на по¬
душки; тоді барониха приказала його обвинути теплим
покривалом, після чого' зиррула небідним поглядом в
гору до вікна,, де стояїв Альфонс.
Молодий барон дійсно приніс її з полудня вістку, що
Алфельд згодив ся на те, про що з ньпю гсівюрив. Коли
поївозка рушила з місця, старий барон намагавсь підняти
сія й кинув трївожіний погляд на дім,, в якому колись був
щасливим, а потім стільїко сумних і прикрих літ пережив.
Незвичайна трівоіга його юбніяла знагла, коли стрінув
жорстокий, ЧОр'ТІІВСЬІКИІЙ ПОГЛЯД С'ВіОІЄТ ЖІНКИ ІІ в його голо¬
ві виринула оеійчас думка, що може то вона знсіва обду¬
мала якийсь злочинний намір, щоб позбавити його житя
я та нагла її іпечаливість немало його* зажурилаАле іщо-ж міг тепер зробити, коли повозка вже пом¬
чала-ііз місця... Він із стогоном зн-ова повалив ся на по¬
душки.
На лице баронихи виступив десь г^рбокої заховува¬
ний вираз побіїди, коли вже виїхали поза місто-; старий
же барон все ще лежав з нриімкненими очиїма, а від часу
до часу корч трівоги появляв ся на його лици.
Звільна потемніло1. Хорий, вдавало' ся, спав а барони¬
ха виглядала через вікно пововіки. По якомусь часї виймила годинник, глянула й воркнула:
— Вже чаїс — вже повинен би надійти.
Хоірий', що не спав а тільки мав примікнені очи, по¬
чув сї слова й троїх а підняв ся.
■— Хто має надійти — кого ти мала на думці, Кльотильдо? — спитаїв, мучений в ну тронним не супокоєм. Зно-
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ва

ОЧ'И стірінули С'Я ІЗ її ІЗЛОВІІЩИМ тт оіглядом.
— Ах /ні — думаю якраз, що оце ми-б по винні вже
доїхати де інайблиізшогО' села, де вам прийдегь ся зміни¬
ти конї, щоб скорше станути на місці.
Старець знав, що- се тільки викрут, яким хотіла його
лиш засіп о коїти і се ввело його в іще більшу трівогуі
— Ах, Боже — шепнув іпївіголосоім, перехилившись
візад -— так мені якось страшно — шкода, що я вибрав ся
без старого' ‘Івана1!
ЙОГО

1

Барониха кинула на нього гнівний /погляд, а потім
зн ов а похилилась вперед наслухуючи.
Нараз підняла сія ітроха й придавлений крик радисти
добув ся з ;її уст. Барон пойїуїв рівночасно крик* коло повозки. Скоро втвориїв очи і перестрашений розглянув ся
кругом- себе.
В туж мить спинилась нагло повоізка. Рівночасно втіворилиісь дверцята, а в них показалось двоїх замаскованих
людній.
— Ага, маємо нараіз аж дв-оіє — тим лїіпше! — дав ся
чути злобний голос.
Старець тремтів зі< страху’ всім тілом; барониха зов¬
сім не ворухнула ся й спокійно гляділа на 'опришків.
В туж мить розніс ся страшний крик. Барониха по¬
бачила як третиій опришок скочив на коїзла їй почаів торгатись із візником’.
Один ІЗ ДВОХ, ЩО СТОЯЛИ КОЛО1 дверцят, скочив товаришеви на іп'оіміч. В слідуючу мить поніс ся вистріл, а
смертельно' ранений візник віпав на землю. Все те стало ся з
неймовірною скоріїстю.
іКоли вже обезсилено візника, всі три опришки КИнулиісь ДО ПОІВОЗКИ, двох із них влізло: до середини й ки¬
нули ся на нещасного старця.
— Винести його! — приказав стоячий коло' повозки,
а його товариші виівоілїкли безборонного старця >на зем¬
лю.
— Кльотильдо1, ради Бога, ратуй мене! — кликав хорий в розпуці — вони уібють мене!
Лице баронихи, сидячої непорушно в іповоізцї, не зра¬
джувало ні найменшого! зворушеня — ні одним-одніс ьким
словом не обізвала ся злочинниця їв обороні свойого чо¬
ловіка.
1
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Не зважаючи на крики старця, опришки занесли йіоіго»
під низьке дерево, вироістаюче над проіпастю.
— Мо вчи — бо ніж впакую тобі межи ребра! — з ве¬
рещав до нього один із опришків, коли барон в голос 'ПОчав кричати о помііч.
Один остав при ньому, підчас коли о ба другі Іприістуіпили до дверцят іп'оівозіки, а сказавіши декілька слів до
Графина, замкнули повоізку, потім один із них завернув
коні й хотів вискочити на козла — але в дуиж мить конї
нагло скочили, станули дуба, а відтак моїв біснуваті, пірвали з собою полозку й іпіігнали в дикому біігу.
Барониїха скричала із перестраху — але ніхто не міг
поспішити її в поміч; повозка пропала вже з очий склав¬
ших.
Один з опришків зареготав ся на ціле горло.
— Добре так відьмі! Нехай собі вяви скрутить, буде
се для ньоії належною нагородою!
Потім лсшеїптуючи щось межи собою, ви три наближили ся до барона. Нагло іпідняли нещасного» старця, яко¬
му страх пірямо відобрав свідомість і по хвилі пропали
.враз із ним в гущавині.
Старому .'Іванови було» дуже тяжко» на серцю, коли
вертав домііів. Чим більше наближав оя до нього', тим біль¬
ше змагав ся його1 неісуіпоікіій, а якийсь внутрішній® голос
говорив йому, що' істало сія щось злого.
Яке ж було його їздиївованіе, коли увійшоївши в ті а ла¬
пу ,дізнав ся -від одного1 із слуг, що» барониха поїхала із
хоіриїм до іСоннебурГа, щоб там примістити його на кліні¬
ці доктора Меїлєіра. (Старому слузі кров майже оцінила ся
в біючікаїх, зараз (бо допадай ся, що» причиною тої подоро¬
жі € іпевно ЯКИЙСЬ НОВИЙ ЗЛОЧИН1 бароінихи.
•— Мій Боже, мій (БоЖе — шепотів; обтираючи сльо¬
зи — що вона хоче іііз ним зробити? 'Хто внаїе, чи побачу
його ще коли живим?!
Заспокоївшись троїш, іпїішоїв до1 цирку, щоб повідоми¬
ти іВаїйтленда про» се, иціа зайшло. Якраз тільки що (скінчи¬
ло сія 'представлене, а молодий артист, червоний ще від
зімуіченія, спочивав у своїй гардеробі, колій1 нараз стаєнний
хлопець ОСВІДЧИВ Йому, ЩО' якийсь чоловік хоче із НИМ
побачити сія і просить, щоб він вийшов.
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Вайтленд, вийшовшій, побачив старого Івана, незвичай¬
ної (блідого Й ТреМТЯЧОГО.
— Іваїніе, як же ти; виглядаєш/, що» стало» ся? — кли¬
кнув. Вайтленд, оглядаючись на всі сторони, чи хто» не чує
їх розмови.
— Ах, Боже, представте собі, що стало ся, — кли¬
кнув старий слуга із жалю ізломаним голосом — баронова
ніслалиі мене До Ґ. по» лік, а тимчасом самі, десь вивезли
старого пай а!
— Не може бути — вишептав стріївожений Вайтленд
— ііівдне, се бути не може? Роїзкажи мені — додав скоро
,яік се стало- ся?
Вірний слуга короткими словами розповів йому, що
самий знав», а молодий артисті страшенно- блідий, гей би
в безмежному іболю, мимохіть примкнув ОЧИ.
— Ради Бога, Іване — коли так, то- він (пропавший!
Нема сумніву, що» та дїдьіча баба обдумала якийсь новий
спосіб злочину — о — доблічую її іпля'н — так таки віда¬
лось її вивести нас в поле.
Але сеійічас поїду за ньою! — додав в поспіху — іди
домів, Іване, ївскорії звідоімлю тебе, чи хорий приїхав до
Соннебурф, чи нї!
В поспіху стиснув руху ВІрНОіГО' слуги, ПІСЛЯ чого СІКОЧИВ до стайні де вибрав собі наїйілїпішоооі бігуна:, щ )б пу¬
ститись наївіздогіїн за іповозкою.
-По- хвилі вже в незвичайному бішу гнав майже пусти¬
ми вулицями1 міста.
Тільки минув іпослїдні їхатки й знайшов ся на гостиицї, побачив нараз з шаленою скорістю наближаючу ся.
іповозку, а коли вона вже 'була (близько коло нього», ио»бачив Вайтленд, що ніхто кіньми не поводить, значить,
мусїли сполошити сяЗі Скорістю блискавиці зіскочив з коня їй без на думуваінія кинув ся до наближаючих іконній, а вхопивши за поВ'ОДИ, по хвилі їх спинив.
Вспокоіїівши їх лагідними слонами їй гдадженєїм, віє
звернув СІЯ ДО ПОВОІЗКИ, щоб побачити:, ЧИ (Є хто в сере¬
дині. Не піро'чуваюючіи ніщо», втворив дверцята.
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ІРОЗДЇЛ ЬХІІ.

ТЯЖКІ ХМАРИ.
Аделіяі, втворивши знагла двері ід-о? батьківської кімна¬
ти, зі< страхом гляділа на обох змагаючих ся мущин, по¬
тім зверещала проймаючим голосом.
Тремтячи всім тілом, підбігла. до.» них і зеова крикну¬
ла із всеї сили: — Ратуйте, убіійниік!
Тільки що вчув сі слова нещасний чоловік, так зараз
попустив шию Ібрата, руки опали 'безсильно- і він, немов
іпоїцїлениїй іяким сильним кулаком, відлетів в зад з глухим
зойком.
ч
Коли ДІДИЧ почув СЯ СВОіб:ІДНИМ! від ізелізних стисків,
підняв в гору голову та впив ся ненависним 'поглядом в
нещасного !браіта, який стояв блідий наче мертвець, тяж¬
ко дихаючи й глядів на дівчину, з якої уст вийшов сей
страшний крик.
Тимчасом дідич вже зовсім прийшов до* свідомости,
а звертаючись до дочки, сказав:
—- То щастє, що іти надійшла», Аделю, инакше про¬
пав би ія! — Се кажучи підійшов до* дзвінкаї, потягнув за
ш'нуроїк й кликнув:
— Не можна свобідяо пустити того небезпечного
пташка, нехай же відпокутує за Своє нахабство!
Тільки іРай;м|унд почув ої грізнії слова і спостеріг
злюіщий погляд свойого* ібрата, як враз очутив ся.
— іБій ся іБога — сказав — Ісе вже дійшло- до краю,
що оце ти зробив. А тепер хочеш мене спіймати та ще
збільшити моє нещастіє? — ІНЇ, брате — ощаджу тобі
труду — 'піду самий!
Але 'верну іще, Гуґо — вдуїеш, верну іще, щоб охорони¬
ти 'своіє дитя, бо чоловік, що- стручує свойого брата в
безодню пропасти:, не може також мати милосердя для
його дитини!
В туж імить дав сія чути в сінях відгомін ходу. Раймрнд із поспіхом вирвав ся з кімнати і поки хто міг його
спинити, він вже збіг іпо сходах в1 долину.
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