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— Неможливе! Даруйте князю — того зрозуміти я не 
:в силі — кликнув молодий лікар. — Чоловік сей через 
кілька тижнів був під моїм особистим доігдядсщ на кліні¬ 
ці, я бачив йото мілька разів кождюї днини, а однак ні 
слїдіу умової недуги я не доглянув! 

Князь здвигнув раменами. 

— Видно, вдалось йому вивеїсти вас в поле, пане док¬ 
торе. Остаточно можливо, що хороба пояівила оя доіпер- 
ва иізнїійше. Зрештою нам треба було освободитись від 
того нахаби й помістили його в домі божевільних! 

Молодий лікар не міг того зрозуміти. Пізнав також, 
що ся розмова апраівліяіє старому кИяІзеви велику при¬ 
крість. Тож вістав і заяівИв: 

— Даруйте князю, що я вас турб>}івав, але ходило* ме¬ 
ні дуже о се, щоб дііізнати ся про долю того нещасного чо¬ 
ловіка. Є для мене великою загадкою, яким чином він би 
попав в божевілє. Аджеж — як лікар — бувби я бодай 
дещо запримітив. Крім сього*: чолоівіїк той не робив на 
мене вражіня звичайного1 обманДя. Противно: я і всі мої 
товариші* повірили в його оповідане, з якого пробивала 
оя тільки правда та йото чеСнії наміри. 

— Можливе! — відповів князь. — Коли ее є хорий, 
то все таки є знаменитим актором1, бо й тут наїс старав 
ся зворушити. Мушу сказати: славити. Бога, що мій бри¬ 
танок увільнив мене від того чюлов'іка та примістив його 
в безпечному місці. 

Князь встав на знак, що вважає розмову скінченою. 
Доктор Бравер вклонив ся йому іі вийшов. 

В короткий час після того», як доктор Бравер увійшов 
до княжого саїльону, хотіла туди увійти також Єлена. Во¬ 
на була зібрана до виходу й хотіла лопращати ая з кня¬ 
зем. Перед дверми — в передній кімнаті спинила ся. Почу¬ 
ла якийсь чужий голос в кімнаті і назвиско Ерика Нелї- 
дова. Се її прикувало* на місці. Підслухала цілу розмову. 
Відразу рішилась що робити. 

Коли доктор Бравер вийшов із княжої палати, почув 
позад себе якийсь скорий хііід. Відвернув оя і побачив 
гарну, богато прибрану молоду жінку. 

— Вибачайте — сказала Єлена, а на її лиц-и виступив 
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багрянець — чи маю честь говорити із паном доктором 
Бравером? 

Молодий лїікар здивовано видивив сія на неї. Був тут 
зоівісїім чужий. Звідки ся пащ знає його- назвиїско? 

— Так, ласкава пані! — відповів: — Називаю ся Бра- 
вер. 

— Даруйте, що перепиняю вас іна вулиці — знова 
оправдувалась Єлена — але хочу конче із вами погоїв о- 
рити в справі дуже важній, яка відносить ся до; князя Ери- 
ка іНелІїдова. Я дочка ікняізія Вальдемара Нелїдова, з яким 
тільки що пан доіктор говорили! Неінарочно я підслухала 
вашу роїзмюіву іі дізнала ся, що ви горяно занили юя недо¬ 
лею мойого бідного кузина, за що вам сердечну подяку 
складаю. 

Лікар дивив ся на гарну незнакому. 
Чому його затримує1? В якій діли? Чому воїна називає 

того нещасного чоловіка, своїм кузиіноїм? 
— йдім дальше! — просила ЄлеНа1, розглядаючись 

кругом трівожно. — Коли позволите, підведу ваїс, щоб не 
звернути) на себе уваги. 

Лікар мовчки 'Кивнув головою. Був так змішаний, що 
не знайшов слів на відповідь. 

— Позвольте, мій пане — скоро сказала 6лєна — 
поясню вам цілу справу. Я сильно переконана, що» той, 
ЩО' від кільїкоїх тижнїів так вміло- виступає тут як брата- 
нок мойого батька, є звичайним обіміанцем. 

Доктор Брав ер здержав ся, але Єлена кивнула на ньо¬ 
го' щоб йшли дальше. 

— Так — вона продовжувала — се моє сильне пере¬ 
конане, хоч на бажане мойого батька, той мнимий княізь 
посватав мене. Колишні мої здогади набрали з часом ціл¬ 
ковитої іпевности і тому, коли ісей нещасний вернув до 
вітчиеи, ія одинока повірила в його запевненя. На жаль, 
я не міала доказів, щоб йому допомогти. 

Лїкареви видало ся се все дивною загадкою. 
— Вибачайте іпанї — нарешті промовив, бистрим оком 

міряючій Єлеіну. — Ви сказали, пані, що ви є нареченою 
МНИМОГО) КНІЯІЗЯ. Коїлиі Йому не вірите, чому ОТВСрТО' не ска¬ 
жете про сіє баїтьїкови? 

6леіна поблідла її очі опустила в долину: Лице її зра¬ 
джувало глуїбокий біль. 
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— Не можу вам на се відповісти — се мод тайна! — 
непевним голосом сказала. — Доки не матиму зовсім пев¬ 
них доказів, не зможу яівіно виіступиіти. Я думаю, ви пі- 
ймете се: Коли міій самоізванчий кузин перед кільікома мі¬ 
сяцями тут явив ся, вііін своєю рішучістю та поведенєм 
велів цілковито з’єднати! собі серце мойого' батька. А ко¬ 
ли після якогоісь часу заявив князеви, що бажав би оже¬ 
нити ся зі мною, мій батько був вельми радий тому, 6о~ се 
було' здавна його мрією. А його радість була так велика, 
ЩО Я рішилась НрИНіЯтИ ОСВІДЧИНИ' молодого КІНІЯІЗН лиш 
тому, щоб батька бідово лити1. Та я не довіряла йому» та 
гидувала ним, але, не маючи ніщо певного', міусїла мов¬ 
чати. Аж якоїсь старий слуга, шо доївші літа пеіребіуїв на 
княжому дворі, остеріг мене, що віїн зараз після поворо¬ 
ту молодого князя переконав ся, що він не є Ерикоїм Не- 
лїдовим. Вііін також сказав мені, що його молодий пан, 
про якого' слід від довшого' часу був пропав, мав за лі¬ 
вим ухом знак. Сей же, що піДшиваєіть ся під імія квяізя, 
того' знаку не має. На жаль, невдовзі опісля нещасливий 
влучай спричинив смерть старого' слуги, а з ним; пропав 

• одинокий мій свідок... Я вже втратила була всяку надію. 
Аж несподівано являєть ся у наїс знаний вам молодець іі 
витає мого батька, як свойого істриїж. Жах великий відбив 
оя на лици мойого’ нареченого — він або знав прибуваю¬ 
чого, або боїяв ся може висвітленні правди. Та се однак не 
.вивело його з рівноваги — холоднокровно відправив дій¬ 
сного» князя, називаючи його обімаїнцем. 

— Се страшне! — промовив лікар. ^— Признаюсь, що 
коли ваш батько лередііміною назвав того молодця обіман- 
цем якийсь внутріїшний голос остерігав мене, що! так не є, 
та що той молодець не обіманиїв мене! 

— Ні, ні! — не обіманив! — перебила Єлена. — Вірте 
мені, що хиба, ніхто другий не терпить так з його причи¬ 
ни, як я. Але не бачу виходу; не знаю як осізободити себе 
від ненависного суіпружа із тим чоловіком1... Случай Явіїв 
мене із нареченою того нещасного князя — вона оістала 
йому вірною в час довгої розлуки. Ви зрозумієте розіпуку 
бідної дї'вічиїни — на колінках просила милосердя у мойого' 
батька. Але він, той самозіваїнчий князь, вмів обманити 
серце мойого батька, вмів вговорити в нього, що» прибув- 
ший молодець се обманець. І тому мій батько не мав ми- 
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лосердя над бідною дівчиною та відпустив ЇЇ від себе без 
слона потіхи: Онак я сама рішила :пороїзіум:і\ти) оя ііз Евою 
Вернер та допомогти Ж нареченому зДсбути втрачені пра- 
віа Чи розумієте мене тепер? Хиба розумієте вже яік стра- 
шінюію е діля мене думка, що1 незабаром я^б мала стати 
жінікощ того нахаби! 

Молодий лїкіар> глядів на неї поіважіно, допитливо. 
— Будучи на вашому місці — сказіав — я-іб те все роз- 

Повіів кніяізеви! А тоді доперва ваш батько прозрів би та 
піраівДіа побідилаб! 

блена знов а зДрілнулаїсь й відвернула своє лише. 
— Нї, нї! Не можу про- се говорити з батьком... А 

може — добавила, тю хвилії — може вікіїніцї не буду мала 
иНшого вибору і... 

Хвилю йішла мовчки побіч лікаря а відтак нагло бла¬ 
гаючим голосом промовила: 

— Пане докторе, ходіть зі мною до Е'ви Вернер, на¬ 
реченої того ееїшДісного молодця. Дайте їй ніагоДу подя¬ 
кувати вам1 за ту прислугу, що ви вИсвіДчИли її люїбому. 

Лїікар троха одягав ся, але остаточно пристав на, се 
й об оіе пііїшзли. 

— Все, що» лиш в моїй силі буде — сказав доктор 
Вравер — все зроблю. Я не ,ві(рю, щоб молодий князів збо¬ 
жеволів. Школи я не запримітив у нього ніяких познак 
умової хороіби. Жаль мені дуже молодого князя; призна¬ 
юсь вам, що він ще в Лоїнідоінї з’їбДнав соїбі моє сп і вчуте! 

Прибули до Евиноіго мешканя а вона, чимало* здивува¬ 
ла ся побачивши Олену в товаристві назнакомосо муіщи- 
ни. 

— Ось я заїм привела приятеля бідного* Ерика — за-, 
явила блена. — Се доктор Браїв^р із ЛоВДону, що недавно 
тоїму допоміг Ериікови сюДи повернути. 

СЛьоізи. вДячноісти поіявиЛи ся їв Евиних очах. І вона і 
пані Вернер сердечної піривитали молодого лікаря і зарай, 
так в четверо, почали поважну розмову. 

Ева розповіла прої те, що дізнала ся на поліції. її на¬ 
реченого віддали' іпід доігліяд лікарів в шпиталиі нервових 
недуїг, що був побудований у віддала якої пів години до¬ 
роги поза містом: Розумііієіть ся, вона його відшукала, але 
надармо просила, щоб їй хоч на. хвилину позволили по¬ 
говорити з нареченим. РІішучо відказали їй. » 
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Доктор Бравер уважіно приглуху вав ся оповіданю 
Еви й рішив в який будь шоюііб розівязати загадку. А іпо- 
затим — а бояв іся того1 — іще якесь „щось” заважило в 
його рііше'НіЮ: се ©лена, котрої незвичайна краса зразу йо¬ 
го ДО' себе прикувала. 

В чаїсї розмови згадав; що» передо всім хоче віднайти 
свойого товариша доктора Деірінґа, з яким відбував спіль¬ 
ні студії, а'коли се зробить, приоібіїдяв займити ся рішучо 
справою молодого кніязія Не лїдова. 

Коли згадав імя Деріїнга, Ева здригнулась. 
— Доктор Дерііїнґ? — спитала. — Такий лїікар є — 

о скілько добіре памятаю — в заівеДенно, де перебуває мій 
наречений. 

— Можливо! — вііідіповіів доктор Бравер — мій прия¬ 
тель якраз є лікарем нервових недуг. Так, се він. Чудесно. 
Тепер вже легка оправа. Без великого' труду дістану ся 
і- до закладу і до нещасного кнія(зя! 

Із радости аж сльози станули в Ввиних очах. 

Ще тої самої днини йіішов доктор Бравер до того за¬ 
кладу. Після годинні ходу добив- ся до' цїли. Опитав про 
доктора Дерінґа. Завели його1 до- салі принять, де за хви- 
лію яівив сія також доктор Дерїеґ. Він лиш спинив ся на 
порозі як враз і скрикнув з радости: 

— Здоров бу®, Юріє! Се ти — старий друже? Алеж 
бо ти змііінив ся за тих кілька послїдних літ! 

Привиїтали іся сердечно1. Почали згадувати даївні 
часи; а оповіданю ї,х не було кіїніціяі Відтак змінили тему 
розімови і нагло' доктор Бравер опитав: 

— 'Скажи іно мені, Ервине — у вас є під наглядом 
хорий, якого' і я доібре знаю... Був колись в Лондоні, на 
клініці, звав ся Ерик Нелїдов і тодії я був дуже зацікавив 
ся ним. Не знаю, що думати про» нього: чи се який наха¬ 
ба, чи може хорий на у/хні. 

Доктор Біравер із розмислом так говорив, щоб не роз¬ 
орити підозріня у свойого друга. 

А доктор Дерінґ скоро підхопив: 
— Розуміііеть ся: вмовив в себе княже іпоходжекє. 

Позатим се милий чоловік, високо- оібіразований із широ¬ 
ким світоглядом1 Рад О' із ним роїзімавліяю. Одного лиш не 
можу зачіпати, а се: його княжої гідноісти. 
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— Чи заведеш мене до нього? — опитав Браве р. 
Деріїнґ згодив ся на се й завів свойого друга до від¬ 

ділу, де приміщенИіЙ біув Брик Нелідоїв. 
Але той лиш глянув на авойого до'бродїя, крикнув із 

радости й підійшов до нього. 
— Мій Боже! — кликнув. — Чи-іж би се правдою бу¬ 

ло — доктор Браврр-, се ви тут? 
Молодий лікар сердечно* стиснув йоїш за руку й ве¬ 

сел о> промовив: 
— Певно, се я! Захотів поібачити де перебушуєте. Так 

давно ні знаку житя не даєте! 
Ерикова радість зразу протала. Тяжко* дихаючи Від¬ 

повів : 
— Пане докторе, я не писав, бо не стало ся так, ях я 

думав. 
А коли на мить доктор Дерінґ відверну в ся\, доктор 

Враївер да» знак Ерикови, яким остеріг, що він; йому не 
ворог. 

Тимчасоїм доктор Браївер говорив про всякі найріж- 
нор о дініїйшіі справи, передав йоімуі поїздороівленя із Лондо¬ 
ну і розказував про ріжних визначних людий ііз клініки, 
яких знав також і Брик. 

Хтось постукав у двері — покликано доктооа Даоінґа 
ДО Х'ОрЮІГІО'. 

— Вибачай, верну за хвилю! — звинив ся Дерінг і 
вийшов. 

Тоді доктор Бравер промовив до Брик а: 
— Послухайте мене! Приношу вам щирі від серція на¬ 

реченої позд ороівленя. Сьогодш я був у ньоії. Не теріяйте 
надіїії — все гаразд (буде. Лиш заховуйте ся супокійно'. 
Ваша кузинка, донка старого князія, є вашим вірним дру¬ 
гом й маємо надію, що зможемо вам привернути належні 
вам права. 

Брик здивував ся. 
— Моя кузинка? Єлана — наречена того — того ос¬ 

манця? 

— Так! вона вісе знає про нього! Ненавидить його та 
бажає увільнити ся від нього! Тому й полупила ся із ва¬ 
шою нареченою й стараеть ся доказати, що се вам прина- 
лежуть княжі права. 

іБрикове здивоване не мало границь. 
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•— Тапер же не говоріть іпро се — остерігав. Не те- 
ржйте відваги, друже, та вііірте, що Боїг вас не юіпустить! 

Як раз втворили ся двері й увійшов доктор Дерінґ. 
Ще часок остали із хориїм, але вже не Довго. 

Оіісля їх віідходу Ериік впав на коліна. Не міг сліз 
спинити. 

— Таїк, ЕвО' ім(оія! Глядім ііз надією в будучніїсть. Так, 
моїя дорога, тепер я надією живу, бо вірних другів маю! 

РОЗДІЛ СХ1У. 

ПОДВІЙНИЙ ОБМАН. 
і 

Пригоди минулих днів вельми зажурили Олеіксу. Дій¬ 
сно, так близька присутність Брижа Нелідоіва, з кождою 
хвилею загрожувала йому відікритєм. Також віїднував, що 
Єлена ненавидить його та бажає позбути юя. Хотів ліри- 
спішити день вінчаня. Ставши законним чоловіком Єлеіни, 
чувіби ся міного' безіпечініїйшим. 

Якраз вертав домів, цілковито думками заніяггий. Тіль¬ 
ки що був у своєї нареченої, а її байдужність та холодна 
здержливість дуже розорили його. 

Наміряв ся втворити фіртку дю свюіцого парку, коли 
нараз почув якесь шарудїінє, а коли оглянув ся, замітив 
якогось старого' жида із кошем іріїжноігО' товару. 

— Нічого не вторгую, ласкавий пане? — спитав 
хрипливим голЮСіоім. — А може зробимо' який інтерес, па¬ 
не 'бароне? 

Олекса хотів відвернути ся, та нагло звернув більшу 
увагу на жида, якого голос — здавалось йому — знав. 

— Нічого не вторгую, ласкавий пане? — Нехай іпан 
барон оглянуть які прекрасні річи маю. Все не дороге, та 
доібре, пане бароне! 

Олекіса хотів йти дальше, коли се жид вхопив його 
сильїно за рамп. 

— Хвилинку мусиш мене вислухати! — відозвав ся. 
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Із трудоїм здержав Олекса омлиік здиївованя. 
— Се ти — ти? — опитав нарадо-. 
— Таїк — 'Яі! —- зареготав ся старий жидиіаКо. — А 

що? Не пізнав би ти мене в такому перебраню? ... Хит¬ 
рун із мене — що? Поліція не так скоро* 'віднайде мене. 

— Чоігочж ти тут знова хочеш? — кликнув Олекса. 
— Аджеж я тюібіі говорив, щоб ти мені не докучав! 

— Е, що ти мені таїм говорив! — відрубав той з по¬ 
гордою. — Роблю, ЩО' самий хону. Дай мені спокій! От 
радше розкажу тобі дещо- цікавого: Ти певініо знаєш вже 
від нашого друга Мербаїха, що, задля більшої пеївнюісти, 
свойого часу я прибрав був твоє назвиско. Мимю того — 
не повело' сн — віпав я властям в руки. І Олекса Рандоїв- 
сьїкий поіманджав у вязеицю! 

— Драбе! — кликнув Олекса. — Так, розказував мені 
про се Мербаїх, але відберу тобі охоту вдруге під моє ііми 
підшиватись та злочину допускатись. 

— Ха, ха, ха! — зареготав ся той другий. — Такого 
чесного імени іне івісе можна вживати. Здасть ся, вигідеїій- 
ше буде колись назвати себе князем НелГїдовим. 

Олекса стараїв ся здавити злість у собі. 

— Чого хочеш? — говори! 

— Хочу лиш*докінчити своє оповідане: — Час якийсь 
я мусів пересидіти у вяізіницї, як Олекса Рандовісьїкий. Аж 
тут одноії днини — моє здивоване та радість прямо гра¬ 
ниць не мали — дістаю сердечний листок, фііялками паху¬ 
чий, писаний жіночою рукою. Лиістоїк був від Асти, яка в 
ньому заіпевінюівала мене про свою горячу любов та зві- 
ДОМЛЯла ЩО' В(СЄ МЮЖЛИІВе Зробить, ЩОб ЛИШ Мене ІІЗ В'ЯЗ¬ 
НИЦІ увільнити! 

— До чорта! — заскреготав зубіаіми Олекіса, що- вже 
доміркував ся вісь опо. 

— Розуміїєть ся — говорив Волдінґ дальіше — я оста- 
івив її із думкою, що се я „її любимий ЛЄсиік”. А коли 
остаточно — завдяки її безмірній любові — втворила ся 
моя; вязницяі, я подякував прекрасній Астї за її старанія. 
Но, і тепер я зовсім' сівобідний. Задля оісторожноісти я ось 
так перебрав ся та дюнерва від недавня находжу ся в сьо¬ 
му МІСТІ. Але ІЗ Грішми у мене неІЯІСНО' і тому оісь мене ба¬ 
чиш. Лесю, ти. мусиш мені допомогти! І 
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- Го-іго! МІІЙ ЛЮбчИІКу — мушу? — бісячись вигуку¬ 
вав Олекса. — Хто тоїбі оказа'в, ЩО' мушу? Ні, моїй друже, 
розглянь ся за киїм другим — від мене не роздобудеш нї 
з л ом аиого с о тик а. 

Волдіеґ схрестив руки на грудях та визиваючю гля¬ 
нувши на Олексу, так промовив, злобно підсміхаючись: 

— (Нї зломанюіго соїтиіка? Дивігть ся — зівідки така 
відвага? Га, га! мій друже — знаю я добре, що- дістану 
від тебе — та ще не мало гроіший! 

— Нї за ЩО' в світі! — крізь зуби іпіроїцїдив Олекса. 
— Сього вже за боїгато! 

■— Не біїй ся, мій друже, не зіншцу тебе! Се вже по- 
іслїдний раз. Маю чудесні наміри, вже більше не корпота¬ 
ти Му ІІЗ ТІВОІ0Ї приязнії. 

—- Дай манії святий ісуп оікіїїй! — відпер Олекса. — 
Знаю я, ті твої „наміри” — нічого не дам! 

В очах Волдіінґа заграли ворожі вогники. 
— Надумай ся, Леїсю! — грізно промовив. — Знаєш, 

що маю в руках тебе і Ас ту. Так не дражни мене, раджу 
тобі по доброму. 

Олекса, в безсильному гніву, затиснув кулаки. Волдін- 
ґова ногроза мала добрий наслідок. 

— Кільїко хочеш? — спитав розбіішеним голосом. 
— Но1, думаю, ЩО' на початок 3,000 Гульденів мені ви- 

стане! 
Олекса закляв. Одно розумів що мусить платити! 

Добув із мошонки баіжані гроші а подавши їх Волдінґо- 
ви, сказав: 

— Але раджу тобі, виминай мене! Бо і в мене теїр- 
пеливоісти не стане! 

Олекса не міг панувати над своїм гнівом коли бачив 
з якою злобною насмішікою ВолДіінґ ховав подані собі 
гроіші. З поісіпіхом відійЩоїв. 

Позад себе ще почув побідиИй сміх Волдінґа, що 
довго ще дивиїв ся за відходячим. 

— А бачиш, мій любчику! — радував оя. — Я-ж тобі 
казав, Що заплатиш. Але тепер мушу візіяти оя за якусь 
порядну роботу, бо мені вже відпала охота віід того вю- 
лоїкитстіва. 

Звернув сія в сторону міста й зайішоїв до- одного із 
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заїздних домів, де збиралось дуже неповне товариство. 
Тут в темному кутку сидів його приятель Мербах. 
— Но, і як? Обскубав його? — шита®. 
— Чудесно! — була відповідь. — Кидав ся, але не 

помогло*. Мусів — тай дав! 
Зажадав вина й присів ся коло свойого' друга, яко¬ 

му також дав, частку проший. 
— Оісіь, маєш! — говорив. — Придасть оя тобі, бід¬ 

няку. Я-б дав тобі більше, кю-б лиш міг. От, тепер бодай 
маю щось їв ікишени — чоловік зовсім инанше чуєть ся 
із тим! 

І Мербах також — ;в наслідок дарованих грюїший — 
був в доброму гуїморі. А міряючи свойого приятеля від 
стіїп до голови, сказав: 

— Знаєш Волдіїнґ, ти повинен щось зробити... Я-б 
сказав: ожеіни сія із якою ботанікою! 

Волдііінґ був веселий без границь. Але тут нараз став 
поважний і заявив: 

— Думка не дурна! Колиб чоловік добре попав, мав 
би запевнену будучиість. 

Тепер Мербах у веселий спосіб почав представляти 
йому вісі вигоди супружеотва. Та се Волдіїнґа не розсміши¬ 
ло, він вже остав поважним. А коли після години розі- 
йшли ся, Волдінг тяжко задуманий поступав вулицею й 
дивну розмову вів самий з собою. 

А також у свойому мешканю був задумзіний та по¬ 
важний. Невжеж то Мербахова порада так вплинула на 
нього?... 

Для бароінихи Говарт настали — як здавало ся — ча¬ 
си найбільшого щастя. Була в поіоїдаию великого майна, 
була панею величавого замку. І барон Альфонс почав 
вживати житія та світа, здорово* обскубуючи матїрню ка¬ 
су. Зразу вона старала ся спиняти ті вісі, його забаги, але 
від часу тоїї то прикроії ноні серед моївчаливого» ліїїса, ба¬ 
рон Альфонс якоїсь дивно впливав на свою матії)р. Коли 
йому доко*ріяла за безмірне трачене проший, або коли не 
хотіла йому дати проший, — він лиш якось так дивно 
глядів на неї, або* диванно підшіхаїв ся, а тоді* прекрасна 
та жінка робила все, чого* він лиш бажав. 
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Синова легкодушність та безмірне трачене грошиїй 
затроювали житє прекрасній вдовиці. І вона також ба- 
жаїла віжиівати солодощів жити. Аджеж воїна була в най¬ 
кращих своїх літах — імотлаб ще попасти яке щаСТє. За¬ 
гадала віддати сиіноіви частину майна на власність, сама 
же рішилась піти піііслія власних забагів. 

Коли вона про се згадала сиінови, він всміїхнув ся а 
допитливим окоїм споглядаючи проїмовив: 

— Ні, маїм.О1, про се не думайте! Ми разом мусимо 
держати ся. Коли доконче хочете вибратись в дорогу — 
так гаразд! — 3 вами я-іб також хотів троїха світа пізна¬ 
ти! 

Замовкла й не згадувала біїльїше про се. 

Перші тижні, після смерти свойого чоловіка, перебу¬ 
ла самотинно' — аджеж перед світом треба було вдавати 
сумної вдовиці. В самотинії же своїй снувала найпишнїій- 
ш!ї заміри. 

Не часто виходила їіз палати, хоч найбільшим її ба- 
жанієїм було поіказаїти ся товариству. 

Часто-, коли сиділа в. глубокій задумі при вікні, ба¬ 
чила у вікні про тил ежн оіго будинку якогось старшого му¬ 
шину. Кілько' же разіів воїна глянула на нього-, він скоро 
переводив свій погляд на вулицю. 

І на диво' — барониха що раз частинне споглядала 
на того' пана, якого ціла постава та поведене зраджували 
ШЛЯІХОТНе ПО'ХОДЖеіНЄ. Без сумніву був се якийсь високий 
військовий урядник. 

І скоро переконала ся барониха, що її сусід часто за 
дня виїздить в товаристві старшого вже слуги, прибрано¬ 
го в боїгатиій убір. 

Почала довідуватись хто вііїн такий, [ незабаром ді¬ 
зналась через свою служницю, що її сусідом є граф Баїй- 
тен, який недавно тільки що спровадив ся до* тої камееи- 
цї та заняв там цілий перший поверх. 

Се ще більше її зацікавило', особливо, що кілько- ра¬ 
зів станула при вікні, зараз також являв ся напроти той 
граф — і нер аз їхні погляди стрічали ся. 

Якраз знова наближила ся прекрасна вдовиця до- вік¬ 
на. Сьогодня однак видалось їй, що- Графа нема дома. Ба¬ 
рон иха бодай не доглянула його при вікні. 
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(Нараз здрііігнула ся й подалась взад. 
Чи вона добре бачиУгь? Не помиляєть ся? Аджеж се 

хиба граф. Саме вийшов із дому віраіз зі авоіїм послу га - 
чем й пуїстив ся йти прям о до ЇІЇ хати. 

Таїк — не помиляє'ть ся. Здержала віддих. Хвилю 
стояла непорушно, стиснувши руками филюючі груди. 
Аж тут — чути ДЗВІНОК. 

— Ах! се він! — кликнула радіїано, 
І побігла до свойого будуару, щоб ще поправити де¬ 

що на собі. 
Незабаром служниця принесла візитну картонку. 
На картонці, їв розі, красувалась графська корона, а 

здобленим письмом виписане було і'мя і назвиюко': 

Граф Герман Ьайтен 

.■■■■-- - 

Сильний багрянець покрив лице баронихи на вид того 
назвиска, шо так нагло побачила на карточцї. 

З трудом лиш могла закрити своє схвильоване перед 
цікавим оком слуЖниц|ї, що — як се звичайно' буває між 
такою послугою — бачила й розуміла більше, як се мюж 
було по ній іпііізнати. 

Тимчаїсом барониха троха охолола, схвильоване звільна 
її оставило й вона змогла заговорити. 

— Попроси пана графа до сальону, нехай сяде й хвиль¬ 
ку пожде, а незабаром зійду — нарешті' промовила до слу 
жниці непевним голосом. 

СлуЖниця вийшла. 
Бароіниха ще цікаво зазирнула в зеркало та огляну¬ 

ла себе від стіп до (ГОЛОВИ. 

Була вдоволена, бо Всміхнулась сама до себе, струнку 
свою істать випрямила ще більше й легким ходом пішла 
зустрічати ігоісітія. 

Але іш серце інапірашо' товкло ся» і До що раз сильнїій- 
ше, в міру того', як наближала ся до сальону. 

МусІіла вжити іцііілаї сили волі, щоб запанувати над 
розбурханими нервами та показатись перед гостем свобі- 
дноао та спокійною. 
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Коли інарешті' увійшла до- сальоіну, побачила яік (із од¬ 
ного їв іпііів'ко'л-есо уставлених фотелів пііідноісить ся поваж¬ 
на, повна гідноісти ґрафіська фігура та т лицарською чем¬ 
ністю підходить до інвоі на іпривіиТаиє. 

Таікож (самий перше відозв ав юя й сим знова дав їй 
троха часу прохолонути. 

— Ласкава іпанії барон оів а — промовив незвичайно 
чемно — може вибачить імені, що- ія, хоч дотепер зоївоїм не¬ 
знаний, поіважив іся переступити поіріг вашої хати. Але 
вважаю се ісвоііім обоївязіком- іяік ісусїід пані баронової, здо¬ 
бути іс|я на відвагу доступити тої чести та особисто- піред- 
с та вити юя. Маю надію, що- ласкава пані за ісю мою смі¬ 
лість не імуть гніватись на імеїне, чи не так? 

Помнімо івЄлиікоігоі з’уїси ля, яким (баїрониїха хотіла за¬ 
панувати над собою, не імогла запобігти тому, що її личко 
обляїв горячий багрянець. 

Але вдало- юя їй викликати на личко милу усмішку та 
вівічливим іруїхом руки вказала ґрафоіви фотель, запраїш-а- 
ючи, щоб заніяїв попереднє міііоце. 

Із свої хівияї знова скориістала, щоб від’зиск'ати сво¬ 
боду та іне дати замітити по собі нікого-будь несун окою. 

З початку говорили про- справи звичайні в таких 
хвилях, маловажні. 

Опісля доперва розговорились на добре. 

Граф розповів їй, що вертає із довшої подорожі; із 
полудневих Країв та що думає якийсь чаїс тут перебути, бо 
хотів би оглянути в міістії все, що тут гідне увагу та слав¬ 
не, особливо- же хоче пізнати старинноісти імііїстд та діла 
штуки а рівночасно також бажав би дати своїм кісткам 
довший юуіпочіинок після так тяжкої подорожі. 

Слова його, а особливо- згадка про- подорожуїваїнє роз¬ 
будили велике зацікавлене у бароінихи. Як займаючим 
мусить бути для коїждої жінки мундика, ВІДр-ІЖНЯІЮЧИЙ ся 
від Свойого окіруженя ЧіаірОМ’ ноївостий які привіз з ісобо- 
ю ііз далеіких подорожий в екзотичних краях... Так і тут. 

Баїрониїха з великим зацікавленим прислухувала ся оіпоіві- 
даіням п(ро- далекі подорожі того чоловіка, в котрого хоч 
ВОЛОС був вже СИВИНОЮ припорошений, ТО' все-ж таки бу¬ 
ло- в ньому щось такого-, >шо не допускало- називати його 
старим; іміав іще живі та повні світла очі, юпіружиюті руки, 
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га живо вісім переймав ест, про що самий говорив — од¬ 
ним словом, мимо' старших ліїт поводив юя наче молодець. 

Вмів же так живо говорити, таїк вмів слухача /втягнути 
в круг (своїх думок й зацікавити тим, що гоїворив, іщої біа- 
рояпха пріямо' очній не зводила із нього, та ловила кожде 
його слово1 й прямо аж ізаібуїваїлаісь слухаючи. 

Дуже скоро іпоізібула ся першого несупокою, якого за¬ 
знала ініа ві/стку іпро відвідини того незнаїкомого чоловіка 
та в перших хвилях розмови із- ним, та вже після якогось 
часу так свсбідно з собою роїзмавлстла, що комусь ііз лате 
ку імоглоб їздавати юя, що- (се якісь довголітні внакомц ,а нї 
двою людній, що іпеїрішиїй раз в житю зійшли іаяі. 

І сталось так, що граф засидів ся у тої гарної вдович¬ 
ки о їм ного довите, іяк на се поізволіяє звичай іпри піерішик 

івідв'ідиінах. Оістав, бо промінистий погляд ібароеиїхи пря¬ 
мо, здавало ся, придержував йог 0і на міісци. А коли оста¬ 
точно пііДіняів ся, щоб покращати ся, здавалось їй, що се 
не година а лиш декілька хвилин їв милій розмові із ним 
пройшло. 

Розуміїєть ся, цівитуча ще Кльотильда ввічливоіго> та 
милого1 руюїдіа горячо запрошувала1, щоб частїйще до 
кьої заходив, а лан граф зноіва не криїв ся ііз тнім, що пані* 
баронова викликала у нього /сильне івражіїніє. 

Не тяжіло- (буде читачеівиі відгадати настрій духа, їв яко¬ 
му Граф Байт єн оставив бароінихіу Кльотильду. 

Прекрасна та пані доївший час в задумі проходжу ва¬ 
ла ся у свойому будуарі а що- із природи була зарозуміла 
та жадна слави, то зараз зароїли ся їй в голові Сміілі дум¬ 
ки та очаійдушні наміри та наДЇЇ на будуче. 

І таїк: в думці вже бачила себе жалкого того достой¬ 
ного пана, графинею Байт єн, та представляла Собі вже їв 
думках, як то воїна1 веістиіме безжурне, веселе та прила¬ 
дне жите при боці того'милого1 чоловіка та серед найівис- 
шиїх, аристократичних кіругів товариства. 

Таке становиско — се була ті довго1 леліїіяна імріїя. Зав- 
сїігди в свойому житю бажала займати перше місце се¬ 
ред аристократів, у (всьому вести перед, бути осередком 
всього і то1 при болї найбільші елегантного та ріівно ми¬ 
лого чоловіка. 

Коли вечеіроїм вернув' АльфонС ііз міста домів, був не¬ 
змірно здивований тим, що заістав. 
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Оісь його' імати, що в посладних ча'сах все 'була якась 
/сквашена, знервована та подражнена, сього дня нагле змі¬ 
нила сія зовсім, була в незвичайному настрою та дуже 
весела. 

Не довго траівалО', а діізіваїв ся вііід матерії, що саме бу¬ 
ло причиною тої зміни в її уїсіпоісібленю та незвичайної тої 
під’охоти. 

Самий таїкоїж був незвичайно сим загкочеіний, коли 
почув про відвідини того незнайомого Собі' (Графа та на 
його лици відбійло> сія ямнайвиїсше здивоване. 

— іСе цікаве! —кликнув оживлений — що якраз сьо- 
годня в клюбі також про нього говорили. іНееотворені ірі- 
чи розповідають люди про богацтва того- пана! 'Кажуть, 
не знаю ще напевно скільки в тім /правди, що іменно в 
Італії має мати більші земські посїлости, яких вартість 
має правдоподібно, переходити кілька мілїоінів 

Ся вістка ще більше подіїлала на Кльотильду. 
До всіх своїх мрій, які в думках голубила, прибула 

ще одна, дотепер ще не почислена, а се: богаїцтва! мілїо- 
ни! 

У баронихи на устах появилась усмішка щастя, по¬ 
тайна але многоважлива. 

Отже буде не лиш графинею але ще й мілїоиерко-ю! 
Але чи може Альфонс відгадав її іскриті думки?... 

Він якось так дивно впялив ся в неї своїм поглядом, 
так допитливо, можнаб сказати. 

Здаівало /ся, що тим поглядом (хо/тївби (сипнути в 
глуб, до самого дна матірної душі. 

іВже, вже втвіирав уста, щоб насмїшливого щось -ска¬ 
зати, -бо- що до сего- він- ніколи не жал їв матері, а однак 
почуте встиду, що- все таки є вроджене кожДій дитині', 
хоч і не -свідоме, казало йому замовчати. #1 

Вкуїсив ся- в язик й нічого не сказав. 

БароНиїха ще не скінчила встановленого звичаєм ча¬ 
су жалоби й -се лиш, а властиво етрах перед балачками, 
здержував її в/ід того, що не втворила ще своіїіх сальонів 
для прйнять гостий. 

Тепер би тимбільш-е радо втворила свій дім та прини- 
мала аристократичне товариство1, щоб мати нагоду тим 
частійше запрошувати до- себе Графа Байтеїна. 
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Оістаночіно однаїк потішала т чиїм, що також другою 
дорогою дійде до тої самої цїли. 

Доміркувала о я, що се навіть ліїіпіше оклад аечь ся, бо 
зіможе його ліїіпіше пізнати й до себе ІЗІблИІЖИТИ, коли буде 
йюіго' сама приймати, а ні. разом із більшим'товариством, 
де муїсіїлаїб бути на уСлугах вісім Другим' гостям. 

Граф Баїйітеїн дужо радо екоіристав із запросин ба¬ 
рокової. іПриходив зраїзу рідко, відтак чаїстїйше і чаїстїй- 
ше аж і ісчав щоденним гостем баронихи. 

Супроти так частих відвідин граф Байтеїн муїсїв запі¬ 
знати оя також із сином бароінихи, Альфонсом. 

Запіізнаївшись, син зовюїім буїв тої самої гадки що до 
'нового1 знайомого, що й мати. 

Подивляв його маїнієїри та миле поведене. І може бу¬ 
ти, що догадувавсь замірів матері а лиш не мав відваги 
в ГОЛОІС ПрО' свої здогади ВИСЛОВИІТЙСЬ. 

Зрештою рішив СЬОГО' не ЧІІІПЛІЯТИ. 
Поволи, в дуніті навіть почав того бажати, щоб мате¬ 

рі повело оя їв її намірах та щоб дійсно віддала ся за Гра¬ 
фа, що остаточно було знаменитою партією для матері а 
й для нього представляло певні кориісти. 

НаДїяв оя, що тодї допєрва буде мав доотатоічіне же- 
рело, з нікого черпати м-е гроші на покрите овоііх видатків, 
получеіних із заісіпокоювннем дорогих його; налогів та при- 
ємноотий, навичок та приістраістий. 

А ся честилюбиіва пані бароноіва, кілько разів пога¬ 
дала іпро юе, піке вимріяне щаістє її чекає, аж розплиівала 
ся в любощах 

Серед тих радіших зворушень поіслїдних днїів, серед 
рожевих мрій, навіть новішім забіула про нещасну свою ми¬ 
нувшину. 

(Немилі згадки того, що було' та минуло, віступали в 
тінь та робили місце світлій тече ріш и ост и та ще світлїй- 
шим намірам на будуче. 

Вмовкав наїв'іть гірііізний голос її нечистого' сумлїінія, 
той голос, що1 таїк страшно її міучиїв нераз дніяіми й ноча¬ 
ми й ніколи не давав супокою. 

Години за годинами минали їй на тихих роїзважува- 
нях, на снах на яві, солодких снах про будуче жиїТе. Лю- 
бувалаїсь витворами своієї уяіви, що розмальовувала ви- 
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мрійнії образи найікрасшими ка/з очними крааками. 

Ґіраф же ізноіва, чим відвідини його частїйшими става¬ 
ли та довіш'е тревали, тим виразінїйше давав розуміти, я- 

ікоіго рода ібули його почуваня /супроти гарної Кльотильди, 
тим виразінїйше давав пізнати, що його одиноким та най- 
горіячійшим бажанієм є, щоб здобути її для себе — раїз- 
на-вісе. 

А треба було- іприїзініати, що -вмів забрати ся до того, 
щоб її з’єднати собі. 

Аж любо- було дивити оя як ТО' він грав роль вельми 
вважливо лицаря, що то своїй дамі лиш служити хоче, 
та інї за що їв світі не зробив би їй ніякої прикрости. 

Злегенька даівав зрюїзуїміїти, що він івіважаїє себе на¬ 
стільки старішим, що не маївіби нії права нї навіть наміру), 
щоіб її пак молоду і приінаділиву жіїночку посісти а сим 
якріаз найбільше підбивав Кльотильду, яку зі всього най¬ 
більше боліло ісе, що її літа так скоро й /безіпоїворотно 
та без щастя проминали. 

Тож почувала ся щасливою, коли він їй згадував як 
то молодо- вона виглядає, а тоді й воїна із жіночою зруч¬ 
ністю, не прямо, але із далеку підходила й піддавала йо¬ 
му підваги, даючи пороізуміти, що вважає його- оце досить 
зручним, щоб міг іще і з наймолодшим мушиною у евать- 
бі суперничити. 

Так то з дня на день їіхнї відносини укладали ся, ста¬ 
вали зажилими та сердечними. 

Барон Альфонс вмів незначно 'так свої справи уложи- 
ти, що в тім ічаїс'ї, коли приходив Граф, він можливо ча¬ 
сто нереібував поза домом й дуже рідко коли докучав їм 
своією присутністю. 

Обоє-ж воїни мали міного свободи та мнюпо нагоди, 
щоб розказувати собі те все, чого1 не гоївоірить Ся в при- 
еутности третої особи, хочби інайблизшої, а лиш в затиш¬ 
ному закутку, в чотири оч)і. 

Хоч прекрасна вдовиця ще й думати не могла пре 
явну сполуку із своїм1 бажаним обожателем, бо їй ще рік 
жалоби не минув, то все-ж бодай (частинно була вдово¬ 
лена тим, ЩО' він тимічаїсом будь-ицо-^будь без сумніву ста- 
рав ся ю неї. 

Потішалась тим, що коли не сейчас, не так скоро, як 
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того бажала, то у всякому разі за кілька місяніїв буде 
жінкою пана графа Б антена, жінкою мїлї'онера. 

Річ зовеш іяіона та (зрозуміла, що так часті відвіди¬ 
ни ґрафа у бароінихи ГеІрват не оісітали ніжкою тайною. 

(Скрізь в мііїстї незабаром говорили нї про- що друге, 
як лиш про се, що сей незмірно^ богатий пан, дивак, так 
прилипає до ’барскихи, іцо вже невдовзі таки поберуть ся. 

Між іцоікотухами, (яких нїігде не бракує, 'заручини гра¬ 
фа іііз вдовицею були вже довершеним ділом. Не одна та¬ 
ка „чеісна” 'безплатна почта знала зов'сїм певно що вони 
вже зарученії, та лиш явно оповістити того не можуть з 
причин зов'сїм звісних і не одна із тих непоікликаних сто¬ 
рожів людської чести горіла святим вогнем обуреня су¬ 
проти вдови, що жалоібою ще вкрита, вже насолоджува¬ 
ла оя другим й тоді шепотом піддавала многозначні свої 
здогади. 

Коли же барона Альфонса питали прямо про се, екі- 
лько в тім; правди, що говорять люди про матримошяльні 
заміри його1 матері, він заігадочеО’ пїдсміхав ся та лиш 
здвигав раменами так, що ніхто нічого певного не міг ді- 
знати -оя від нього. 

Хитро та зважливо', іяж належало супроти чужих влїіз- 
ливіцїв, вмів молодий барон з- другої сторони до Графа 
відносити ся із вигладженою та добре обчисленою ввіч¬ 
ливістю та сердечністю. 

Йому залежало’ на оїм, щоб тото боїгача для себе 
з’єднати, бо- числиїв ся із тим, що колись буде міг ікори- 
стати, із ійого добросердноети, поки ще ціле майно віпаде 
в його руки. 

Одного разу, коли бароіниха нетерпеливо вижидала 
приходу графа та, іяк звичайно, стояла за фіранками при 
вііікнї споглядаючи на вулицю чи він не йде — здрііігнула 
ся нагло, немовби громом поражена та мов мертвець збі¬ 
ліла. 

Побачила бо між переходячими людину, на вид якої 
всія кров її зібіпла до схвильованого’ серця. 

Чи се, минуле, що так сильно бажала забути, не мо¬ 
гло потанути у филях вічного забутя? 

Чи ті хмарливі тїни мину втих дінїів та пригод все так 
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без шиїну мають її переслідувати? 
Чи також тоді, коли здійснять оя її горяні мрії і, вона 

як жінка того* бога/тоіго пана поїде із ним деісь у світ, да¬ 
леко із сих околиць, що насувають їй так прикрії спога¬ 
ди — чи навіть тоді вемилоісерний проклііїн минувшини не 
перестане тяжіти над нею? 

Чи бодай тоді сумні сї привиди не оетануть тут, щоб 
їй там не затемнювати світла та блиску сонця, якими во¬ 
на хотїлаб окружитись? 

— Ах, коїби хоч того' була певною! — погадала, а 
тяжкий стогін, що' добув ся із грудній, був найвиїразнїй- 
шим доказом, що вона сама заперечує тій блудній надїї, 
якою надармю' намагала себе обдурити. 

Ах, коби так раз-іна-все я могла забути про те, що 
остало за мною, що минуло! Коби я так мюгла без тої 
цілої журби, в неза колоченому супокою вживати того 
щастя, що так любо всміїхаєть ся ДО' мене! — думала в 
розпуїцї. 

Але зараз же в елїдіуючіій двилї найшли їй на голову 
зовсім инішіі думки та зовсім новий настрій заволодів тою 
твердою душею, зовсім її опутавши. 

Злобна, зарозуміла усмішка поіявила оя на її мірних 
устах, вона вая випрямила ся пишіно, самоіапевнено а го¬ 
лова її стрімко 'підняла ся вгору. 

— І що-ж є ще на світГЇ, чогоб я мала обавляти ся? 
—■ шепотіла сама до себе. — Особливої тепер — добавила 
після хвилі, немоїв стараючись впевнити себе в тому як¬ 
раз переконаїню — коли я вже близько здійснена авоїх 
мрій! О, ні! інї! Геть імаро, геть зловіїщі тїни та упирі! Не 
допущу, щоб ви затьмили мені світло мойого щастя! 

На її гарних устах осїлаїсь проімііїниста усмішка щастя 
та самопевненія;, та вигладила чоло, зовсім затираючи на 
ньому всякі зіімеріщіки, що їх несун окіій та жура намага¬ 
лись там покарбувати. 

іНебавіки заглянула через віікно> — а вона все на ву¬ 
лицю споглядала — як із високої брами протилежного 
дому вийшов Граф. 

ЙШОВ ДО1 ньюї. 
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Н-е минуло ще й ,кілька хвилин, а вона вже вижидала 
в сальонї, щоб 'там привитаїти) милого гостя. 

На перший погляд пізнала, що- граф вигліядав якоїсь 
иінаише, як звичайно, якось дивно врочиїсто та настроєво. 

•Пір квитавшись, він сказав кілька незвичайно ввічли¬ 
вих «слів й подав їй не велику але1 незвичайно’ гарну кити¬ 
цю рож, із а які певно іміусіїв досить високу ціну заплатити. 

Барониха з усмішкою се приняла. їй дуже мило було 
слухати тих всіх похвал. Серце стукотіло нерівномірно, 
дико, бо якийсь внутрішній голос шепотів ЇЙ! безнастанно, 
що якраз сьогодня здійснить сія се, чого- від так давка со¬ 
бі бажала. 

І дійсно: 
Граф зараз же сердечнїйшіе почав говорити й телліп¬ 

ший був, чиїм звичайно. 
'Вже в його’ погляді можна було відчитати освідчини 

лйміі але ґоріячі та готові до вислову. 
Розказував, що деякі справи та відносини так скла¬ 

дають ся, що мусііти ме вже в слідуючих днях виїхати із 
сього міста, але тяжко йому Приходить оставляти сю мі¬ 
сцевість, з якою так сильно дещо вяже його. 

Вже сі поіслїдеіі слова були многоізначні, але барони - 
ха із жіночою хитрістю скоро- спостерігла сія, Що наїйкра- 
сше буде нічого не відповідати на се. І дійсно, ні словеч¬ 
ком не відозв а л ас ь, а лиш по дївоїцьки завістидалаїсь, та, 
мов іпягнайіінт ьлїтнія дйвчіиіна, очи долів спустила. 

Тоді вік наглим рухом вхопив її за руку, якої вона 
остаточно зовсім не боронила, та гоїрячиїми словами ви¬ 
знав ї:ї щиру, горячу любов — любов, на яку лиш мущина 
здобути ся моїже. 

Се була величнія пюібіїда барониїхи. 
іВонаж дуже добре знала, що так буде, що до- сього 

прийти мусить і на прихід того вона була приготована. 
А однак, коли се вижидане щаістє здійснилось, ба- 

рониха не була в силі авойоїго хвильоваїня зрівноважити. 
Воно її цілковито оібняло, ій стало якось так ніяково, що 
й проімоівИти не була в силі. 

Нарешті, доперв-а коли вдруге почав наставати, коли 
знов,а поновив свої гарячії визнаїня любови та благав у 
ньої відповіди, вона1 підняла на нього сльозами щастя за¬ 
литі очі та мяпким рухом простягнула до нього1 руку. 
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гВііїн вхопив її руку та похрйв горючими поділу ями. 
Граф та баронові були їв божеському, на-причуд гар¬ 

ному настрою. Він ііз радосіти не міг соїбіі дати ради й пря¬ 
мо не знав, що з собою поїдати, коли вона, унимаючись, 
шепотом призналась, що* вже ві'д дайма в глубинії серця 
ховала горячі симпатії до нього а навіть і кохала його. 

'Оплівши руки, посідали на пишній отамані й віддали 
ся солодшім мріїям. В їхній уяві снувалиісь принадні пля- 
ни будучого житя, яке від тепер мали вже вести не з’окре¬ 
ма, здалеку від себе, але разом. 

Перші ХВИЛІ ПІСЛЯ ОІСВ'ІДіЧИН, ісї (перші хвилі нового 
житя, коли то чолоівік не належить вже лиш до себе, але 
і ще до когось другого та коли відчуває, що той, хітоісь 

другий, віддає нам себе також на вічність — сі хвилі ма¬ 
ють в собі щось отінюючого, чадлиївого', що начіе дурма¬ 
ном сповивай, поки чоловік давніше та ізіжиіеть ся з тою 
думкою про своє щастє. 

іУ баронихи зіворушиілось серце та ковтало так, що 
мало не пужло. Не було' се однак зворушене, виїклиікане 
трівогою або жахом. іНЇ! Противно! Тепер, коли бачила 
себе на верхівю (свойого щастя, добившись до1 мети своїх 
бажань, вернуло їй давне самоівпевненіє, свідомість своієї 
сили та чарів авоєі краси. 

Жінка ся пустувала та жартувала з такою свободою 
та без всякої настанови, наче дитина, так немов то останні 
місяці їії житя раз-на-все затерли ся в її паміяти. 

І справді барониха мала причину, щоб так радіти та 
веселити ся, бути вдовольненою, щаслиївою та чіваньли- 
вою: 

Граф був чоловіком образо в аниїм; його' поведене бу¬ 
ло так шляхотне та повіне гідіноісти, що її радість з при¬ 
чини посіданій його' була зовеїім оправдана та зовсім зро¬ 
зуміла. Той молодечий вогонь, що блиістїів в його гарних 
очах, та роїзікидав яісне іпіроіміінє ікругоімі, та похвальні слова, 
що ними ітак по лиіцарськи свій захват івиїсказував, таїк її 
захопили, що' воїна іпоіза ним не бачила нічого' та нікого. 

іКолиж остаточно почав граф пращати ся ,заневнив 
її, що зараіз завтра зноївд прийде. 
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Барониха була в чаду щастя. 
її ПОГЛЯД ДИВНО бЛИСТЇІВ, КІОІЛИ ще пізно в ніч безуїпи- 

иу проходжувалась по салії приніять й не думаючи про 
Су П О Ч ИНОК. 

Воліла радіше віддати ся мріям, стоікрать солодшим 
як сон. НЇЇІхІто бо радо не кладеть оя спати в той час, коли 
радіє своїм щастєім. В таких разах чоловік хоче вичіку¬ 
вати, сторожити, немов би то на дні йоіго душі ховав ш 
який жах перед наїсиллем, що в ночі то щаістє м*оже за¬ 

брати. 
І справді, нераз так буває, що лягаємо сіпати щасли¬ 

ві, возрадувані1, а рано встаємо журбою сповиті. Або 
хтоісь, в протягу тих кількох годин, коли ми спокійно 
спочивали, забрав предмет нашого щастя, або — що гір¬ 
ше всьіого — самі обдираємо' себе із того щаістя, після 
холодної на думи розгадавши, що1 се, чим ми радїїлиі вче- 
іра вечором, сьогодіня, при денному світлі* не представляє 
ніякої вартоісти. 

Але у баронихи наразі не було того. Ніхто їй щастя 
не відбирав, нї воїна сама не зменшувала його розсудли¬ 
вим думанєїм. Без застанови віддавала ся своіім мріям, а 
не йшла у спальню тому, що їй так прямо милїйіше мрія¬ 
ти було. 

Хтоб буїв думав, що вона ще коли підійме оя так ви¬ 
соко! Що Граф, та ще правдивий Граф, чоловік не пога¬ 
ний а до того ще так боїгатий, приійіде й перед нього зло¬ 
жить СВОЄ серце, іпочетне іІМІЯ' й принадні — ісвої мілїони. 

Якже втишить ся Альфонс, коли вернувши домів діз- 
наєть оя про вісе, коли діїзінаєть оя:, якого щаістя доступила 
його мати! 

Із великою нетерпеливістю барониха вижидала пово¬ 
роту свойого' сина. 

Цікава була знати, яке вражіінє викличе у нього ся 
вістка, а крім того сама відчувала потребу поділитись із 
другими тою радісною вісткою. 

Чоловік доконче мусить мати когось, щоб міііг перед 
ним виговоритись, особливо' в хвилях великої жури або 
незвичайної радости. А коли так стаиеть ея>, що в най- 
близшоїму окруженю нема нікого, то вирабляєть оя тоді 
у людини дивачіна навичіка говорити з собою. 
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іБарониха не довго ждала на сина. 
Незабаром вторили ся двері й Альфонс спинив ся 

на пороізії. Не потреба 'було нічого говорити. Було досить 
того, що заглянув їії радіюче лице, а зразу доігадав оя, що 
тут стало ся в його неприсутности. 

Так се вираз лиця осіб нам близьких без слів вміє до 
нас промовляти. 

— А! а! ґратулюю мамочці І — кликнув зрадівши. 
Барониха счудувалась: деб то він на місті дізнав оя 

про се, що якийсь час муоїло ще бути закрите тайною 
нереїд чужими. 

А він ще більше смїяв ся із її здивоіваня й почав даль¬ 
ше шутікувати: 

— Що-ж то, мамочко*, думаєте, що я нічого не знаю, 
що я вже зовсім’ так дурний чи сліпий, що1 не годен зро¬ 
зуміти, що ;в вашому серденьїку дїєіть ся? іЯ^ж івас, мамо¬ 
чко, знаю дуже доібре! Не треба мені більше, як лиш по¬ 
глянути вам в О'чіі, щоб зразу вичитати ваї тайни мами¬ 
ного серця, наче в розкритій .книжнії! Ось і тепер! Но, але 
се, мамочіко, щоб ви не казали, а се правдиве для нас 
щастє, та я прямо не вісилї того виеказати, як дуже тішу 
оя, що ті ваші заручини вже здійснили ая. 

'Барониха не спиняла ся довго над догадливістю сво¬ 
його сина, але коли він вже знав про се, почала розводи¬ 
ти ся над самою справою. 

Розказала йому все до ладу, що та як було, поми¬ 
нувши лиш деякі дрібниці, що для матері супроти сина є 
дещо дражливими. 

Се зоївісїм зрозуміле!! 

Зате же догодила собі тим, що попід небеса стала 
вихвалювати прикмети мущини, якого незабаром мала 
вже назвати своїм чоловіком. 

Дальше почала мріяти про будучвість. 

Розказувала йому, якими то рожевими барвами роз¬ 
мальовував граф перед ньою її будуче житє із ним, а са¬ 
ма же також неодно добавила, що особливо* відповідало 
її бажаням а про що Граф ще не вістів навіть згадати. 

Зараз завтра — дальше Говорила йому — мають від¬ 
бути ся їхні заручини тихенько серед родинного кружка. 
Опісля Граф має виїхати на якийсь час й оставить її саму, 
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але се лиш тому, щоб у себе дома приготоівити все ка 
приінитє будучої пані того дому. 

Доперва після тс то веірніе за ньою. 
Альфонс уважно' слухав (слів матерііі їй ггішиїв ш раїзом 

з ньою, а рівночасно також обдумував св'оії наміри на бу¬ 
дуче, надіючись, що після заручин матері асе зовсім иіна- 
кше і то1 на 'Кріаісше змінить ся. 

Коли так мати й сиїн сиділи поруч себе й снували ро¬ 
жеві мірі, той, що буїв предметом тих мріїй, Граф Б антен, 
в дома, зараз по другій стороні вулиці, вперто проходжу- 
вав ся по своїй міімінат/ї. 

Хто знає, чи в ту мить вид того чоловіка ніе зігнав би 
був тої щасливої усмішки із уст баронихи та Альфонса!... 

Коли-б були» побачили той глум, що викривив його 
уста, в їх душі муїсїлоб закіілвчитись дивне, неясне підо¬ 
зр інє та прочуте, що кинулиіб тяжіку тінь на радіїстю сія¬ 
ючі їх лиція. 

А що-ж доперва, коли-б могли відгадати його думки. 
Чи тодї-Іб воїни ще більше не стрівожили бяі? ... 
Але й ми, що із закритого кутка Підглядаємо графа, 

-ще не прозріли його намірів наскрізь. 
— Справді, а то скоро доходжу до цїли! — тішив ся 

Граф. — Нї не снило ся мені, що так жИво піде! 
Затирає руки й дальше ходить іпо кімнаті'. 
За хвилю стає перед зеїркалом. 

Оглянув себе веселим поглядом в зеркальвій відбитцї 
й зареготав ся якимсь нездержливим та гидким сміхом. 

— Но, но, дідусю — говорив до сеібе у зеркалї — хтоб 
сказав був, ще ти ще апроможеш ся з до/бути серіце жі¬ 
ноче! Ти іп об ід ник у жіночого іпола! Хоч, що правда, ціле 
житє ти був собіі ніїчото’ хлопчисько та мав зовсім парне 
поводженіє та щастє в любові — але що тепер тобі ще 
вдало ся зівєісти жІІнопіку і- то ще так молоду та вродливу 
вдовичку!... Нї, -про се ти вже хиба і не мріїяв! Що? 

-Відвернув іся. Був в доброму гуморі та хвильку ще 
проходжу вав ся п-о кімнаті. 

Вдоволений із -себе, почав роздягатись. 
— Так вперед, до мети та до поібіди — шепотом про¬ 

мовляв до себе — вже незадовго дійдеш туди!... 
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Р03ДЇЛ СХУ. 

; • У 

В ГОРЯЧДЇ, 

Через декілька хвилин і- Лукііяі і Едита отоіяли проти 
себе піеред забудов анєм цирку й нїкотіра іііз них не відо- 
звала юяі ні одним словом. 

'Однак їіхнї думки не йшли в одному напрямі. Кожду 
із них оживляли зовсім иініші почуваня, 

На личку старішої відбив ся зовсім виразно великий 
жа,х та клолііт. В черітах же молодшої вказалось дитяче 
майже здивоване, що звільна стало проходити в трівогуі 

Почув аня такі розмальовують ся на лицях вражливих 
жеініщин пак виразно, що не треба навіть вправи ото, би¬ 
строго оіка, бо навіть дитина легко їх відгадає. 

Чи-ж мав би се бути сон? 
А може се нагле зворушене, викликане так несподіва¬ 

ною появою Лївіії та її хоіроба помішали їй думку, що 
почала вірити немов то Едита в цирку... 

Але йї — НЇ! ; 
іСе-ж воїна сама стояла перед ньою. 
Чеійіже бачила се власними' очима, що сестра вийшла із 

тих то якраз дверній ... 
Нії, се не мана! 
— Едито! — кликнула — звідки ти тут взяла ся? 

Звідки вийшла? З цирку? Чи так? Чи мої очі не манять 
мене? 

Молодша перша отямилася. 
Однак слова лиш поводи та із трудом добували ся і(з 

її горла. Говорила видно насилу, немов в тяжкому снї бу¬ 
дучи. 

Голос сестри нарешті привів до тіямки Едиту. Не від¬ 
повіла а тільки оперла свою рукуі на рамени ЛупкІГЇ та здав¬ 
леним голосом промовила: 

— Ходи із відси, Лужіїє — ходим домів — ми зверну- 

т 
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ли вже увагу людий на себе — починають наїм пригляда¬ 

ти ся! 
Молодша, без опору, далась понести, забувши на¬ 

віть про те, за чим прийшла сюди. 
іНЇ пре що не говорили з собою. 
Едита не починала розговору, обавліяючись, що коли 

раз тільки перебє мовчанку, буде мусїла віиіслухати ціло¬ 
го ряду питань поставлених сестрою, питань, на які до¬ 
конче буде мусїла відповісти а не зімоїже. 

Лукїія же не могла в)і[дозвати ся, бо дивне якеїсь про¬ 
чуте давило її серце, запиеяло в гоїрлї; обняло' її якесь 
невиеказане, неясне, начпіїв лиш свідоіме почуте, що та 
людина ,що йде побіч ньої, то не сестра а хтось чужий, 
що се не може бути Едита... 

Але старша таки не могла вже доївше знести тої дав¬ 
лячої мовчанки. Із ріжних причин несупокій обіймав її. 

,А головно хотіла знати, звідки то Лукїя взялась як¬ 
раз під цирком. 

Чи зіналаб воїна про се, що Едита — є там? 
Хотіла бути .певного, хотіла доконче знати, чи Лукїя 

знала що про се, а коли знала, то звіїдки... 

— Ти ще не відповіла мені на моє питане, Лукійко 
— почала, нараз перебивши мовчіаінку — звідки ти тут 
взяла ся під цирком? ІЦо ти тут робила? 

Та вона ледво чула. 
Пробудила ся наче зі сну та глянула на сестру. Потім 

рукою потерла чоло, так немов хотіла стерти мраку, що 
їй сівїдоіму думку заступила, й тоді шепотом промовила: 

— Перед цирком? 

Доіперва тепер усвідомила собі, що йде із сестрою, 
тепер нагадала за чиїм вона зайшла в ту сторону міста, 
де так несподівано зійшла ся з сестрою. 

— Аджеїж я хотіла прикликати лїїкаря! — заявила а 
так звільна почала їй вертати давіна свідомість. 

Пригадала собі нараз, що не зробила ще того, за 
чим вийшла із хати. 

•— Ось так! Бачиш! До лікаря! Мушу вертати! Док¬ 
тор Болтен також мусить бути в цирку! — скоро говори¬ 
ла. 

Хотіла вернути, але Едита її спинила. 
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— На що тобі лікаря ? 
Луїкіїя старалась звільнити. 
— Мушу! Пусти! 
— Алеле бій юя Бога — просила Едита — віспокій ся, 

імай розум! Наполи лікар навіть дійсно був в цирку то 
мусиш зрозуміти’, що вже вийшов із відтам. Отлянь ся! 
Аджеж таїм вже входи замикають! Бачиш? 

Дійсно так було. 
'Вже скрізь замикали, великі ліхтарнії, ясним світлом 

сіяючі перед цирковим заібудованєм, погасли в туж мить, 
люди муїсїли' розходитись та вже напевно в цирку ніхто 
не остав. 

— То мушу ще раз пііти до його мешканя — заявила 
Лукія — може він вже вернув. 

■Се сказавши пішла вперед і то так скоро, що Едита 
на силу тільки наспівала за ньою. 

Остаточно діпнала її й почала допитуватись, що ста¬ 
лось такого в дома, що потреба лікаря. 

Донерва на кіільканратні запити Лукія розповіла Еди- 
тї, що стало ся в часі її неприсутности. 

Розказала, як Лівія нагло прибула до їхнього мешка- 
нія, як там занедужала і як вона, Луїкіїя, вибігла у місто, 
а потім під цирк, хотівши чимскорше зінайти лікаря, деб 
він не ібув. 

Так дійшли до хати, де жив лікар. 
Луїкіїя пішла на гору й сиїм разом вже застала його. 

Лікар сказав, що за пів години явить ся коло хорої. 
ЛуїкШя заспокоєна сим вертала домів із сестрою. До¬ 

рогою розказувала дальше про те, що могла доміркува¬ 
ти ся із неясних дорив очних слів Лївіїї, але Едита також 
не могла поіяісниїти собі, що викликало так дивний стан 
душі у тої молодої дівчини. 

Так дійшли до хати, де мешкали, а супроти того, що 
там застали, муїсїли на хвилю забути про несподівану свою 
стрічу перед цирком. 

іЗіже в сїніяіх доходив до них грімкий та жалісний плач, 
що аж серце їм здирав. 

Чим скорше поспішили і втворили двері до свойого 
мешканя. 

На ліжку сиділа Лівія, сховавши лице в долоні та 
тяжко ридаючи, а пані Тепер безпорадно дріботала по 
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мямнатї, розводячій та ломаючи руїки, не знаючи, що по¬ 

чати;. 
Заглянувши Луїміїю, підбігла до ньої із виїразоїм жаху 

та трівоги. 
Тремтячи всїім тілом кликала: 
— Пані! Окілько то страху я пережила!... Поінйтя не 

маєте! Ви лиш двері заперли за собою, а вже почало ся. 
— Що-ж такого? 
— Нараз — розповідала добродушна бабуїни, ще трі¬ 

почу чи її з зворуши єн я», а із очевидним івдов оленем, що бо¬ 
дай має вже перед ким виговоритись та що не сама вже 
із хорою ■—сама не знаю коли, а може я троха задрііімала, 
бо дуже змученою почувалась — ви-ж се знаєте — коли 
се бідна панночка збудились. Я знагла почула якіїсь стра¬ 
шні стогони і< розуміють ся, прочуняла й роздиівліяюісь, 
що Стало ся. А тут іяк панночка скочить в гору, так я ду¬ 
мала, що стеля пііднїметь ся. А вона нічого, лиш дивить 
ся на мене і так дивить ая, кажу паїннопіці, що мені аж не 
знаю що робилось — так дивнії були у ньої очі, коли ди¬ 
вилась на мене. Морозом мене обвело і, правду кажу, я 
стала боїяти ся того погляду. А відтак нагло та панна на¬ 
ближалась до мене і візіяла мене за руку а я ні не ворухну¬ 
лась а сиділа, мов скамянїла. А панна почала щось гово¬ 
рити до мене, але плела такі нісенітниці, що я ні словечка 
не розібрала із тої божевільної балачки. Ні словечіка, ка¬ 
жу, панночці. Плела -щоісь про якогось барона, про якусь 
паню нещасливу... 

— Не може бути? дивувалась Лукіїя. 

— Так є! І се ще говорила, що воїна сама дуже не¬ 
щаслива, що воїна бідна та опущена, що хоче піти до вя- 
зницї; до свойого батька — так говорила, а мені — кажу 
панночці — так страшно було* того слухати, що> найрадше 
я-б була в тік л а геть, щоб лиш того всього не чути. 

Колшж Лукіїя на се іне відповідала, часом хиба лиш ма¬ 
лозначнії питаїнія або виклики втручуюни, старенька даль¬ 
ше розповідала: 

1— Но, слава Бону Найівиісшому, що- вже панночка 
вернули, а ось, бачу, ще і з сестрою. Доібрий вечір, вам 
панночко! Но, то може мене тут вже не потрібно, може я 
тут злиішіна! 
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Знов а не дістала відповіди, але роїзговориївшись раз, 
не ввертала на се уваги. 

■—- А прийде лікар? — питала. 
Лукія притакнула головою та приступила до Лівіш, 

що піісля -вис Плани об і руки звііеила д оліїв. 
— Чи вам вже ліпше, панно Лївіїе? — співчуваючим 

голосом спитала, лагідно беручи ї,ї за руку. 
бона ж хвилю вдивлялась їв неї великими очима, по¬ 

тім сумно всміхнувшись відповіла: 
— Тапер йжє йому лїіпше! Від холи ія пішла, від коли 

мене вже нема, то йому ліпше, о ми ого лїіпше... 
її голова повисла на грудь, оістовіпілим поглядом во¬ 

на вдивила ся вперед сеібе. 
Пані' Тепер тимчасом не стало в кімнаті. Побачивши, 

що її тут вже не потреба, незамінно' зібралась й вийшла, 
не пращаючиїсь навіть, догадавшись, що в таку пору не 
час на виміну дрібничковиїх чамн остий. 

Едита також не здоровкалась з Лївіїєю. 
АджеЖ вона чула її відповідь, коли Лукія говорила 

до ньої і пізнала, що> Лїївііія майже не розуміла того іпи'та- 
ня. Очевидно була в гоїрячіцї, або може з якої другої при¬ 
чини була без ясної думки. 

Таїк розгадавши, Едита навіть не приступала до* ліж¬ 
ка хоіроїї. 'Бояла ся1, що коли хора її побачить то ще біль¬ 
ше СХВИЛЮІЄТЬ ся. 

І 

Тихеісеїнько, без шарудїня, не замічена Лівією, вису¬ 
нулась до другої кімнати, осторожно запираючи двері за 
собою. 

і 

Лукія тримала руку хорої. Сіла побіч ньої, але нічого 
не говорила, не хтївіши викликувати неясних віідневідий, 
оп онукаїних хо р облив о ю уяв о ю. 

Так в кімнаті була цілковита тишина й бути може, 
що сей споікііій подїлав уїсипліяючо на розбурхані нерви 
хорої. її голова хилилаїсь все низше та низше. 

Коли по якомусь часі Лукііія похилилась над ньою, 
щоб заглянути що вона робить, побачила, іщо Лівія мала 
замкнені очі а в'іддих досить мірний. 

Без найменшого труду вдало ся положити хору на 
міягкій отоманії. Спокійний, глубокий ві]ддих доказував, 
що хора спить. Тоді, тихесеньіко, щоб хорої не збудити, 
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підняла оя Лукіїя, хітївіши вийти: до другої кімнати. 
(Коли се до її ух долетів ЯІКИІЙСЬ стуїкіт. 
Вона чула, що втвирають ся входовії двері та хтось 

йде сіньми їв напрямі до її мешкаїня. 
ОІоь вже близенько. 
— Се певно лікар! — подумала ,бо розіпііізінала добре 

скорий та сильний х(ід МуїДИНИ, 

Підійшла до вдерий, що вели до сїний і втворила їх, 
бо не мала ніякого сумніву», що се той вижиданий гіїсть 
приходить. 

'Рівночасно, коли підійшла під дівері', поістуїкав хтось 
у них і на порозі дійсно з’явив оя йіхто другий, а вижи¬ 
даний доктор Болтен. 

Досвідчений лікар оком повів іпо кімнаті й зараз за¬ 
глянув лежачу та от омані дівчину; догадав ся сейчас, 
що се хора, до якої його покликано. 

Коротко поздоровкавшись із Лукіїею, йіідіійшоїв до 
отомани та його поігліяд опочав на червоному личку Лївііїї. 

Зараз запримітив як хора нервово порушала руками 
під покривалом, яким її Лукіїя прикрила. 

Сїв побіч та попросив розказати, який перебіг мала 
хор об а від початку аж до його іприбутя. 

Колиж Лукіїя на хвилю здержалась, він спитав: 
— А чи пані не звісно, що викликало у ньої сей те¬ 

перішній стан? 
Лукія заперечила головою. 
Дійсно, вона сама не мала понятя про се, що могло 

бути причиною того хороібливого стану Лівішої душі та 
ЦЇЛО'Ї хороби. 

— Догадуюсь, сказала після яадуми — що мусїг 
ло зайти щось такого, що спричинило зірване зносин 
моєї подруги ,ііз її судженим, б О' пан доктор хиба прига¬ 
дують собі, що вона була зарученою. 

— Як паїнї могли прийти до сього? 
— Стільїко я могла бодай доміркувати ся із тих не¬ 

ясних, поодиноких слів, що вона в горячцї сказала. Од¬ 
нак застерігаю ся, пане лікарю, що се лиш мій здогад, 
ніщо певного, а не все моїжна вірити в те, що хорі в го¬ 
рячій говорять. Ніщо певного сама не знаю. 
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