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Хора ставала неспокійною. її віддих був що раз то 
тяжший. Вхопила дитину за руку. 

— Боже! Коби хоч бат епік о вернув! — шепнула. — 
Так мені сумно! 

— Мамочко» чи може покликати? 
— Нї, Геню! Він вже скоро верне — не довго вже там 

задержить ся. 
Дитя відповіло: 
— Нї, мамочко, довго се потреває! Мене дїти допиту¬ 

вали чи то дійсно батечко нині виступає на сцену й буде 
ликати мечі... 

Із страшним криком схопила ся хора й майже забу¬ 
ваючись вдивила ся в дитину. 

— Геню —• що говориш? — ликати ме... Милости¬ 
вий Боже! Нї — нї! — Йди, Геню — може ще не запізно! 
Йди — скажи, що я хора— нехай вертає — нехай не йде 
на сцену — його житє ... 

Хлопчина стрів ожив ся — заплакав. 
— Йди — говорила хора, тяжко дихаючи. — Йди 

по батька. Нехай вертає — йди — Геню, йди... 
Дитя тремтіло всім тілом. Схопило оя з місця й по¬ 

бігло до цирку. 
Гейні відхилив заслону. Не зважав на людий. Побіг 

дальше. Не звертав на се уваги, як всі в напруженю слі¬ 
дили за роботою артиста. 

Там стояв Франкові — блідий. Його штука остаточно 
не була так дуже небезпечною — лиш треба було мати 
велику вправу. Тепер вііїн втворив уста і меч іізсунув в 
про лик. А в ту-ж саму хвилю почув якесь подражнене. 

Не зважав на се — меч ізсунув оя аж по ручку. Але 
небезпека ще не проминула. Тепер треба було пережда¬ 
ти спокійно, вважати щоб неоеторожно не похитнути ся. 

Зібрані люди бачили напружене артиста й душею від¬ 
чували небезпеку, яка йому загрожувала. 

— Батечку — живо — живо ходіть — мамі так недо¬ 
бре! 

Із тим криком підбіг до нього Гейні. Франкові почув 
се — здрігнув ся. Із його лиця можна було вичитати, що 
стало оя щось надзвичайного, страшного і — в туж хви¬ 
лю із його уст вибухнула кров. Нещасний закрутив ся 
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— витягнув ще меч. Запізно однак! Сам собі зробив 
смерть! Страшенно зблідло лице — захаркотїв — і без 
тямки повалив ся на- землю. 

Видцїв жах напав. Вісі схопилиісь ііз місць — понесли 
ся страшні крики, — накликувана о поміч... А із уст не¬ 
щасного раз за разом виприскувала кров. 

Хлопчина з криком кинув ся до свойого батька. 
Обіймив його руками, заливаючись гіркими сльоза¬ 

ми 
В цім підбігла — Ільона. Була прибрана до виступу. 

Вклякнула побіч помираючого і злегка підняла його го¬ 
лову. 

•— Милосерний Боже! Моє прочуте! —- а звертаючись 
до директора, що якраз підбіг, кликнула: 

Війте ся Бога! Ратуйте його! Подумайте про його 
хору жінку, про дитія! Ох, Боже! Ратуйте 'його! 

Крик розпуки молодої дівчини стягнув також других. 
Безрадні окружили тіло помираючого. 

— Не — оставляй — те — моєї — хорої — нещасної 
— жінки — догляньте — мою — дитину — вишептав ще 
нещасний, благаючи витягнувши руки до директора, що 
схвильований ©хоіпив їх і запевнив: 

— Не журіть ся, що лиш в моїй силї буде, все зроблю 
для ниїх! 

—І я не оставлю їх! — крізь плач сказала Ільона, а 
якесь дивне світло прояснило лице помираючого. Ще раз 
поелїдними з’усилями притиснув сина до грудей, відтак 
наступив новий вибух крони — голова повисла — і в кіль¬ 
ка хвилин ИІІЗИІЇЙШЄ скінчили ся його терпін я. 

В ту саму хвилю Ільона відтягнула від мертвого тіла 
майже несвідоме вже дитя. 

Люди мовчки розходились. Цирк залягла тишина, 
сум та жаль. 

Перша Ільона подумала про нещасну жінку, що са¬ 
місінька вижидала повороту свойого чоловіка. Пішла до 
неї враз із дитиною. 

— Геню! Не кажи мамі, що тато вже не жиють! — 
йдучи остерігала Ільона. — Чуєш? Не кажи! Скажемо, 
що воїни заняті та незабаром вже вернуть. Але не можна 
плакати, Геню, а то мама всього доміркують ся! 

Хлопець кивнув головою й ковтнув слези. 

V 
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— Завтра дам тобі щось тарного, коли будеш чем¬ 
ний! — замаївляла його Ільона, із трудом слеЗи ковтаючи. 
— Ходи до мамочки, вона десь з трівотою вижидає бать¬ 
ка! 

Увійшли у віз. 
-На відгомін їх ходу хора підняла іся на ліжку. 
— іГенрику — промовила слабим голосом — ти тут? 

О. Боже, як то- я боялась... 
А коли заглянула І льону, ведучу хлопця, трівожно 

скричала й за руку вхопила бліду дівчину. 
— О, Боже, де (є Генрик? Чи — що — стало ся- 

йому? 
— !НЇ — всіпокійте ся пані — незабаром вереє! Тепер 

там занятий —- мусів остати. Прислав мене сюди, щоб 
вас заспокоїти. 

Хора нічого не відповіла — повалилась на подушки. 
Віддих її був дуже тяжкий. Нічого вже не бачила. 

Нараз втворила очі та вишептала з трудом: 
— Так мені якось дивно — о, Боже, чому Генрик 

пішов? ... Здасть ся мені — що мушу вмирати!... 
*— Мамочко! 
Дитя підбігло до хорої і вчепило іся її, так немов- пу¬ 

стити її ьє хотіло. Руками оібіймило її голову, а вона звіль¬ 
на втвирала уста й ледве чутним голосом говорила: 

— Бідне ти — дитя. — Але ти — маєш — ще — 
батька. — Він тебе -— захистить. — Я — не можу — жда¬ 
ти — аж — він — верне. — Геню — дорогий — поздо¬ 
ровій — батька. — Ільоно — потіш його — я — ія вми¬ 
раю -' 

Глубоко зітхнула — злегка здригнула ся — і нещасна 
вже не жила. 

Майже несвідомо вдивляла ся Ільона в помершу. 
— Щаслива! Доля пощадила їй іще найбільшого уда¬ 

ру! ... Разом перенесли ся у вічність — подумала. — Ща- 
сли'ві — позбули ся нараз всіх терпінь. 

Звільна підняла ся, взіяла на руки заплаканого хлоп¬ 
чину й понесла до директора. Коротко розповіла, що 
зайшло. 

Франконьоіго зложили у возі побіч жінки. 
Ільона займила ся дитиною, що майже рівночасно 

стратила батька й матір. Перевела дитя у заїїздний дім, 
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де воно змучене .плачучи й заснуло. Опісля Ільоеа відшу¬ 
кала директора. 

— Що станеть ся тепер [з бідною дитиною? — спи¬ 
тала. 

■— Заберем до Адріанополя. Може богач-стрий зай- 
меть ся йото долею. 

—- Справді'! Я 'сама заведу бідното хлопця до того 
богача. Може хоч на стільки мати ме милосердя, що не 
виречеть ся сироти! 

Тихо вернула до дитячого ліжка. 
— Сни, бідна сирітко! Твої родичі вже там, в небі — 

вільні від всякої журби споглядають на тебе, а їх любов 
і з поза гробу тебе охоронить! 

Я тебе не оставлю, доки не знайдеш певного приста¬ 
новища. Не забуду погляду твойого вмираючого батька, 
іцо передав тебе моїй опіцї. 

Бідне, бідне дитя. Так много нараз ти стратило!... 

РОЗДІЛ СХХХІ. 

дивно зложило ся. 

Від часу коли пропала Єлена, старий князь Нелїдов 
щораз більше недомагав та майже не виходив із замку. 

Всі його* істараня, щоб віднайти слід пропавшої, не 
увінчали ся успіхом. Минуло вже 14 днів від того часу, а 
стан його здоровля все погіршував ся та ніщо не могло 
його зацікавити та вирвати із тяжкого суму. Олекса що¬ 
раз частїйше та довше перебував в його товаристві, так 
немов з великої чутливости до стрия. Тож і не дизо, що 
князь із кождим днем щораз більше його цінив га любив. 

Одного дня, коли князь в г луб окіп задумі засидїв ся 
у фотелю, нараз увійшов в кімнату Олекса, видно сильно 
схвильований. 

— Чи може приносиш мені' вістку про Єлену? Чи по¬ 
пали на її слід? 
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Олекса кивнув головою. 
Після хвилі подав князеви лист. 
— Сього дня із рана дістав я гей лист — сказав. 

Піїймете МО'Є счудуїванє, стрию — я-ж бо ніколи не думаз 
щоб зона щось подібного могла вічинити!... 

Тимчасом князь піївголосом читав: 

Дорогий Ерику! 

Ви певно журите ся міною, особливо мій коханий, добрий ба¬ 
тенько, якого я погинула, не покращавши,сь навіть. Але инакше 
я не могла зробити.... Від довшого івже часу я кохаю чоловіка, із 
яким колись разом Піраіцювала в цирку. Довго- я) борола ся із моєю 
пристрастю, але остаточно піддалась їй. 

Не знаєте про се, що через цілий час мойого побуту в домі 
мойого батька, я переписувалась ііз тим ‘чоловіком. Віїн все напи¬ 
рав на се, щоб я пішла за голосом мойого серця і стала його- жін¬ 
кою. Остаточно я так і зробила. Покинула я вас, бо моя любов до 
нього була більша, як любов до батька. Я оставила нас, щоб на 
віки із ним получити ся! 

іКнязь перестав читати, а ііз ійого грудий добув ся 
стогін болю. 

— Се неможливе! — шепнув. -— Воїна — вона дочка 
князя — так забула ся, що хоче стати жінкою цирково¬ 
го артиста! 

Олекса дивив ся вперед себе із жалем — так наче 
глубоко вражений, обманутий коханець. 

— І мен’ї також тяжко в се повірити — сказав — щоб 
вона на таке пустилась, не зважаючи зовсім на сво*є іпо- 
ходжеінє. 

Після хвилі мовчанки князь читав дальше: 

Даруй мені', Ерику! Тиж добре знаєш вже від давша, що я 
тебе ніколи не кокала, а лиш на. бажанє батька я мала стати твоєю 
ж єною- Я івоке давнійше тобі щиро- призналась в тому, але ти мене 
потішав, що з часом тебе покохаю, і разом будемо щасливі. А 
однак ти помилив ся, Ерику! Із кождою дниною щораз більше 
тяжіла мені ся неволя, аж нарешті — в розпуці —- я зірвала пута, 

шукаючи волі та щастя!... 
Втїкла! Лиш брилян.ти, які мені колись батечко подарував, я 

забрала — більше нічого. А тепер, годи я щаслива при боці мойого 
чоловіка, хочу просити о прощене у мойого батечка. Ерику! Я 
знаю твій вплив на батьїка і тому благаю тебе, будь вирозумілим! 
Проси його', Іщоб мені простив. (А коли дізінаю ся їв ід тебе, що тобі 
вдало ся дорогого мойого батечка переконати, тоді моє щастє 
буде цілковите. 
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Скажи Йіому, що я не .могла ташшіе .поступити. Що я почу¬ 

вала ся нещасливою, нужденною.,. 

Благай Його, Ерику — а я вдячна тоїбі буду за се! 

Лист виїпав із темтячих рук старця. Його голова по¬ 
хилила ся на поруче фотелю. 

— Єлено! і щО'-ж ти наробила? — ридав в розпуці. 
— Ти кинула ся в обійми; іцирковця і потайки в ним втїк- 
ла? Не думала про старого, сивого батька, ні про біль 
його та журу. (Про все забула, лиш себе ііі своє щастіє ма¬ 
ла на думіцї. О, ти хиба ніколи не любила мене, коли так 
поступила! Від сьоі хвилі — тут його голоіс задрожав із 
великого болю — ти не є моєю дитиною, бо сама зірва¬ 
ла послїдні вузли, що мене з тобою лупили, бо відіпхнула 
серце свойого батька!... 

Князь замовк, а Олекса, що пильно йому приглядав 
ся, в його очах заглянув слези. З початку не потішав йо¬ 
го, бо біль за сильно .обняв- серце старця. Аж остаточно, 
по довгій /страшній мовчанці, похилив ся над ним, взяв 
його за руку й лагідно промовив: 

— Піростіть їй стрию! Вона тяжко провинилась, але й 
відпокутує за се. Незабаром пізнає, що гнала за марною 
тїню, позбуваючись правдивого щастя! 

Князь глянув на нього до глубини серця зворушений. 
— І ти так говориш, Ерику? Ти, супроти котрого во>- 

на найбільше провинилась? І ти маєш слова прощеня для 
неї? 

Олекса знаменито вдавав зболілого а однак вирозу- 
м і лото любка!... 

— Я її за сильно кохав, щоб мав тепер ненавидіти! 
—- шепнув, закриваючи очі. — Я вже давнїйше відчув був 
се, що її серце до иіншогО' належить — але сього я таки 
не сп одівав ся ... Зразу я самий не міг піймити, що се є 
зі мною, а в послїдних вже днях я прямо боров ся з со¬ 
бою, чи поділитись би із вами, дорогий стрию, своїми здо¬ 
гадами. А тепер вже маємо певність, розумієть ся гіршу, 
як можна було припускати!... А однак — ломимо сього 
чи, радше, саме тому — жаль мені нещасної, бо сама су- 
неть ся в проіпасть. 

— Чи знаєш, що се за чоловік? — спитав князь без¬ 
звучним голосом. 
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— Так, стрию, знаю його! Єлена нераз згадувала про 
нього. Злий він, очайдух, але дуже вродливий, а сжм він 
з’єднує собі всіх жінок. Називаєть ся Генрік. Та він не¬ 
сталий — незабаром остогидне йому Єлена — жалїти ме, 
що звяза'в ся із нею а тоді покине нещасну. 

— Вона-ж і заслужила на се! — шепотом сказав князь, 
пробуючи підняти ся. 

Але враз зойкнув, лице посиніло, очі задубіли — і 
тяжко впав у фотель. Силу йому відоймило. 

Олекса жахнув ся. Схопив ся з місця й подзвонив. 
Слузі приказав сейчас покликати лікаря. 

Перенесли князя на ліжко, а прибувший лікар заявив, 
що стан дорого, хоч хвилево не є грізний, то все дає при¬ 
чину до поважних побоювань ... 

Олекса тепер князя не відступав. Другого дня стало 
князеви остілько лекще, що здобув вже силу в руках і 
ногах, а лиш говорити іще не міг. Олекса, побачивши, що 
князя гризе якийсь несупокій, приніс .папір та перо а 
старець тремтячою рукою написав: „Чую ся дуже слабим, 
хочу зробити завіїщанє”. 

Олекса не зрадив своієї радости. Ба навіть старав сія 
вибити князеви сю думку із голови. А коли князь впирав 
ся, Оле'кса — начеб то із нехотя — згодив ся о все по¬ 
дбати. 

Якраз увійшов лікар, а дізнавшись про се, рішучо за¬ 
явив, що справу із завіїщанієм треба відл ожити. Своє рі¬ 
шене опирав на сім, що се може князя за сильно звору¬ 
шити та потягнути за собою лихі наслідки. 

Князь згодив ся на се рішене лікаря а Олексі також 
не остало ніщо, як вдавати, що се стало ся також і по 
його' думці. 

Третоіго дня стан дорого остільки поправив ся, що 
вія вже міг говорити, хоч із великим ще трудом. Приведе¬ 
но нотаря і їв прибутности Олекси князь приказав описати 
послідню свою волю. Із виїмком кількох записів для ста¬ 
рих слуг, все своіє добро передав синовні свойого брата, 
князеви Ериікови НелїдоВи, признаючи його головним 
своїм шадкосмцем. Окремо же зазначив, іщо> дочка Єлена 
одержати маїє лиш правом забезпечену їй частину. 
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Підписавши завіщаніє, князь поіпав в цілковите май¬ 
же безсиліє. Не доглянув сердега' чорнячого вдоволеня на 
лици Олекси. А він — здобув оконечну ціль своїх бажань 
— незабаром вже стане спадкоємцем величезного' май¬ 
на!... Розмова із лікарем впевнила його -в сьому. Лікар 
бо заявив, що стан хороіго є незвичайно заігрожениїй та 
що він хиба вже ніколи не прийде до здоровля. 

Ерик діїзнав сія від Еви й доктора Браївера, що Єлена 
десь пропала. 

Завдяки вважливим стараням Еви, стан хор ого із кож 
дим днем поліпшував ся. За радою доктора Бравера рішено 
наразі оставити Ерика на лїсничівцї. Тут він був безпечний 
перед своїми ворогами а хазяї знова були незвичайно' ввіч¬ 
ливі супроти своїх гостим. Від часу, коли на лїсничівцї ста¬ 
ло люднійше, настало там якесь зовсім нове житє, а ста¬ 
ренька лїснича зовсім віджила на вид щаСтя тих двоїх 
молодят... І доктор Бравер також часто заїздив сюди. 
Вже й не думав про дальшу подорож а занятиій був спра¬ 
вою свойого приятеля й бажанєм відкритя місця пере- 
буваия Єлени. Тепер бо. доіперва пізнав, як сильне було 
йото почуте до тої вродливої дівчини. 

Та пусті були його стараня. Не віднайшов сліду по 
Єленї, хоч пильно старав ся. 

Одного дня, коли Бравер знова волочив ся вулицями 
міста, почув нараз позад себе якісь крики. Коли же від¬ 
вернув ся, побачив, що много людий бігло в напрямі до 
розпочатої будови. Мимохіть і він туди наближив ся. 

— Що стало ся? — спитав. 
— Хтось впав із будови! — відповіли. 
Наїсилу зробив собі дорогу поміж натовпом людий 

і спинив ся перед нещаісним чоловіком, що лежав на зем¬ 
лі. Похилив ся над ним ,і оглянув. Не знайшов ніяких 
знаків на тілі і, звертаючись до зібраних, приказав: 

— Постарайте ноші, бсьм лікарем й відведу хороіго 
до його мешкай я! 

На його рішучий приказ, принесли ноші та зложили 
на них тіло потовченого. 

— Як зветь ся сей чоловік і де мешкає? — спитав 
доктор Бравер. 
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— Се Мер'баїх! — відповів один -із тес дів ст одних по¬ 
біч. — Мешкає на Стрілецькій вулиці, у твойого брата. 
Я також піду з вами. 

— Добре, ведіть нас! 
Як можливо наїйскоріше перенесено нещасливого до 

його мешканя на передмістю. Там їх приймила бліда, 
старша вже дівчина, сестра Мербаха. 

— Ох, Боже! — 'скричала зі страху — що стало ся? 
Лїікар короткими (слотами пояснив, але треба було 

аж довшого чаісу, ноки дівчина здобула рівновагу і при- 
бувших ввела до кімнати, хоч бідно але дуже чисто ула- 
дженої. 

Тут його осторожно положили на ліжку і розібрали 
а доктор Бравер (почав його оглядати. Оглянувши, заявив 
що нема великої небезпеки — нещасний зломив лиш 
ребро — потім видав розіпоряджен|є що та як робити і 
•заявив, що вечером знова прийде. 

Коли хотів написати рецепту, сестра хорого втв-орила 
бічні двері та увійшла до сусїдної кімнати по перо й чор¬ 
нило. Бравер мимохіть '.провів ЇЇ оком, але зараз же схо¬ 
пив ся із крісла. Там, в другій кімнаті, недалеко вікна, 
заглянув струнку стать дівочу. 

Чи може привиділось йому? ... Аджеж її він знає!... 
(Самий не розуміючи, що робить, підійшов до дверий 

— коли се двері ще більш розкрили ся і на порозі стану¬ 
ла сестра Мербаха, тримаючи в руках прибори до писаня. 
Побачивши лікаря, вона — як видно було — жахнула ся, 
хотіла живо заперти двері за собою, але він рішучо крик¬ 
нув: 

— Пропустіть мене, мушу тамту паню побачити! 
Надармо старала ся замкнути перед ним двері, Бра¬ 

вер відсунув ЇІЇ на бік їй (переступив поріг кімнати. В туж 
хвилю дівчина при ві^нї відвернула ся. Пізнав її — була 
се Єлека! 

із найбільшою радістю та в зачудуваню простягнув 
до неї руки, а вона їііх сердечно етиіснула. 

Браївер зразу не міг знайти слів на відповідь. Доіпер- 
ва по хвилі, -сердечно стискаючи тремтячу її руку -і в очі 
споглядаючи, промовив зворушеним голосом: 

— Так, дійсно, се чудо! Але скажіть мені, пані, Пере- 
ДО ВСІМ   ЩО ВИ тут робите? 
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іВ туж мить Мербахова сестра трівоіжно скричала: 

— Йдіть живо із відси, дане лікарю! Мій брат за 
хвилю поверне! Колиб спостеріг, що ся пані із ким ч}іжим 
розмавляє, то івбив би мене! 

Бравер здивовано глянув на Єлену, що тепер живо 
підхопила: 

— Так, се правда! Він простак і дуже лихий! Рідіть 
тепер! Так буде найкраще. Вечером вернете а тоді погово¬ 
римо про все! 

— А чи застану вас ще вечером? — спитав лікар не¬ 
спокійно. 

— Напевно! — відповіла Мербахова сестра. — Бра- 
тови не скажу, що ви бачили сю іпаню, бо він би її в ин- 
шому місці примістив. 

А звертаючись до Єлени, сказала : 

— Ви мені довіряієте — неправдаж? 

— Так! Вона нас не зрадить! — потвердила Єлена. 
Відтак поїдала докторови руку й тремтячим голосом про¬ 
мовила: — До поібаченя, пане докторе, сьогоднія вечером! 

Поїхилив ся — й поки могла сьому перешкодити — 
поцілував її в руку. Відтак відійшов. А була се вже наїй- 
висша пора, бо майже рівночасно якийсь мущина увійшов 
до кімнати, де лежав хорий. Счудуваний спинив ся на 
порозі, коли побачив брата в ліжку, а побіч нього лікаря. 

Бравер пояснив, що стало ся, відтак живо відійшов. 
Арно Мерібах ні в думці того не мав, що лікар міг бачити 
ту дівчину в сусідній кімнаті. 

Тяжко описати із якою тугою Єлена вижидала того 
вечера. Дивним їй було, що якраз той її відшукав, про 
якого все думала і котрий із кождим днем ставав її серцю 
близшим та дорозшим. Раділа безмірно, але рівночасно 
й глубокий біль стискав її серце, коли згадала, що та лю¬ 
бов є зовсім безнадійною. Ніколи — сама себе впевняла 
— не стану жінкою Бравера! Страховище провини, ціла 
минувшість стояла помежи ними. Ніколи, ніколи не по¬ 
лупить ся із тим шляхотним чоловіком, якого вона так 
високо цінила. * 

В безмежному болю вона гірко ридала, що мусить ви¬ 
речи ся так великого щастя. 
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Холи вечероїм -прийшов Браївер, сейчас пізнав, що 
Єлена пла'кала. Сердечно її 'поздоровив та напросив, щоб 
йому ро-зіповіла яким способом дістала ся в се місце. 

Єлена лиш з трудом запанувала над собою, щоб не 
зрадити бурі, що торгала її душу. 

— Коли в той вечір я отримала листа від вас, в якім 
ви просили мене прийти на королівську площу, я сейчас 

-поспішила туди, нічого злого не прочуваючи. 
Брав ер аж крикнув із великого дива: 
— Пані дістали листа від мене? 
Єлена, не відповідаючи на се, із болісною 'усмішкою 

на устах так дальше говорила: 
-—■ Так, я пішла туди, в наді, що там стріну вас. На 

місіцї вже, під памятником, приступив до мене якийсь не- 
знакомий мущина і спитав мене, чи се я Єлена Нелідов. 
А коли я потвердила се, він просив мене, щоб я пішла 
за ним туди, де ви мене вижидаєте. Тоді він завів мене 
сюди, до свої кімнати, самий же забрав ся, заявляючи, 
що незабаром верне. Невдовзі після того втворили ся 
двері, а на порозі станув наш спільний ворог — гой облу¬ 
дний Ерик Нелідов. 

— Милостивий Боже! 
— Так піймете моє положене та мій жах безмірний. 

Із злобною насмішкою заявив мені, що тут остану, у його 
приятеля Мербаха, що пильно доглядати ме за мною. 
Хотів мене присилувати, щоб зараз другої днини я звін¬ 
чалась із ним. Та я рішучо відказалась. Тоді пішов, остав¬ 
ляючи мене моїй власній долі. Був ще два рази після того, 
та грозив, що перевезе мене в місце, де буду зовсім від¬ 
тята від світа, наколи не згоджу ся стати його жінкою ... 
Так зрозумієте тепер, чим є ваша поява для мене. Знаю 
вже бодай тепер, що я не є опущеною!... 

І гіркими елезами заливаючись подала йому руку. 
Він же, тремтячи |з з'ворушеня, сказав: 
— Я й самий догадував ся, що той гольтіпака свою 

руку вмішав в сю справу! А він також і супроти Ерика 
Нелїдова допустив ся страшного злочину. 

І короткими словами розповів, що стало ся із моло¬ 
дим князем. 

Так час минав їм незвичайно скоро. Нараз Бравер 
схопив ся і сказав: 
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— Мушу відійти, бо Мербах кождої хвилї може сюди 
надійти. Найкрасше буде, коли ви, пані, сейчас підете зі 
мною на лїсничівку — до наших сердечних друз,яків. 

— Нї, пане лїкарю! — заявила Єлена, сумно головою 
заперечуючи. —- Сьому рішучо спротивилаб ся Мербаїхо- 
ва сестра, а я-іб не хотіла наражувати її на знущаня брата. 
Треба подумати —- може знайдемо спосіб ... 

Бра’вер нагло перебив. 
— Маю опосііб! — кликнув. — Вдасть ся. До завтра 

поводїться спокійно. Нї Мербахова сестра, нї хто другий 
не повинен діїзнати ся про наш намір. Лиш прошу, поста¬ 
чайте ся перешкодити, щоб двері сї замкнено. Завтра ве¬ 
чором — наколи самий не прийду — прошу, зробіть все, 
що зажадає чоловік, що передасть сей перстень. 

Тут вказав на перстень, що мав на пальци. 
— Все зроблю, що прикажете! О, колиб- 
Та в ту хвилю із долини почули голос Мербаха. 
Єлена здрігнула ся. 
— Йдіть, ради Бога — йдіть! 
Брав ер взяв капелюх. 

— Не попадайте в розпуку! — Шепоїтоїм просив. 

РОЗДІЛ СХХХИ. 

ПІІМіОТА НЕДАЛЕКА. 

Коли барониха Герварт очутила сяі, із жахом вели¬ 
ким побачила перед собою Алфельда аі зараз [пригадала 
собі, що зайшло. 

Руками заслоеюючись перед ним, відступала. 

Алфельд же приглядав ся їй із злобною усмішкою. 

— Не дуже мила се несподіванка — що? Хотіли, ба¬ 
чу, чимскорше кудись звіятись а тут — чорти наднесли 
Алфельда. Го, го! Пташка так легко не вилетить із відси! 

Барониха — оперта об стіну — не могла перемогти 
свойого жаху. Лиш з трудом вдало ся їй — бодай на хви- 
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лю — здавити свою лють. Пригладила волосе і, все ще 
жахливо споглядаючи на нього, шепнула: 

— Лишіть мене! Чую ся хорою! 
— Га, га! Вірю — дуже вам вірю! Се-ж бо не жарт, 

таким способом іпозбути ся нареченого. Та передімною 
ви так легко не висмикнете ся. Передовсім хочу знати, ко¬ 
ли дістану гроші? 

Була (безрадною. Гроший, яких віє бажав, не мала в 
в дома. В першу хвилю не знала, що почати. А коли за¬ 
глянула в його очах грізні вогники, живо сказала: 

— Прийдіть завтра, десь коло 10-тої години зрана. 
Алфельд був тим вдоволений. Якраз забирав ся до 

відходу, але надумав ся і наближив -ся до неї. 
— Але нехай пані баронова не думають втікати! Ба¬ 

чите. у мене добре око. На будуче не буду мав милосер¬ 
дя. Остаточно віднайде вас поліція, коли їй розкажу ці¬ 
каву історію про баронову Герварт! 

Барониха відвернула ся й нерадо шепнула: 
— Ні, нї! Дістанете гроші — лиш прийдіть завтра зра¬ 

на! 
Барониха живо відійшла а Альфельд із гл}шом глядів 

за нею. 

— Хиба вже не мати ме охоти виїздити! — сказав 
в’їдливим тоном. — Але не пошкодить бути оеторожним! 
Останемо тут, бо може баронова ще раз забагне втікати! 

Барониха живо йшла, щоб тільки не бути близько 
того страшного чоловіка. Однак надармо розглядала ся 
за повозксю, мусїла досить довго пождати, поки одну, 
приловила що відвезла її домів. 

Страшно погано перевела ніч ся пишна жінка, що так 
нагло впала в низ -із самого вершка своїх мрій. 

Коли слідуючого дня встала із ліжка, була хора і зне- 
можена, а коли глянула в зеркало, аж жахнулась — так 
сильно змінило ся її лице. 

\Нараіз вступила в неї яка‘сь дивна сила. Вона мусить 
щось почати! Все, що можливе, зробить щоб лиш не зги¬ 
нути марно. Рішила зажадати від сина звороту гроіший 
і ними хотіла заспокоїти Алфельда, та чимскорше від 
нього увільнити ся. 

Зібрала ся й увійшла в синову кімнату. 
> 
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Спинила ся на порозі' а на її лици відбив ся гоїв. В 
кімнаті був скрізь нелад. На підлозі лежали (порозкидані 
части убрана, а на столі кілька срібних гроший. Альфонс 
же лежав — на-пі в розібраний — на ліжку і в голос хро¬ 
пів. • "і • 

— Зноїва змарнував ніч при чарці, картах та жіночках! 
— шепнула й лиха підійшла до нього й почала здорово 
торгати. 

Але досить часу минуло, поки Альфонс пролупив очі. 
— Бій ся Бога! — крикнула барониха, не будучи в 

силі свойого гніву довше здержувати. — Вставай, чейже 
вже час! Ветидаїй ся, як же ти поводиш ся!... 

Альфонс із гнівом глянув на матір. Відтак знов а зам¬ 
кнув очі, протягнув ся, зівнув й воркнув: 

— Не можна навіть спокійно виспати ся! Ви-ж могли 
пізніми е прийти! 

— Але-ж Альфонсе! Чейже се білий вже день! Де-іж 
ти був в ночі — коли вернув? 

— Як же мені про се знати? — відрубав Альфонс. — 
По вчерашвій невдачі, ія зовсім зле почував себе. Скрізь 
мене зачіпали та злобно піДсмїхали ся, питаючи про мою 
подорож по Італії. Так я залив хробака, аж остаточно й 
тут... і вказав на свою голову. 

Барониха прикусила уста зі злости. Гидувала ним, а 
однак мусїла здержуватись, щоб його не роз’ярити. 

— Альфонсе, я прямо в розпуці! — сказала. — За 
годину Алфельд прийде по гроші, а я так скоро не можу 
їх роздобути. Знаєш, що майже нею готівку я протратила 
на приготованя до веісїля. Сама не знаю, що тепер почати. 
Дай мені — прошу — ті гроші, що я дала тобі на подо¬ 
рож. Сим бодай зможу наразі Алфельд а заспокоїти! 

Альфонс зразу наче несвідомий вдивляв ся в матір, 
відтак почав шукати в кишенях. 

— Гм! Дурна історія! —• воркотів. — Я лиш цікавий, 
скілько мені ще гроший оетало. 

Барониха приглядалась йому із великою нетерпляч¬ 
кою. 

— Але-ж Альфонсе, чейже ти всіх гроший не мав при 
собі! Лиш пригадай собі, де ти їх подів. 

Альфонс знова видивив ся на матір, немоц то не міг 
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зрозуміти, чого властиво хоче. По хвилі знова -почав шу¬ 
кати по кишенях. 

— До чоірта! — зрепішш ся і кинув убранєм на зем¬ 
лю. — Звідки маю про се знати кілько я видав через 
ніч. Ви дали мені гроші, так вони до мене належали — а 
я міг ними розпоряджати після моєї віподоби — чомуж 
тепер мавби їіх звертати? 

Барониха зрозуміла. Напали її нервові дроїщі-. Живо 
підійшла до сина і взяла йото за рамя. 

— Кілько ще маєш? — опитала беззвучним голосом. 
Альфонс в першу хвилю спустив очі, потер чоло — 

очевидно не знав що відповісти. Опісля однак гордо під¬ 
няв голову в гору й зарозуміло відповів: 

— Хиба зрозумієте, що вчера я був в скаженім на¬ 
строю ... Ага! Тепер пригадую соїбі: Вже після півночі 
розпочато нову гру. І я дав -ся намовити. Певно' знова не 
повело ся мені, бо — здаєть ся — десь доіперва над ран¬ 
ком, коли вже майже все програв, пішов я домів! 

— АльфонСе! Біїй ся Бога — чи ти здурів? Чи хочеш 
мене в нбщастє загнати? -Стільки гроший! — бідкалась 
барониха. — Але-ж се немислиме, щоб ти так мноіго гро¬ 
ший в кількох годинах програв. Збери свої думки — може 
бодай де-що тобі о стало'. 

— Нї! — воркнув нерадо. — Не маю! Вчера- я був в 
такім роз’яреню, що за всяку ціну хотів в собі приглуши¬ 
ти лють та біль. 

■Спер голову на руки — був змучений, рівнодушний 
до всього — а мати, в найбільшій розпуці, ходила по 
кімнаті та ломила руки. 

— Що-ж тепер пічну? Ми вже зовсім в руках Ал- 
фельда, а не сумнїваю ся, що той драб знищить нас, коли 
не заспокою його жаданя. 

Альфонс хрипливо зареготав ся. 
— Чому-ж ви дали ся в руки тому драбови? Чому-ж 

не були осторожшйшою? І щочж вам із того майна, ко¬ 
ли ВІЧНО' дрожите перед вязницею?! 

Того баронисї було за много. Станула перед сином та, 
зміривши його лютими очима, кликнула: 

— І ти ще поважив ся мені дорікати? А хто-ж винен 
в тому нещастю?... Ти! Ти легкодушно тратив гроші! 
А ти також знав про все, що я робила і ти помагав мені 
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та приставав на все. Так яким же ти правом дорікаєш ме¬ 
ні' тепер? 

— Ага! — відпер роз’ярений синок. — РозумЩь ся 
помагав — а що-ж було иншого робити? Але — правда 
— я остерігав вас?! А ви — ви-ж до всього швидкі не 
застановляєте ся — а теїпер — побачите який буде ко¬ 
не ць! 

Барониха не зважала на його слова. Неспокійно' про¬ 
ходжувалась по кімнаті. її журба й трівога не мали гра¬ 
ниць. 

— Що побити? Не маю виходу! Бо коли Алфельд не 
дістане гр ситий, не (Зважати ме ні на кого — а тоді ми 
пропащі! 

Альфонс злобно зареготав ся й кликнув: 
— Не бійте ся! І він мусить бути о'сторожний! В хви¬ 

лю, коли вас оскаржить, рівночасно й себе в біду запхає. 
Він грозить, щоб вас настрахати. Знає добре, :цо мусить 
мовчати, инакше й себе занапастить. 

Барониха задумала ся... Так, се правда, Альфонс 
добре каже! І нова надія вступила в неї. 

— Так, твоя правда! — потвердила. — Рішучо відправ¬ 
лю його з нічим — побачимо, що він зробить. Зрештою, 
нема иншого виходу, коли й так не можу йому дати ба¬ 
жаних гроні ий. 

Ще раз глянула на Альфонса, що знова ,перевернув 
ся на ліжко, й перейшла до своєї кімнати, щоб там за¬ 
становити ся, що дальше має робити. 

Коли в означену пору явив ся Алфельд, барониха 
приймила його зневажливо: 

— Хоч як старалась, не можу вам дати бажаних гро¬ 
ні ий! — відрубала. 

Алфельд всміхнув ся. 
— Панї б ар он ав а жартують! Пригадую нашу вчораш¬ 

ню змову і прошу по ладнати справу! 
— Алеж, кажу вам, що не можна було вистарати гро- 

ший! — кликнула барониха з гнівом. — Не маю — зро¬ 
біть. що вам подобаєть ся! 

На таке принятє Алфельд не був приготований. 
— Що-ж то, вона іхиба здуріла? Не боїться його по¬ 

гроз? Вона хиба не знає які наслідки потягне за собою 
її відмова!... 
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Доперва після довшої хвилї охолов із зачудування а то¬ 
ді' грізно заявив: 

— -Застановіть ся, пані, що- робите? Ще раз питаю 
вас: чи дасьте гроші, -чи нї? 

Барониха, що> стояла при вікні, відвернула ся звільна 
та зміривши його згірдливим поглядом, сказала: 

— Нї! Вже два рази я вам сказала, що не дам. Хиба 
ви вже зрозуміли! 

Алфельдові очі блиснули гнівом. Затиснув кулак і 
п о гроз ив б ар он неї: 

— Добре — ви самі того бажаєте — і я не буду те- 
тер еї на що зважати! 

Підійшов до дверий .На порозі спинив ся, в надії що 
барониха покличе його. 

Але нї! Вона недбало сперла ся об вікно й байдужо 
гляділа на вулицю. Алфельд заскреготав зубами, закляв 
стиіха і відійшов. 

Барониха свобіднїйше зітхнула. Добре хоч, що на¬ 
стільки здобулась на відвагу, що змогла рішучо відказа¬ 
ти... 

Але за хвилю знова віджив страх. А коли Алфельд 
таки здійснить свою погрозу? ... 

Годі! — рішила. Не могла инамше. Мусїла так по¬ 
ступити, бо-ж не мала средств, щоб заспокоїти Алфель¬ 
дові домаїганя. 

Та; — гейби в страху перед самотою — перейшла до 
-синової кімнати, де застала його сидячого при вікні із ча¬ 
сописи) в руках. 

Жахнулась, поглянувши на його бліде, знищене лице. 
Кількома словами розповіла про розмову із Алфельдом. 
Відтак сказала: 

— Ти знова п’янствував! Мерзко виглядаєш! 
Змученими очима глянув на матір. 
— Ніщо дивного, коли чоловік заливає хробака! Щож 

тепер буде? А може ви все ще вижидаєте пана „Прафа”? 
Барониха прикусила уста. В її очах блиснула нена¬ 

висть. Нічого не сказавши, приступила до вікна й заідиви- 
ла ся на вулицю. 

Так — що тепер? Що- стаїнеть ся із нею? 
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Підчас, коли барониха і із жаїхом вд являла оя в будуч- 
ність, Алфельд застановляв ся над тим, якби то пімсти- 
ти ся на баронисї, не наражуючи себе на небезпеку. 

— Допечу їй! — заскреготав зубами. — Пізнає, що я 
годен! 

В задумі пішов дальше, від часу до часу воркаючи 
поодинокі слова. 

Нараз попав на думку. Спинив ся. 
— Так буде найкрасше — дійсно, чудесна думка. Крас¬ 

ні оґо способу пімсти не знайду. Знаю, де мешкають обі. 
Добре що хоч ненароком попав на їхню адресу. Сейчас 
Тх відшукаю. 

І звернув в бічну вуличку, що вела на передмістє. 

У своїй кімнаті' при вікні сиділа Лукїя Герварт, пиль¬ 
но занята ручкою роботою. Недалечко від неї лежала 
Лівія підобхавіши руки під голову, поважно споглядаючи 
на свою подругу. 

Від часу до часу перекидались словами. 

Едита й батько Лівії, Ранмунд фон Стеттен, не були 
в дома. 

— Так радію, що ти знова вернула до здоровля, Лі¬ 
віє. Тепер вже все змінить ся. Вже й батько твій вернув 
та очищений від зверненої на нього вини!... 

■— Ох, Лукіє! Коли-ж бо то- ще на мені тяжить підо¬ 
зрінь. убійства! Бач, я не могла доказати своєї невинности. 
А доки се не станеть ся, на моїйому чолі все буде Каїнове 
питно- та люди мене оминати муть. 

— Нї, Лівіє! — перебила Лукїя. — Не дивись так чор¬ 
но в будучніість! Хто тебе знає, той певний, що ти сього 
не зробила. А твоє власне переконане, що ти тут невинна, 
повнено тебе вопокоїти. Я-ж таки вірю, що правда побі¬ 
дити. 

Підняла ся, підійшла до неї, т:а обеявіши її сказала: 

— Лівіє, я вже давно хочу з тобою про одно говорити, 
а знай, що мені дуіже на сім залежить... Ти знаєш, як ду¬ 
же то Горст Вінтер бажає побачитись з тобою та, коли 
згодиш ся на се, звінчати ся. 

Лівія схопила ся. 
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— Боже мій! Лукіє, не говори дальше! Ніколи, ніколи 
не буду жінкою Горста! 

— Лівіє, чому силою в нащастє себе пхаєш? — ла¬ 
гідно вговорювала її Лу<кія. — Чи не знаєш, як він тебе 
кохає — прямо обожаїє? Скажи... Лукіїє, аджеж. він і 
твойому серцю милий?!... 

Молода дівчина! здрішула оя. її грудь сильно знима¬ 
ла ся, В очах блиснули елези. 

— Лукіє! Не муч мене! — сказала по хвилії. — Я не 
хочу щоб він був нещасливий через мене, а моя неслава 
живо знищила би наше щаістє. Не напирай на мене, Лукіє. 
Остав мене в супокою — від тепер лиш для мойого бать¬ 
ка бажаю жити. Бачиш, Лукіє, я Богу вдячна, що хоч 
його мені вернув. Більше нічого не бажаю! 

Лукія сумно зітхнула. Вчера тільки) що одержала лист 
від Горста, в я'кім її просив, щоб стаїрала ся вговорити 
Л’вію. Тому то сього дня вона зовсім поважно говорила із 
подругою в надії, що переконає її. Та пустий труд. 

І знова настала мовчанка. Лівіше серце переповнив 
біль. По її личку опливали елези, горячі елези болю. Вона 
нікому не говорила про се, як в безнадійній розпуці вона 
в день і в ночі тужила за своїм коїханим. Вона знала, як 
віє її коїха/с, як терпить в наслідок розлуки, а однак — 
не могла инанше зробити, не могла задля нього!... 

Та ось, дало оя чути легке стукане. Лукіія підбігла до 
дверий, а коли їх втворила, відступила мимохіть: на по¬ 
розі стояв старий, незнайомий їій муіщина. 

— Чи се ви — панна Герварт? — опитав, міряючи її 
пронизуючим поглядом. 

— Таїк! — відповіла. — Чого вам потреба? 
— Чи є в дома ваша старіша сестра’, панна Едита Гер¬ 

варт? 
— Тепер нема. Але чи можу я знати, о що- вам хо¬ 

дить? 
— Прошу! Привела мене до вас вельми важна спра¬ 

ва. А чи ісеСтра жи'во верне? Бо янб хотів рівночасно з нею 
говорити! 

г— Незабаром верне! — відповіла Лукія зіпровола, не¬ 
певно. Мимо всього однак подала крісло дивному гостеви. 

Алфельд — бо він се був — сі®, приглядаючись уря- 
дженю та обом дівчатам. 
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(Невдовзі' дав ся чути в огнях скорий хід, та до кімна¬ 
ти увійшла Едигга, сердечно поздоровляючи прибутних, 
її бліде личко злегка забаприлось, очі блистїли тихою 
радістю, виглядала прекрасно. 

Алфельд підняв ся. На вид чужого мущини, Едита 
спинила ся та здивовано спитала. 

— Хто се? Чоіго собі бажаєте? 
— Я хотів вас і сестру вашу /просити о хвилю роз¬ 

мови. Маю вельми важні відомосте і не хотївби, щоб при 
нашій розмові буїв хто чужий — сказав Алфельд, спогля¬ 
даючи на Лівію. 

— Говоріть свобідно’! — відповіла Едита. — Супроти 
тої пані не маємо- ніяких тайн! 

Алфельд ще не рішав ся. Доперва коли Едита вдру¬ 
ге спитала чого бажає, він почав: 

— Приходжу в поважній справі! Знаю вашу долю, 
знаю що баронова Герварт забрала від ваїс батьківське 
майно і знаю, що зможу вам допомогти здобути втрачені 
права. 

Не зважаючи на їхнє здивоване, так дальше говорив: 
Розумієте ся, і /Я маю в сім інтерес! Дуже легко- вам 

допоможу осягнути втрачені права але і я самий не нахо¬ 
джу ся в так добрих відносинах, щоб се мав зробити лиш 
із любови до ближнього. Тому все залежати ме від нашої 
згоди. Знаю, що із батьківщини вам мало що припало і 
проший не маєте — коли ж дістану забезпечене на письмі, 
що після виграш справи виплатите мені означену скіль- 
кість проший, я готов виступити в обороні ваших прав. 

Едита, що дотепер зовсім -рівно души о заховувалась 
супроти незнайомого, зачудувалась. Незнакомий видав ся 
їй підозрілим, думала, що він зсунув ся із глузду. Живо 
переглянула ся з Лукією і відповіла: 

— Мушу над сим подумати! Признаю ся, що мені 
.дивним видаєте ся ваше поведене... Що вас до того за¬ 
ставляє? Чому хочете відкрити справки баронової Гер¬ 
варт? 

Алфельд всміхнув ся. 
— Ще раз повтаряю, що баронова є зовсім в моїх 

. руках а знаю стілько, що вона єейічає може опиеити ся у 
в'язниці! 

Лукія схопила оя із сидженя. 
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— Що ви кажете? — кликнута майже без віддиху. — 
Боже! Що знаєте про неї? Скажіть, скажіть нам все! О, 
я відчувала, що вона провинилась в тому, що наш бід¬ 
ний ... 

— Лукіє! — перебила їй Едита. 
— Тепер нічого не можу сказати! — осторожно за¬ 

явив Алфельд. — Прощу однак мені вірити, що те, що 
знаю, є дуже небезпечне для баронової Гер варт. Коли от¬ 
же паням залежить на сім, щоб я виявив отверто, що 
знаю, то прошу означити, яка нагорода мене чекає за мій 
труд, бож даром нічого не можна надіятись! 

Едитї все ще неясним те було. Надумувалась, коли се 
нараз впало їй на думку, що се міг бути спільник баро¬ 
ни™. Очевидно прийшло між ними до спору і він рішив 
пімстити ся на ній. 

Так розваживши, звернула ся до сестри: 
— (Можемо пристати на його бажащє! Нам лиха се не 

принесе. Коли додержить обітниці, буде у нас тоді спро¬ 
мога додержати угоди. Коли же противно, всякі наші 
з’обовязаня супроти нього будуть неважні! 

Лукїя кивнула голотою на знак згоди, а тоді Едита, 
звертаючись до Алфельда, спитала: 

— Кілько жадаєте? 
Заявив досить високу суму. По короткій на дум і Еди¬ 

та згодила ся на се. 
— Думаю, що дістану запевнене на письмі?! — доки¬ 

нув Алфельд. 
Едита приступила до стола, спитала про назвиако 

гостя та виписала- з’обовязанє, в якім об і сестри годили 
ся виплатити Алфельдови за його поміч 20,000 золотих 
того самого дня, коли одержуть з поворотом батьківське 
добро. 

Алфельд був вдоволений. 
— Так, значить, справа покінчена, а я постараю ся 

додержати своє з’обовязанє. Дізнаєте ся пані чогось над¬ 
звичайного. І нема найменшого сумніву, що спадок отри¬ 
маєте, моїм же завданєм буде, щоб се стало ся якнай- 
скорше. 

Поклонив ся й вийшов з хати. 
Зацікавлене Луюії й Едити було легко зрозуміле. 

Треба було справді надіятись над’звичайних річий. 
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Едита розповіла тепер також сестрі які поговірки кру¬ 
жать про барокову Герварт та якого обману вона жер¬ 
твою впала. 

Лукія уважно .прислухувалась, відтак же тремтячим 
голосом сказала: 

— Се заслужена кара за те все, що- вона нашому бід¬ 
ному батенькови зробила. О, я відчуваю, що- вона також 
4 смерть батькову має на свойому сумлїню! Тепер, Едито, 
маймо надію, що Бог зішле своє ясне проміне на нас і 
остаточно скінчить ся наша недоля!... 

Змінило- ся положене: — Бар о них а в найбільшій жур¬ 
бі перебувала свої хвилі, а зате серця Едити й Лукії ожив¬ 
лювала надія краєшо-ї буд\*(чности. 

Поболи — але тим певнїйше наближав ся день за¬ 
плати — день суду! 

РОЗДІЛ СХХХІІІ. 

БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ. V 

В три дні після смерти Аделї Франконї та ЇЇ чоловіка 
відбув єя похорон. Обоє слочали в одному гробі... Ні 
журба, нї нужда не розлучили їх за житя, не розлучила їіх 
і смерть... 

Над втвореним гробом стояла Ільона і Гейні. Він не 
розумів ще свойого сиротиньїства, не здавав собі оправи з 
того, що його постигло. Цікаво дивив ся на вінці, які 
складали товариші ломершим. А коли з Ільоною вертав 

„долів, питав трівожно: • 
— Чи буду мешкати з тобою? Остану з тобою? 
— Так Гелю, покищо- останеш зі мною! — говорила 

зворушена Ільона, водячи рукою по головці бідного си¬ 
рітку. 

Нараз заплакав хлопчина: 
— Сумно мені буде беїз мамочки — вона все була- для 

мене така добра та так радувалась коли я їй цвїтки при¬ 
носив. 
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— Як довго тут будемо, носити меш цвітки на ЇЇ гріб! 
— потішала його Ільона. 

— Але вона їх не .видїти ме, бо-ж вона там високо, у 
Возії! ■— скаржилось дитя. 

— Побачить, Геею, побачить. Вона все глядить з го¬ 
ри на тебе й радіє, коли ти чемний та добрий. 

•— Так, як батечко — правда? Мамочка його все так 
любила і мене наказувала, щоб я буїв так добрий і чемний 
як батечко! 

Ільона не могла здержати ся від слїз. 
(Вернули до господи. Ільона щиро> іпііклувала ся Ге- 

ньоїм, щоб сирота не дуже відчував так тяжку втрату. Ба¬ 
вила ся із ним, оповідали казки, а хлопчина слухав уваж¬ 
но, з великим зацїкаївленєм. 

Вечором приспала його. 
Біль стискав їй серце на думку: Хто пригорне хлоп¬ 

чину, коли її нестане. 
— Бідна дитино! — шепотіла. — Відчуєш ти колись 

брак родичів! Гірка твоя доля, ой гірка!... 

Приспавши дитину, вийшла, бо вже незабаром мало 
почати ся представлене. 

Нинішний виступ був дійсно дуже тяжкий для неї. 
Але й се перебула а після виступу вернула до господи і в 
задумі пізно в ніч сиділа побіч ліжечка сіпячого хлопчи¬ 
ни. Згадувала про часи, коли вона ще мала матір- 

Колиж заСнула, мріяла про того, з яким мала надію 
знайти щастє, правдиве і чисте, а котрого так нагло втра¬ 
тила. 

Ще два тижні о ставали в сім місточку. Добре всім 
поводило ся а кождий се знав, що в значній мірі се наво¬ 
джене завдячувати належить виступам Ільони й Ґорґа. 

Остаточно вибрались дальше. 

Ільона майже не відступала від осиротілого хлопчини, 
який до не1’ дуже привязав ся. Нові та мн-огі вражіня бу¬ 
ли причиною, що дитя хвилево забуло про свою втрату. 

Трупа здержувалась в кількох місцевостях. Скрізь до¬ 
ходи були знамениті та зіі страхом вижидав директор 
прибути до Адрїяеополя, де Горґо та Ільона мали їх оста¬ 
вити. 

Аж ось спинили ся в Адріяноіполи. 
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Тут Ільона сейчас розвідала про адресу Ернеста Мур- 
но, стрия малоіго Геня. 

Розказували про нього, що став диваком. Був ще 
парубком і мешкав у величавіш каменицї в цілковитому 
від’осібненю, в окруженю двоїх послугачів та старої ха¬ 
зяйки. 

Нікого до середини не впускали й ніхто не знав, що 
там діяло ся, бо й прислуга старалась не стикати ся зі 
світом. 

Хоч такі вістки, були, Ільона рішила таки попробува¬ 
ти, чи той богатий дивак прийме до себе братового си¬ 
на. Тремтіла на саму думну про се, що проба може не 
поведеть ся та малий Рейні буде мусів остати при цир- 
ковцяіх, та з ними: разом вести житє бурлаче. 

Одного дня — сонце так ясно тоді світило — вибрала 
сія ііз хлопчиком до Ернеста Муірно. Вбрала його в святоч¬ 
ну одіїж, а малому очі так радісно блистїли — не знав 
бо що його чекає — цікаво приглядав ся новостям ве¬ 
ликого міста, не будучи в силі начудуватись всьому. 

Ільона знова майже не чула його щебету. Думала 
над тим, якби то зворушити серце богача, щоб віє дитя 
приймив до себе та полюбив. 

Ось і станула на місці. Подзвонила. 
Після довгого вижиданя в брамі відчинило оя ві¬ 

конце та явив ся в ньому старий слуга. 
— Хто тут? — спитав грубе. 
Ільона почула як їй грімко товчеть ся серце. Відпові¬ 

ла тремтячим голосом: 
— Бажаю говорити із паном Мурно! Приношу йому 

вістку про брата Алберта! 
Слуга підозріло глянув на неї та хлопця. Відтак запер 

віконце й ні словечка не сказавши відійшов. 
Після кількох хвилин знова явив ся послуїгач та ворк¬ 

нув злісно: 
— Пан Мурно велів сказати, що немає ніякого брата 

та з ніким не бажає говорити! 
Сейчас же запер віконце. 
Ільона оетала безрадною. В її очах закрутили ся 

слези. Похилила ся над дитиною та поцілувала в головку, 
немов сим хотіла відплатити заподіяну кривду. 

А дитя сказало: 
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— То злий чоловік! Не хоче наїс пустити! Чи се прав¬ 
да, що то мавіби бути брат моійоіго батенька? 

Ільона кивнула головою — говорити не була в силї,. 
бо елеїзи в горла давили. 

— О, то віє не об рий, мій батенько ліпший! 
Ільона сама не знала, що почати. Споглядала у вік¬ 

на, немов в надії, що Ернест Мурно там явить ся. Відтак 
візяла дитя за руку і сказала: 

■— Ходи, Геню! Завтра сюди вернемо. Може тоді при¬ 
йме нас твій стрий, коли дїізнаїєть ся, що ти є сином йото 
брата, та що твій батько вже не жиє! 

Не добачила, що злегка втворило ся в горі віконце, 
а звідтам вихилив ся якийсь нахмарений мушина. Він по¬ 
чув по слід ні слова Ільони та, в хвилю коли об ос забира¬ 
ли ся до відходу, кликнув: 

— Що се за дитина? 

Ільона жахливо відвернула ся. У вікні заглянула чо¬ 
ловіка і зараз пізнала, що се мусів бути Ернест Мурно. 

іВ її очах блиснула надія. Скоро вернула під дім і 
сказала: 

— Се є синок вашого брата, пане Мурно! Бідний 
Алберт помер нагло перед кількома тижнями, а сейчас за 
ним померла ,і його жінка! Дитя о стало саме, а я, на про- 
ханя вмираючої матері, привезла його сюди, щоб вас 
просити о милосерде та опіку над бідним сиротою. 

Мурно стояв непорушно'. Мовчав. Відтак острим по¬ 
глядом змірив Ільону та відрубав: 

— Пождіть хвильку). Слуга вас впустить. Хочу при¬ 
глянути ся хлопцеви. 

'Голос його був холодний. Ільона ^вже прямо бо яла ся 
оставляти то нїіжне, шліяіхютне еот'ворінє в того насупле¬ 
ного чоловіка, що не знав, що то доброта й любов... 

За хвилю втворено двері, Ільона переступила поріг. 
Слуга повів їх на гору. Було там все добірно уладжено, 
що свідчило про заможність хазяїна. 

Слуга втворив двері до одної з кімнат і казав їм ту¬ 
ди увійти. 

Кімната була виставно прибрана, після східного зви¬ 
чаю. Не було там нікого, але за кілька хвилин створили 
ся бічні двері та повільним ходом увійшов туди Ернест 
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Мурно. СвирлуЮ'ЧИМ ПОГЛЯДОМ ВДИВИВ ся в дитину, що 
трівожно притиснула ся до своєї товаришки. 

Дивак навіть руки не подав хлопцеви, нї щирого сло¬ 
ва до нього не промовив. Станув перед Ільоною і- опитав: 

•— Се їх дитя? Неподібне нії до батька, нї до матері! 
— а звертаючись до хлопця, опитав остро: — Як нави¬ 
ваєш ся? 

— Гейні! — відповіло хлопя, ховаючись поїзд Ільону. 
— А ви, пані, хто? — знова рубашно опитав Ільону. 
— Належу до трупи, в якій були також ваш брат і 

братоіва — відповіла Ільона майже шепотом. — Ваша бра¬ 
това хоріла довгий час, а її чоловік пережив дуже тяжкі 
хвилі. 

Хвилю тревала мовчанка. 
— Самий так .хотів! — остро відрубав Мурно. — Хтож 

йому каїза-в з нею вінчатись та мій дім оставляти. Я-ж 
остерігав його, однак він засліплений піігнав у проіпасть! 

І льоні станули слези в очах. 

— Ваш брат ніколи не жалів того, що зробив, бо 
жінку свою кохав безмірно! — відповіла поважно, спо¬ 
глядаючи на Мурна зовсім бев страху. — Бідна Аделя 
міново перетерпіла. В той нещасний вечір — коли при ЇЇ 
постелі вже смерть вижидала — ваш брат виступив, без 
відома жінки, із штукою ликаня мечів, щоб заробити на 
кусок хліба для родини. 

Підчас тої небезпечної продукції надбіїг Гейні з кри¬ 
ком, що мати вмирає. Нещасний чоловік зробив неосто- 
рожний рух — а в пролику стремів ще меч... Ваш брат 
попи б. Його жінка не діїзнала ся, що її коїханий Алберт 
попращав ся зі світом в хвилю, коли й вона борола ся зі 
смертю. Вмерла із тою думкою, що дитині остав ще бать¬ 
ко. А тепер Гейні не має вже нікого на світі — крім вас, 
пане! 

Мурно слухав, не зраджуючи нї найменшого звору¬ 
шена. Після хвилі сказав: 

— А, розумію! Тепер на дієте ся, пані, що я — як 
одинокий свояк — заоиікую ся хлопцем і задержу його 
у себе? 

— Так! — заявила Ільона поважно й рішучо. — Се 
є вашим обовяізком, пане. Дитя остаточно немає нікого 
б лившого на світі. А великою жертвою для вас се не бу- 
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де — ви-ж богаггий і не тяжко вам буде взяти в опіку 
бідного сироту. А за ваше милосерде, Боїг вам стократь 
відплатить! 

Мурно відвернув ся й підійшов до вікна. Якийсь вну- 
трішний голос шептав Ільонї, що її слова зворушили бо- 
гатого дивака. 

Вона так дальше говорила. 
— Ви богаті, але самітні! Не мноіго радости в житю 

ви зазнали, а й тепер не маєте нікого, когоіб мали поко¬ 
хати. О, прошу, возьміть то дитя в свою опіку. Покохаєте 
його, та бодай тепер зазнаєте троїха щастя! Се дитя до¬ 
бре, а ви пізнаєте що се радість і щастє, а воно за тропіка 
любови вам вдячним буде. 

Мурно нараз відвернув ся. Лиіце його зраджувало ве¬ 
лике схвильоване. В онах появивсь якийсь инший блиск, 
вираз лиця змінив сія. Приступив до їльони й шепотом 
опитав: 

— Хто вам, паш, казав, що моє житє було- сумне та 
без любови? 

— Аделя! 
Мурно здрігнув ся й скоро ві/двернув лице. 

-— Вона! — шепнув. -— Так, вона знала, що- ніколи 
вже другої не покохаю, а однак так нещасливим мене 
вчинила ... 

-— За те тепер посилає вам своє дитя! В опіку вам 
віддає. Задля неї 'полюбіть то дитя! Вмирала із тою на¬ 
дією, що не відолхнете від себе її чоловіка, вї дитину! 

Суха стать Мурна нервово здрігнулась. Мовчав в за¬ 
думі. Ільона з н ап руж єнам йому приглядалась. 

— Пане — дитя змарніє, коли не знайде у вас охо¬ 
рони. Волочитись ме із нами скрізь по світу — нігде не 
знайде нї супокою, нї опіки. А тодї — ви перед Богом 
будете мусїли відповісти за житє тої дитини, що є вам 
так близькою. Змилосердіть ся — проішу вас — над тим 
нещасним хлоіпям, а Бог вам вашу ласкавість винагоро¬ 

дить! 
Мурно глянув на неї й непевно спитав: 

— А чи й ви, пані, оетали би при дитині? Я не можу 
нею займати ся. Не розумію ся на тім. Але може ви... 

Ільона заперечила головою. 
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— Не моїжу О'стати — вертаю до вітчини — хоч як 
тяжко мені розлучати ся з дитиною. 

Мурно задумай ся. Відтак подзвонив. Незабаром у- 
війшла туди старша вже, поважна, з дуже милим лицем 
жінка. 

— Панї Вільде! — сказав Мури о знова ру'башно. — 
Прислали мені сюди того хлопця. Се син мойого брата! 
Знаєте, що мій дім не уладжееий дл,я дїтиій — що зробити 
з малим? 

Приб'увіша через хвилю приглядала оя дитинї а на її 
лици відбило ся глуїбоке милосерде. Похилила ся над 
Геньом й кликнула тремтячим голосом: 

— Се дитя ваш ото брата? Так, так! Має очі Алберта! 
Чи ви доглянули, пане? 

Мурно підійшов до дитини, уважно глянув але мов¬ 
чав. 

— І ви хотіли би дитину відправити? — майже з до¬ 
кором говорила стара. — Чому так, пане? Чейже не маєте 
ніякої мети в житю вашому. Я опікуватись му дитиною, 
як влаїсною. Коли згодите ся на се — остану надальше у 
вас! 

Муре о зачудуіваний глянув на неї. 
— Останете? — опитав. — Відкликуєте своє випові- 

дженє? 

— Так! Я хотіла вас оставити й вертати в Німеччину, 
бо не могла знести того тут самотинного житя. А однак, 
коли мені дасьте того хлопчину, коли зможу піклуватись 
ним — то радо остану! 

В очах Ільоеи блиснули слези щаістя. Вхопила шля- 
хотну жінку за руки й зворушеним голосом вишептала: 

— Бог вам се, пані, нагородить! 

Після довшого надуманя й отяганя Мурно підійшов 
до хлопчика, з яким вже пані Вільде бавила ся та більш 
в в іч л ив о промов ив: 

— Так добре! Нехай остане, коли ви, пані, займете ся 
ним, бо я того обозязку не можу на себе взяти, не можу 
ПОЗ’буТК ся свойого супокою. 

Ільона подала йому руку, яку Мурно якось непевно, 
гейби нерадо п рий мив. 

— Дякую вам, пане! — сказала. 

і 
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А в тих словах було стільки вдячности, стільки ща¬ 

стя ... 

Відійшла з Геньом і з панею Вільде, котра повела її 
до свойого мешканя. Була се ясна, велика, вигідно ула- 
джена кімната. 

— Розкажіть менї тепер, пані, що знаєте про дити¬ 
ну та її родичів! — просила пані' Вільде. —Я така щасли¬ 
ва, що ви мені ту дріботун привели!... Я вже давно із 
ними — іяких 20 літ — ще у Відни и провадила хазяйство 
пана Мурно, котрий так привик до мене, що на його про¬ 
хана. ііз ним аж сюди заїхала. Але в чужому краю почу¬ 
ваю ся дуже нещасливою' й така туга 'мене обняла, що я 
отеє виповіла своє місце. Хотіла вертати до свояків. 

— Але тепер останете ,паінї? — перебила їй Ільона. 

— Ршуміїєть ся! Дитина ся все змінила. Бачите, пані, 
я знаю наскрізь пана Мурна. Я вже привикла до рубаш- 
ноісти і знаю, що він є ліпший, як хоче .[з себе показати. 
Я переконана, що після кількох тижнів він хлопця сер¬ 
дечно полюбить. А тоді хлопчину жде, чудесна будуч- 
ність, бо пан Мурно не має нікого! Я-ж заоїпікую ся ма¬ 
леньким. І потрафлю!... І я також мала дитя, але Бог 
в двайнайцятій весні' житя покликав його до -себе! Ко- 
ли-ж тепер я побачила хлопчину, подумала сейчас: ось 
Бог тобі його зіслав! Так тепер і ти зазнаєш щастя й ра- 
дости в самотинному жило ... Будьте-ж, панї, спокійною 
— впевняла стара крізь плач — я покохаю дитя й заопі- 
кую ся ним, як власним. 

Ще годину перебула Ільона з добродушною стаоень- 
кою Вільде, котрій розповіла про сумну долю родичів 
Геня. Вже коли збирала ся до виходу, втворили ся двері 
й до середини увійшов пан Мурно. Наближив ся до Ільо- 
ни і сказав: 

— Я вам ще, панї, навіть не подякував щиро за се, 
що взяли в опіку дитину. Се дуже гарний вчинок! Може¬ 
те бути спокійні. Дитина в руках панї Вільде знайде як 
найкрасшу опіку, а і я — тут голос знизив — зроблю все, 
що лиш в моїй силі буде. 

Коли Ільона хотіла дякувати, нерадо махнув рукою 
й живо відійшов. 
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_А бачите, ,панї! — раділа (панї Біль де. — Таким він! 

Так будьте-ж спокійні. Хлопця він полюбить і се в ко¬ 

роткому часі! 
Коли Ільона пращала ся із Генем, -прямо- не могла 

здержати ся від елїз. 
Відчувала, що в її серцю о стане болюча пустка, бо 

в послїдних днях була майже безіпереривно з дитиною та 
сердечно ЇЇ полюбила. І Тень о плакав і не хотів її пу¬ 
стити, так що вона майже силою вихопилась із його ма¬ 
леньких рученят. Пані Вільде притиснула його до себе й 
старала ся заспокоїти. Тодї то доперва Ільона з поспіхом 
вийшла. 

Була щасливою, що забезпечила дальше іетнованє 
сироти. З вдіякою підняла в гору очі, й вишептала: 

— О, дякую Тобі, Боже, на небесїх! Благослови тому, 
що над дитиною вмилосердив ся! Благослови і тій жінці, 
що материнською любовю окружила сироту! 

РОЗДЇЛ СХХХІУ. 

В РУКАХ ВОРОГІВ. 

Коли доктор Бравер роїзійшов ся з Єленою і вернув 
домів, іпочав застановляти ся над плином увільненя її, а 
тодї побачив, що насувають ся поважні трудноети. Ніч 
перевів безсонно. А доперва над ранком впав на думку, 
щоб для свойого наміру з’єднати собі сестру Мербаха. 

Коли перед полуднем ще раз відвідав хорого, якраз 
при ліжку застав його сестру. Оглянув хорого а відтак 
зараз почав із дівчиною говорити про свій намір. Розпо¬ 
вів їй, що Єлену силою увели, та що її батько з розпуки 
тяжко захорів. Сим старав ся її зворушити, що< й повело 
ся йому. 

Відтак, за допомогу обіцяв їй досить поважну суму 
грошин. По короткій надуміі пристала на се. 
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Кола хочете весело аабавитв ся 
чи то а товаристві, чи в дона в гуртку 
анакояях — то купіть собі ФЛІРТ. 
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