
„Brangusis, ar girdejai?" 

I SKYRIUS 

Dzentelmenas atvyksta j Nederfyld̂  
Niekas neabejoja, kad pinigij. turinciam jau-

nuoliui dera tureti zmon̂ . Tai faktas. Bent jau 
taip buvo manoma devyniolikto amziaus Angli-
joje. Su tuo visiskai sutiko ir Meritone, Hemp-
syro grafysteje, gyvenanti Benetij, seima! Motina, 
kurî  vadino ponia Benet, itin rupinosi, kad 
sekmingai isteketi; visos penkios jos dukterys. 

„Misteri Benetai, brangusis, ar girdejai, kad 
isnuomotas Nederfyldo parkas?" - paklause po
nia Benet. Misteris Benetas, kuris retai kada 
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atkreipdavo demes; { tai, kas dedasi aplinkui, tos 
naujienos nebuvo girdeJQs. 

„Ponia Long sako, kad Nederfylde dabar sei-
mininkauja turtingas jaunuolis is siaures Angli-
jos. Jis viengungis, pavarde Binglis, valdo dide-
lius turtus ir gauna keturis ar net penkis 
tukstancius svarq, per metus. Kaip butii nuosta-
bu, jei jis vesti}, vien̂  is musii mergaiciii!" -
susuko ponia Benet. 

Dabar didziausia jos svajone buvo savo vyriau-
si^^ dukteri istekinti uz misterio Binglio. Siaip 
ar taip, svarbiausias ponios Benet gyvenimo tiks-
las yra daryti visk%, kad jos dukterys isteketij.! 

Turedamas tai galvoje misteris Benetas nuejo 
aplankyti misterio Binglio. Tai buvo pats teisin-
giausias zingsnis, nes Anglijoje manoma, kad sa
vo dukteris pristatyti aukstuomenei esanti tevo 
pareiga. Taigi misteris Benetas aplanke mister; 
Bingli. Namo grizo pakilia nuotaika: dukterys su 
jaunuoju dvarininku gales susipazinti netrukus 
rengiamame pobuvyje. 
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Ponia Benet labai apsidziauge. „Misteri Bene
tai, mano mergaites sokiuose visus nustebins, -
pasake ji triumfuodama. - Tikiuosi, misteris Bin
glis neatsispirs Dzeines groziui ir zavesiui." 

Bet ponia Benet rizikuoti nenorejo. Troksda-
mi, kad jaunuolis Dzeinq tikrai pastebeti;, Bene
tai surenge nedidelius kviestinius pietus savo na-
muose Longburne. 

Pietums rengtasi labai rupestingai. Buvo nu-
tarta padengti stal̂  prabangiais porceliano in-
dais ir patiekti pat; skaniausî  maist̂ . Pagaliau 
misteris Binglis atvyko, lydimas dar keturii; zmo-
niii. Kartu su juo atvaziavo dvi jo seserys, vyres-
niosios sesers vyras ir geriausias Binglio draugas 
misteris Darsis. 

Ak, kaip jaudinosi Benetai susipazindami su 
misteriu Bingliu, isvaizdziu ir mandagiu vaikinu. 
Jis buvo malonaus veido ir geri; manierij.. Taciau 
prasidejus sokiams visij, demes; patrauke miste
ris Darsis. Dailiij. bruozi;, gaunantis desimt tuks-
tancii; svari; pajami; per metus, jis dare stipraus 
zmogaus ispud;. 
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Vyrai pripazino ji esant puikios isvaizdos vai
kinu, o moterims jis atrode netgi saunesnis uz 
jnisteri Bingl;. Visi taip mane tol, kol Darsis ga
lop atskleide bjauri; savo bud̂ . Didziausia mis
terio Darsio yda buvo jo pasiputimas, kurio pa-
teisinti negalejo nei jo didelis dvaras Derbisyre, 
nei didziuliai turtai. Benetai netruko pajusti jam 
antipatijos, ir nusprende j ; esant netinkam̂  ; vy-
rus ne vienai is dukteri;. 

Tuo tarpu misteriui Bingliui jie pajuto dar di-
desuQ nei anksciau simpatiĵ . Tai buvo guvus jau
nuolis, mielai sokdin̂ s visas Beneti; merginas. 
Jiedu skyresi kaip diena nuo nakties! 

Misteris Darsis susoko tik vien̂  sok; su panele 
Bingli ir nepanoro buti supazindintas su kitomis 
damomis. Vis% likus; laik% jis praleido be tikslo 
stoviniuodamas ir vaikstinedamas po kambar;. 
Ponia Benet pareiske j ; esant bjauraus budo. 
Taip pat mane ir jos kaimynai. Netrukus mister; 
Dars; pradejo laikyti labiausiai pasiputusiu ir 
bjauriausiu zmogumi pasaulyje! 

„Ateik, Darsi, - pakviete Binglis. - Man ne-
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Elizabeta nusprend 
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patinka, kai tu stovi vienas kaip vilkas. Kur kas 
geriau pasinerti i sokio stikuri." 

„Nenoriu, — atsake jo draugas. — Juk zinai, 
Icaip nemegstu sokti su merginomis, kurii; gerai 
nepazistu." 

„Na, ateik, — bande ji itikinti Binglis. — §iva-
kar cia yra daug grazii; mergini;." 

„Tu soki su pacia graziausia", - atsake Dar
sis, ziuredamas i Dzein̂  Benet. 

„Ji pati graziausia is visij. mano pazistamij. 
mergimj.! Ar nori, kad supazindinciau su viena is 
jos seserit, kuri taip pat labai grazi?" - paklause 
Binglis. Jis parode i netoliese stovincî  Elizabeth 
Benet. 

Darsis pazvelge i nepazistam '̂̂ . Ji; akys susi-
tiko, bet jis is karto nusisuko. „Ji ne tokia grazi, 
kad galeti; mane sugundyti", — pasake saltai. 

„Koks storzievis!" — pamane Elizabeta. Mis
teriui Darsiui staiga pasisalinus ji nusprende, jog 
niekada nejaus jam palankumo. Elizabeta buvo 
linksma, protinga ir savarankiska mergina, kuri 
labiau negu j ^ supantys zmones pasikliaudavo sa
vo protu. Tais laikais merginoms tai buvo nei-
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