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Ільона почула що сили її опускають... Туроік майже пожирав її 

своїми очима. 
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До Гардероби увійішліа, щоб перебути там чаїс до 
слїдуючоїло виступу. Скорим рухом скинула ііз себе за¬ 
гортку, котру закинув її на плечі слуга, коли злізла з ко¬ 
ни, і в трикотах станула перед зеркалом — освітлена 
ярко ляміпою. Зеркало відбило в цілости її струнку по¬ 
ставу. Хвилю вдивляла ся в свою відбитку, а тоді отво- 
рила на боці лежачу скрипочку та, виїймила звідтам ріж- 
ні тоалієтні прибори, як о!сь: зелїізко до кучеравленя во¬ 
лоси, пудр, фарбку і др. річи. 

Барон стояв без руху і приглядав ся її; дивне якесь 
почуванє запирало йоіму примо віддих, здавало ся йому, 
що се не донна Долєтті, але якась друга жінка стоїть 
перед ним. Артистка тимчаїсом сїла перед зеркалом, за¬ 
палила спіриїтусову лямпочку, певно на се щоб покуче- 
равити волосе, але все то робила механічно, немов несві¬ 
домо, так гейби її думки були чим другим заняті. Нагло 
Редерн здрігнувсь, донна почала пївголосом говорити: 

— Ах, — колиб же я знала, що стало ся з Ільоною! 

іСлона сї він чув зовсім виразно. Серце почало силь- 
нїйше товчи ся. Може таік, забувши ся, зрадить йому 
свою тайну, вимовить правдиве своє ім'я? Дрожачи з не- 
терпички вихилив ся з поіза к отари, щоб не прогавити 
нї одного слова. 

— Куди се з'аведе мене — шепотіла дальше Долєтті 
— не маю вже спокійної хвилї і не зазнаю спокою, доки 
не дізнаю ся чи вони жиє ще. Мій Боже — промовила 
з дріїшу впійсь — колиб так ніеніарочно вона натрафила на 
мій слїід . . . 

Урвала нараз, а Редерн побачив, що лице її захмари¬ 
ло ся. Єлена, попробувавши зелїізко, хотїла якраз здій- 
мити перуку, щоб упорядкувати розбурхане волоує — 
коли се, поглянувши в зеркало, рука її затремтіла і впала 
долів. її очи розширили ся з великого перестраху — по¬ 
гляд свій впялила в шило а лице її побіліло. Що се ста* 
ло ся так нагло? Чому так нараз змінила ся? 

Одубілим поглядом вдивила ся в одно місце в зер- 
калї. Кров застигла її в жилах — Боже — чи се може 
привид розбурханої уяви? Коліна її сильно дрожали — 
хотїла кричати, кликати о поміч — однак не могла, щось 
стискало її за горло. Чи се бути може, що бачила в зер- 
калї? Зза портїієри дивилось двюіе злющих очий... 
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'Чи мавби се бути злочинець — убійник? Хоче її тут 
напасти? 

Всесильний Боже — вона не може навіть кликати о 
пдміч, вона безборонна, не може й рушити ся з місця. 
Зимний піт виступив на чоло. Темно зробило ся її в очах. 
Нараз вернула її давка сила, і в найбільшій тріївозї вона 
не стратила свідомости — се-ж в гру входило її житє, 
все що має! Нони ще стоячий за котарою міг зрозуміти 
її намір, вчена сягнула рукою до лежачої з боку скри¬ 
почки. Зараз в хвилю потім Редерн побачив якийсь бли- 

% скучий предмет в її руках — нагло відвернула ся-гук 
— потім страшний крик за котарою і Редерн зранений 
впав на землю. 

— Підляко — се тобі заплата! 
Відгук вистрілу і крик почули люди, хотіли вбічи 

до середини, але двері гардероби були замкнені. 
Єлена чула стукане і кликанє — скоро підійшла до 

дверній і вітворіила — а тоді вбігло до середини двоїх блі¬ 
дих і застрашених поіслугачів. 

Побачили бліду женщину з димлячим ще револь¬ 
вером. 

Очима впіялилаїсь в портіїєру, за якою лежав ранений. 
ЛюДи в одну мить зрозуміли положене, підбігли до ко- 
тари і відсунули її, а тоді Єлена зі страхом пізнала ви¬ 
кривлене болем лице Редерна. 

Дикий крик вихопив ,ся із її уст — посунулась кілька 
стуїиіиїв вперед — Боже милосерний, що вона зробила? 

— Він — се він був? Не убійник, ані який злодій? 
Вдивила ся перестрашена, не будучи в силі зрозуміти 
ВСЬОГО. 

Зрозуміла! Тепер нагадала собі той памятний вечір, 
коли Редерн гнав ся за ньою, видно хотів відкрити її тай¬ 
ну і тому також закраїв ся в гардеробу. Як же тепер жа¬ 
лувала, що стрілила. Тремтячи з трівоги впала на крі¬ 
сло. і в .німій розпуці гляділа на раненого. 

(Куля поцілила його в рамя; стогнав з болю, а коли 
слуги піднесли його, він стогнучи зноіва повалив ся на 
землю. Зівільна Єлена охолола з першого вражіня і при¬ 
ступаючи до людній, всунула кождому золотого, в руку, 
кажучій: 

— Ради Бога - - не говоріть про се нікому — поста- 
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райтес о іпсвзз'ку та ві'дівєізіїть того .пана до йото по¬ 

менш лп я. 
Редерн пІ!дняв боїлїсний погляд в якому пробива¬ 

лась просьба та ніїмиїй докір, а Єлена мимоволі мусїліа 
відвернути СВО'Є лице. 

—Ах, іБоїже — кликала в роїзіпуцї — щоок я зроби¬ 
ла! Я думала, що се злодій закрав ся, як же могла я при¬ 
пускати, що... 

Опинилась і дрощ пройшов її тілом. В тоїй чаїс дав ся 
чути голос дзвінка, покликуючий її на арену. О, Боже, 
все мінило ся її перед очима, була немов задурманена зі 
стр'аху, а тут мала виконувати дуже -небезпечні штуки на 
свойому кони — нона відчувала, мов би то яка'сь зимна 
рука стискала її за горло. Немов кріїзь густу сітку бачила, 
як один із слуг, що спровадив повозку до бічного входу, 
тепер повернув і при помочи другого підняв поручника 
з підлоги і в двійку винесли його на руках на двір. 

Бачила, як ранений відвернув голову і благаючим 
поглядом дивив ся за ньою. 

Сльози тиснули ся її до очній; забула про об йду, 
яку спричинив її своєю нахабністю — відчула його біль 
її рукою заданий, хотіла промовити до нього якесь до¬ 
бре слово розради, але в мить затим гаїв взяв верх. 

Пригадала собі, що колиіб була не заглянула його в 
з ер калі — то здіймила би була перуку з голови і сим 
зрадила себе, а тоді'... 

З гнівом відвернула ся — пропало враз милосерде 
для раненого, котрого саме тоді виносили з Гардероби, 
а барон, що очима повними жалю й люїбсіви глядів за 
ньою, запримітив сей наглий поворот гніїву. 

Тільки що двері заперто, вернув її давкий супокій, 
а коли за хвилю всміїхнена понвила ся на іцирковій арені 
і кланяючись поздоровляла зібраних гоїстий — ніхто не 
був би в силі (Пізнати, яка буря тільки що пересунулась 
понад ньою, та що ся рука, мінно стискаюча поводи ко¬ 
ня, тільки що перед хвилею револьвером грозила люд¬ 

ському житю. 

Донна Маріїя Долєтті їздила сьоігодня надзвичайно. 
Вельми небезпечну ,продукцію свою виконувала тепер з 
такою зручністю і суіпюко|єім, що публика кілька разів 
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викликувала ЇЇ —- а додати треба, що виступ її школи не 
був тяжілим, як того вечера. 

Мов мертвець блїда по виставі увійшла непевним хо¬ 
дом до гардероби і. майже обезсилена віпала на крісло. 

ТимчасоїМ барона відвезено до йото помешканя і при 
допомозі" слуги розібрано і положено в ліжко. Поклика¬ 
но лікаря, котрий заявив, що на щастє куля не пото- 
рощила кістки, а рана по витягненю кулі скоро загоїть 
'СЯ. 

Другої днини скрізь по місті знали про нещасний 
випадок поручника, котрий опісля зложив полковникоіви 
писемну зайву, що немав з нїкиїм двобою, а руку зранив 
тільки через необережність. 

Але межи офїіцирами кружили ріжні поголоски про 
випадок Редеірна — найбільше послуху мала поговірка 
про нахабність поручника супроти донни Марії Делетті, 
якої заздрісний коханок стрілив до нього з револьвера і 
друге ще — однак правди ніхто не доміркував ся. 

(Редерн терпів не лиш тілесно, але також духово. 
Рану вважав почасти як кару за свою нахабність, а най¬ 
більше мучило його се, що він і не відкрив ніщо нового 
і зразив собі артистку і запалив її гнівом. Вона гнїваєть 
ся на нього, може й погар джує ним — і се було для ньо¬ 
го тягароїм тяжким до знесеш. 

Але рана і терпіни не охолодили пристрасти до арти¬ 
стки — противно, вона в його очах здобула ще більше 
поваги ї він бажав, колиб се тільки було можливим, про¬ 
сити її о прощене і виразити її свою любов. 

Четвертої днини, коли горянка його лишила, написав 
до ньої листа, де просив о вибачене, висловив свою лю¬ 
бов і просив о ВіЗаїмність. Коли се зробив, стало йому 
дуже легко на серцю •— може дійсно його лист пору¬ 
шить її і вена дасть йому прихильну відповідь, а тоді — 
тоді буде найщасливійшим з помаж людий! З горячко- 
вою иетерпячкою ждав на відповідь. Другої днини отри¬ 
мав такого листа: 

Лане брроіне! 

Ви мене тяжко общиЛ'И — але провину свою Ви відкупили 

щирими словами листа — не пнїіваю ся на Вас і надію ся, а 

то й бажаю, щоіб з того, що зайшло, Ви взяли собі пересто- 
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рогу і ніколи більше не стежили за мною, бо се Вам добра 
не принесе. 

•Розумію, що пропозиція Ваша мне на цїли винагородити 
мене за Вашу провину, за таку я її боїдай вважаю — але па 

жаль... не можу її пришгти. Коли є правдою, що любите 

мене, коли схочете дати докаїз сього, паїне бароне, то не ста- 

раїйте ся ніколи йти в перехресть моїм стежкам! 

Марш Додєтті. 

'Барон поіблїід і віпаїв на лодуїшку, на його- лице ви¬ 
ступив вираз розшуки — не на діяв оя таїкої відіпоїводи. 

За хвилю однак блиіснули його оши гнівним упором. 
— А одиаїкзсіж— однак не трачу надії! —сказав крізь 

стиснеш і зуби — хто воша є — тайну сю манну пізнати і 
— відкрити! 

РОЗДІЛ ХХХУМіІ. 

ЗА ПІЗНО. 

іНа вісходї, з поза гір, зівіліьіна підносить ся в гору 
огнисте кружало сонця — настає днина. 

В обозі ігочинаєть ся житіє. Блюм пробудив ся ско¬ 
ро, радіоло розбурхані нерви не дають йому супокою, 
виганяють на вільний возідуїх, у ліс. 

(Перед шатр£>м Ільоши здержав ся — чи має її розбу¬ 
дити? Ні, ні, нехай ще опочиває, буде ждав аж воша сама 
пробудить ся. Зашитий так думками, нускає'ть ся дальше 
в ліс. Як легко, як свобідно дихає бальзамінними випа¬ 
рам и смеречок. Він веіселий, так легко йому на серцю — 
він же віднайшов загублене щасті©! Сьоігодіня пустить 
оя з улюбленою дівчиною дальше в сві'т —- яке чудово- 
гарне житє перед ним втвираєть ся! Струнка його поста¬ 
ва пінеть оя ще в гору, широка грудь роздимаеть оя від 
глубокого віддиху, а в очаїх іскрить ся радість. Буде 
працював для ньої від раня до шізної ночі, вона не зазнає 
коло нього ні журби, ні недостатків, буде сама щасли¬ 
вою і він з ньою. 
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Довгий час ходив так задуманий по лїсї — потім 
однак непереможна туга тише його до ньої, до Ільони, 
хоче її побачити, поцілувати і 'поглянути в її чарівні 
темно-то луб і очи. 

/Вернув до обозу і пішов заїраіз до шатра Ільони, але 
поіки ще дійшов, приступила до нього якась женщина і 
спитала: 

— Чи не стрінули ви де дівчини? Мусїла дуже вчасно 
встати і піти в ліс, — коли я проходила сюди, вхід до 
шатра був відкритий! 

Блюм видивив ся на жінку, не розуміючи її слів. 
Опісля спитав: 

Про КОГО1 говорите? Чей же не про» Ільону? 
— Як раз про ту дівчину, що ви її звільнили ... і.. . 
Блюм вже не ждав кінця, а мов божевільний скочив 

до шатра. 

Хвилю стояв немов гроМоїм поражений. Шалена тр/і- 
вота його обняла і зараз підбіг до жінки, ЩО' мала сто¬ 
рожити коло Ільоіни, а -тепер сиділа у вніутрі шатра;, сні¬ 
даючи. 

— Говоріть — де вона, де Ільона? — кликнув. 
Женщина видивилась тріївожно на нього, наполохав 

бо її божевільний вогонь в його очах. Коли йому все ще 
не відповідала, вхопив її так сильно за рамя, що вона аж 
крикнула з болю. 

— Говоріть, де вона! Чи не бачили її коли виходила 
з шатра? 

Циганка скоро підняла ся. 

— Нї, нї — відповіла — коли я пробудила ся, то не 
побачила вже дівчини, леговиско її було пусте. Я здиву¬ 
вала ся сама, що- воїна так вчасно встала. 

Блюм заточив ся з криком. Страшна трівога показала 
ся в його /очах — нова, втрата Ільони відводила його від 
розуму. Немов божевільний вибіг із шатра. Приступив 
до циганів і розповів їм, що нігде не може знайти Ільони. 

(Першим здогадом його був князів, лиш він, а ні¬ 
хто другий міг увести Ільону. Ся думка помішала йому 
ьсе в голові. Майже не розумів того, що говорили до 
нього цигани, ходив по обозі, випитував всіх і шукав 
скрізь, будучи в надії, що чейже деісь відшукає Ільону. 

Ґорґо, коли побачив Р оберт а так дуже блідого/, на- 
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полежав ся дуже. Блюм розповів кількома словами-, що 
стало ся і який його здогад. 

— Але-ж яким чином діістав ся князь ночию до обоїза 
— сказав недовірливо — чей був би його хто запримітив. 

— А однак — відпо'віїв Блюм — все одно як се він 
зробив, але нїхто другий не міг її увести. Ходи Ґорґо — 
мусимо зараз вибрати ся в дорогу. Мушу бути певний — 
хоч би менї «прийшло ся й убити кого, мушу дізнати ся, 
чи він її в друге забрав! 

І не заждавши, анї не глянувши чи товариш йде за 
ним, вернув ся в обоз; в кілька хвилин вже осідлав коня, 
а за ним також Ґорґо і оба пішая и кіньми в сторону 
княжої вілї. В .часі їзди Блюм ніщо не говорив — за 
скоро впав з небес щастія! Перед годиною ще мріяв про 
золоту будучність, а тепер почував себе ще більш неща¬ 
сливим, як в той чаю, коли передом йому нірвано любу 
дівчину — тепер ще прибив його, самий загадочний спо¬ 
сіб! 

Коли, після кільком годин їзди, прибули до села, не¬ 
далеко княжої вілї, іпіЮлали сільського хлопця до Пеіпа, 
щоб попросив його прийти до них. Піїсля пів години 
явив ся між ними княжий слуга, від котрого дізнали ся, 
що князь, після того, як знайдено його звязаним і від¬ 
ведено до кімнати, ще звідтам не виходив а тимсамим 
не міг приложити свосї руки до пірваня Ільоии. 

Ось і тяжка для них до розвязаня загадка! Хто-ж, 
крім князя, міг би мати який інтерес у викрадженю Ільо- 
ни? Блюм був в роїзінуцї. Де-ж мав її шукати тепер? .. 
Вернули зноіва в обоз, де їх засипано зі всіх сторін пи¬ 
таними. Блюм був гейби не при собі — не відповідав 
на пиїтаня, але впав в траіву і так лежав, підперши го¬ 
лову руками. 

Не було сумніву, що її силою звідси виведено, бо-ж 
добровільно була-Іб його не опустила. Зітхнув тяжко. 
Колиб хоч мав яку вказівку, де би її шукати, щоб не 
блукати по бездоірожаїх. 

Цигани поводи порозхіодили ся і оставили його 
одинцем тільки з його розпукою — а навіть Ґорґо не 
мав відваги тепер йому входити в дорогу. — Стара Уша 
саме в той час переходила межи шатрами і здалека не 
запримітила його в траві; аж коли переходила попри 
нього, перестрашила ся і скоро скрутила в бік. — Двоє 
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циіпансь'ких дїтиій, 'граючись, наблиїжили ся до нього. Не 
доглянувши З'раїзу, сіли в тр-аіву зараз коло нього — а 
опісля з зацікавленем видивились на нього. 

— Він плаче? •— спитала менша з дівчаток. Друга за¬ 
перечила головою. 

— Ні, Туш, він тільки сумний, бо1-ізабрали йому гар¬ 
ну білу дівчину! 

'Блюм, почувши ті слова, мимоволі підняв голову — 
і глядів на дівчатка. Бачив, що менша почала ся крутити 
неісуїтоікійіно,, а опісля шепотом промовила до сестри: 

— Уша і той злий чужий чоловік забрали білу дів¬ 
чину ... 

Перестрашене дівча скрикнуло не докінчивши того, 
що мало сказати, бо Блюм, блідий мов мертвець, зірвав 
ся нагло* і станув коло дівчати. 

— Що говориш, дитинко — про якого ТО' чужого 
чо'лсівіка ти згадала? 

Дівчинка почала в голос плакати; дуже бояла ся його 
страшних очий і вся тремтячи вхопила ся руки сестри. 
Блюм дрожаїв цілий з нетерплячки і обуреия. Бувби вхо¬ 
пив дитину і тряс, щоб з ньоі щось добути, але дів¬ 
чинка розплакала ся і ніяк було її наклонити до- гово¬ 
рена. Через декілька хвиль проговорював до ньоі ла¬ 
гідно і просив — але надармо-. 

— Хто є Усна? — спитав скоро звернувшись до стар¬ 
шої дівчинки.. 

— Ось вона там! — відповіла мала, вказавши рукою 
на циганку, що сиділа подальше троха в траві, але не 
кажіть її нічого про Туню, бо нас битиме! — додала бо¬ 
нз л ив о дївч инк а. 

Блюм не доіслукав вже послїдних слів. (Скочив нагло 
до старої. Лице його змінилось не до півнаня. Уша, по¬ 
бачивши його таким перед собою, зірвала ся, а він 
схопив її з-а рамп. 

— Кажи сеійчаїс, куди ти завела білу дівчину, бо .. . 
— Справедливий Боже —• крикнула стара наполохана 

і мало що не впала на землю, та Блюм її сильно підняв 
в гору. 

— Говсіри праівду стара, коли тобі житє миле! — 
крикнув скаженілим голосом. 

— Чого хочете від мене? — просилась Уша. — Пу¬ 
стіть мене, що я віам зробила, чи одуріли ви? 
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— Правду хочу знати, бабо, н.равду — що ти зробила 
з ільоіною, хто буїв той незнакомий, що- був ТВОЇМ спіль¬ 
ником — говори, бо вдушу тебе тут на місци! 

'Стара Уша побіліла. Очи ЇЇ зі страху мало на верх 
не вилїїзли ... Звідки він діїзнав ся про- се, хто зрадив її? 

Мимрила устами,, хотіла говорити — але тільки жа¬ 
лісні згуки добували ся звідтаїм. Блюм не міг вже спинити 
•своєї мести. Трївога та злість із ума його зводили. Зараз 
же пізнав по застрашеному ли;ци старої, що її сумлїнє 
не дуже то чисте,, і се ввело його в ще більшу лють. 

'Нагло вхоїпив її за рамеїна, і попав ньою трясти на 
всі бони так, що» мало душі з ньої не витряс. 

— Чи заговориш, бабо? Куди-ж ти її завела? Ради 
Бога, говори, а то кости тівюї рознесу, коли не признаєш 
ся! 

Крик сей а дальше йоійканія Уші розбурхали цілий 
об0)3 і зі всіх сторін почали ся збігати цигани. 

— Ратуйте, на поміч! — кричала вже стара. — Він 
хоче мене вбити! 

Блюм аж зубами скреготав зі злости. Побачив, що 
стара числить на поміч своїх і не хоче признати ся. 

— Гадюко — ти знаїєіш, де є дївчина, ти увела Ільо- 
ну! Признай ся і скажи, де вона! Не пущу тебе доки не 
дізнаю ся, що стало ся із ньою! 

— Ратуйте, ратуйте! -— кричала стара, коли Блюм 
вдруге стряснув ньою — бачите, що він хоче мене вбили! 

Зібрані заметушили ся. 
— Пустіть стару *— з гнівом хтось крикнув — що хо¬ 

чете від ньої, не маєте на кого поривати ся та на стару 
бабу?! 

Та Блюм не слухав того, а в безмірному гніву під¬ 
няв стиснений пястук — але поки ще велів спустити йо¬ 
го на голову циганки, вже один з циганів відтрутив його 
взад. Зі всіх сторін відозвали ся грізні, вигуки. Мущини 
підсувшіи ся до нього, щоб відтягнути від старої. 

— Не маєте права бити старої! Ні, ні — як він ва¬ 
жить ся її дотикати, вона належить до нас, а він тут 
зайда, яким правом він важить ся її бити! 
Бе ще більше розлютило Блюма. Мов божевільний 

розтручуваїв циганів, щоб добити ся знова до Уші. 
Мущини залинили йому дорогу — почала ся бійка 

на кулаки. 
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— Геть, геть — кричав Блюм — пустіть мене до 
ньої, вона мусить мені сказати правду, хочу знати де е 
Ільона! 
Ш ніщо здали ся вговорювзня1, не помогла й Тор¬ 

гова просьба — Блюм і слухати не хотів того. 
Змінений не дю> пізнаня на лици тиснув ся дальше до 

старої, а доглянувши переполох на її лици, ще більше 
бурив ся. 

Засліплений гнівом доібув ножа і з ним кинув ся на 
стару. В ту-ж саму хвилю наспів ватажок циганів і зі¬ 
брані перед ним зараз розістуиили ся. 

Він зразу пізнав небезпеку, яка гроізила Уші і ста¬ 
нувши перед Робертом, кликнув приказуючим голосом: 

— Стань, Блюм — хочеш бути вибійником? Так від¬ 
плачуєш ся нам за гостину? Пориваєш ся на стару, без¬ 
боронну женщину? Що зробила тобі стара Уша? 

На звук голосу старця, Блюм опустив піднесене ра¬ 
лі я і звернув ся до нього. 

— Нехай відповість мені! — кликнув. Біла дівчина 
пропала сьогодия ранком, а стара знає про се! 

— Хто тобі сказав, що вона знає про те? 
— Діти говорили, що вона з якимсь незнайомим ви¬ 

вела кудись І льону! 
Серед зібраних пронїіс ся дивний згук. Кілька рук 

підняло ся грізно в гору. 
— Діточі базїкіаня! — понесло ся з межи циганів. 
— Се не іє ще достаточною причиною, щоб бити 

Ушу та грозити її смертю! 
Тепер стара відьма з криком і плачем впала старце- 

ви в ноги. 

— Я невинна, рятуйте мене — не знаю ніщо про білу 
дівчину, ось щоб я з сього м'іісця не встала! іВїн хоче ме¬ 
не вбити, він здурів — яким чином-, я (бідна жінка зможу 
оборонити ся перед ним? 

— Стара бреше, не хоче признати іея до т-оіго, що 
викрала дівчину — крикнув розбіїшениїй Блюм, ста¬ 
раючись знов а, протиснути до циганки. 

І ще раз проніс ся грізний згук. Кількох циганів схо¬ 
пило його а другі погрожували пяСтуками. 

Положене з кождою Хвилею ставало поважнійте. 
Пізнав се старець. 
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— Піднеси ся, ми станемо в твоїй обороні, ніщо зло¬ 
го тобі не істанеть ся! —юказав до- старої, а опісля, звер¬ 
нувшись до Роберта, промовив поважно: 

— Остав її в супокою, Блюм — адже ти ну.в, що вона 
ніщо не знає про дівчину. 

А ви, розіїйдїть ся! — приказав циганам, котрі, хо<ч не 
радо:, послухали (його. 

Стара Уша бігла як можливо скорше з того місця1, з 
чортячим усміхом на поморщеному лици, затираючи ко¬ 
стисті руки. 

Рсберт блідий люто глядів за ньою. Нї слова, нї при¬ 
сяга старої не переконали його — він був певний, що 
дівчатко сказало правду. 

ІПриступив звільна до нього старець. 
— Нерозважної поступив ти зі старою — сказав. —■ 

Як ти міг послухати дїточого базїканя і на підставі того 
обвиняти стару женіщину. 

-— Чи думаєш, що її вірю тому, що на колінах перед 
тобою присягала? — промовив Блюм, гірко всміхнув¬ 
шись. — Але оставмо- се — дізнаюсь я правди і горе її, 
коли діїзнаю ся, що- вона... 

'Старець положив йому руку на, рамени. 
— Нічого- не дізнаєш ся, мій сину — перервав йому. 

— Коли вона дійсно тут в чому винна, то* напевно* не 
призшієть ся до- сього — можеш бути певним. А силою, 
як вже ти бачив, нічого' не докажеш. Коли не схоче ска¬ 
зати, то не скаже! 

А ще не забувай, що всї стоіять по її стороні! Сього¬ 
дні мені ще вдало ся запобічи злому, але чи послухають 
мене в друге — не знаю, а коли ще їх розізлиш, то лег¬ 
ко' впадеш в нещастє. Колиб в тебе були докази, що Уша 
тут провинила ся, тоді ніхто не станув би в її обороні — 
але так — ніщо не порадиш. Можу тобі тільки порадити, 
щоб ти не (бурив супокою в нашому обозі! 

Блюм ніщо- не відповів — але гнів бурив ся в ньому. 
Бачив, що не оістає йому ніщо другого, як оставити все, 
коли не хоче порушити супроти себе всіх циганів. 

Старець сягнув в кишеню і подав молодцеви кілька 
срібняків. 

_ Бажаю тобі добра, Блюм — сказав — раджу тобі 
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і 'твоїйому друїгоми оставиш обоїз. 
Стара Уша -є дуже мстлива; зніаю, що* вона тепер ста- 

рати'меть ся відплатити тоїбї за сьогоднішній день, що 
не мноігО' труду її забере, бо наші зле настроієщ супроти 
тебе. Зійди її з дороги, я не Х'Отїів би, щоб межи нами 
прийшло до опорів, і тому. . . 

— Мушу йти геть? — перебив йому Блюм зі злобною 
насмішкою. — Не потреба мені сього говорити — після 
того, що вині зайшло, я^б не був в сиїлї з вами -остати 
хочби одну днину довше. Також гроші, що держите в 
руці, задержіть собі, не можу їх від вас приняти! 

— Але-ж ти нічого не маєш! Чейже ти самий мені ска¬ 
зав, що все тобі забрали в замку. 

— Дійсно, але не можу взяти їх від вас! — промовив 
похмуро Блюм. — Передом ви сказали, що я не відвдя- 
чив ся вам за гостину — але се, що- ви менї дали, ніколи 
не переважить того, що* ви менї взяли і ніколи вам не 
забуду того, чому ія пішов від вас. 

-Се сказавши, відвернув ся і пішов до Ґорґа, що не¬ 
далеко ожидаїв його. 

— Ходи Горґо — підемо* звідси! — сказав до нього, 
а молодий циган кивнув головою, так мов самий того 
бажаїв. Задумані і мовчаливі оставили циганський обоз 
і звільна подали ся до поблизького* лїса. Але на скраю 
лїса Блюм ще раіз відвернув ся, з ненавистю глянув в 
сторону обоза і погрозив затисненим пястуком. 

— Горе вам всім — муркотів — коли та стара дійсно' 
мачала свою руку в сю оправу. Сьоігодня я мусів остави¬ 
ти її без кари — але, як лиш переконаю ся, що вона 
збрехала — тоді страшно піміщу ся на вас! 

Мовчки, затиснувши зуби з гніву, він пішов за своїм 
другом і оба з серцем повним жалю й суму пустили ся 
дальше в світ шукати І льону. 

(Вже зо три годині йшли досить скорим ходом, коли 
остаточно здержали ся й положили ся при дорозі, щоб 
в штопати. Блюм був в розпуці а Торг о надармо стара в 
СЯ ЙОГО' потішити. 

Тепер, коли якраз радили ся, в котру сторону піти, 
Ґсрґо скрикнув і вказав рукою на двоїх мущиїн, що роз¬ 
мовляючи переходили дорогою. Теїпер і Блюм пізнав 
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одного із них — .був то Ільґо, син старої Уші. Йому 
нагло блиснула думні і він ізїірвав ся, немов з’ел'єктризо- 
в а ний. 

— Мусимо крадьїком пати за ними — промовив ше¬ 
потом до Ґорґа і оіба піїшли остороіжно в певній віддалї 
за ними. Блюм сліди» їх дуже уважно — вона йшли в 
напрямі до міста. 

Може з чверть години дороги до міста, стояв саміт¬ 
ний заїздний дім, із червоних, цегол збудований і тему 
„червоним домом” званий. 

Був знаний далеко й широко-, й часте відвідували 
йото* ріжні люди, особливо тому, »що звідси було дуже 
догідне іполучейє з пристанею, віддаленою о- яких дві 
години дороги. 

До ТОГО' „червоного дому” звернув Ільґо зі своїм 
товаришем. Перед самим домом товариш Ільґа попращав 
ся із ним. Блюм і Ґорґо пішли за Ільґо м в надії, що 
вдасть ся їм до'відати ся дещо від нього про. незнайомо- 
го, котрого Ґорґо якось був доглянув коло Уші тої са¬ 
мої ночі, коли приїхали до обоїза з їльоною. 

Увійшли до „червоного дому” так, що Ільґо їх не 
запримітив. Кликнули сейчас хазяйку і старали ся у ньої 
дечого дізінаїти про« незнайомого. Говірлива хазяйка роз¬ 
казала, що той то мущина дійсно мешкав у ньсї через 
три дні, але сьогодня вибрав ся до пристані, бо мав намір 
виїхати до Царігороду кораблем, що мав нині звідси 
виїхати. 

іНа питане Роїберта, чи бачила кого* в його това¬ 
ристві, відповіла, що не було із ним нікого, крім молодо¬ 
го цигана, .що* відніс йому пакунок до пристані. 

При чарці вина нараджували ся приятелі, що їм те¬ 
пер робити і чи не добре булоб їм зловити Ільґа і від 
нього дізнати ся дечого. Але оставили сю дуїмку. 

іКоши Уша ніщо не сказала, то певно й хлопець не 
зрадить ніщо'. Рішили натомісць сейчас вибратись до 
пристані, де надїяли ся застати незяакомоіго поки ще 
відпливе до Царгороду. Але дві години дороги — се до¬ 
сить далеко ще. Могли поїхати повозкою, та що з того, 
коли Блюм не мав ніяких гроший, а в Ґорґа ще десь-то 
залишилось лиш кілька срібняків. 
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іНа заплату повозки сих гроший не виставало, то-ж 
треба було йти пішки. 

Блюм стягнув брови, а Горло поішкроібав ся в голову. 
— Чи застану ще корабель в пристані', чи не відпли¬ 

ве заки дійду туди? — думав Блюм. Але на що здасть ся 
міркувала... треба вибиратись в дорогу. 

(Коли виходили з гсістйнниіцї, наткнули ся на Ільга, 
що аіж затряс ся з перестраху побачивши їх, видно до¬ 
міркував ся в якій цїли сюди прибули, але отряснувшись 
з першого вражінія, вложив руки в кишені і глядів на> них 
з глумливою насмішкою. 

(Блюм затиснув п я стуки. Лице його натялось кровю, 
а Горґови лиш з трудом вдало ся його' заспокоїти, щоб 
не поіступив з хлопцем так, як з його матїрю. Піїшли 
отже дальше, а (Блюм кинувши на молодого цигана гріз¬ 
ний п оігл яд, п р омурк о тї в: 

— Пожди, собако, поговоримо' ще з собою. Діста¬ 
неш свою заплату, коли й твоя рука в тому була! 

іСумню' споглядаючи перед себе, йшов тепер скоро 
вперед. Але хоч як скоро йшли оба, то все здавало ся 
йому, що то ще за повіільно й хетів мати крила, щоб 
перелетіти відділяючу його проісторонь від пристані. 

Остаточно прибули до цїли. Тремтячи всім тілом 
біг Роберт поперед свойого приятеля до пристані. Роз¬ 
глянув несу ПОКІЙНИМ ОКОМ ПрО!ХОДЖуЮЧИХ СЯ ПО1 березі 
людий — та не добачив там ні незнайомого, ні Ільоіни. 
Приступив огіже до одного з моряків і спитав його, чи 
не бачив такого то чоловіка, якого вигляд описав оскіль¬ 
ки міг точно, з молодою, білявою дівчиною. Ільону опи¬ 
сав зовсім точно, а на-при-кінці оіповіданя очи моряка 
заясніли. 

— Так, так, знаю вже про кого думаєте! Молоду 
дівчину бачив я не дуже то добре, видно була дуже хо- 
ра, бо той пан, що ви згадували, приказав її занести на 
корабель о виту старанно накривалом і зараз положити 
на ліжко в каюті. 

— Ходім на корабель — се найвисший час, коли хо¬ 
чемо їх знайти! — кликнув скоро Блюм. — Де стоїть 
корабель, що має від’їхати до Царгороду? 

— Корабель? До Царгороду? Та-ж він відплив перед 
годиною. 
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•Страшний крик понїс ся з грудий Роїберта. Руки йо¬ 
го затиснули1 ся ціпко з безсильного гніву, а: юічи (кидали 
гріїзні блискавки. 

— Віїдплиз — ві'дплив! — кликав в розпуці -— так 
сей падлюка зиова забрав нам її. Ґорґо, Ґорґо — чи не¬ 
бо й пекло сіприісяглиСь проти мене? 

— Коли відходить другий корабель до Царгороду? 
— Доіперва за вісім днів. 
Блюм -НЄМЮІВ прибитий тою вісткою, опер ся об пору- 

че моста і з розпукою вдивив оя в чорні морські филї. 
Навіть не чув того, що говорив до нього Горно'. 

— Що-ж тепер? — їльона від’їхала — за вісїм днїв 
доіперва іЗМОіЖЄ поспішити за ньою. Щочж вони зроблять 
тут тепер без гроший? 

Здурію хиба! — промовив крізь зат.иснені зуби. — 
Одну годину вчаснїйше, а булиб ми зловили драба і ві¬ 
добрали йому здобич. Тепер все пропало! 

РОЗДЇЛ XXXIX. 

НЕСПОДІВАНА СТРІЧА. 

Граф Солм-сберґ був від якогось часу в дуже лихім 
гуморі. 

Численні крадежі в його домі допроваджували його 
до шаленого гніву; він кождого підозрівав й добачуваз 
злодія в кождому, хто входив до його хати. 

Відправив вже двох слугів, не маючи зовсім ніяких 
певних причин до того, то-ж вся прислуга тремтіла тепер 
перед напрасністю свого пана. 

Один лиш чоловік був в силі розігнати хмари з його 
чола, а се — Леопольд Волдінг, що знав все щось весе¬ 
лого розповісти й котрого дотепи мали стільки при¬ 
родної краси,, що Граф Оолмсбер'ґ рад-не-рад мусів смі- 
яти ся й тому іпочував ся дуже добре в присутности бу¬ 
дучого тестя. 

Зате для А'сти товариство Волдіїніґа було1 дуже при¬ 
крим. В особі старого злодія було- щось затаєно хитрого^ 
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що її все відбирало супокій. На велике здивоване Графа 
вже в короткому часі після прибутя Вюлді'нґа (почала 
заговорювати про- подорож. 

'Вона, що дотепер все зволікала- з виїздом, забажала 
нараз виїкати із ним, щоб тільки бути іп о дальше від то¬ 
го влїзливця. Солмсберґ, розуміїєсь, з радістю повита© 
її бажане, бо тепер дуже рідка моли мав нагоду бути 
сам-на-(сам зі своєю любою — тому то деколи присут¬ 
ність старого майора справляла йому прикрість. 

Сейчае почав лагодити ся до подорожі., бо хотів 
бодай на якийсь час втечи від всяких домашних турбот. 

Старий майор муїсїв тепер перенести ся до замку, 
що видно не справляло йому прикрости, бо таки зараз, 
на велике іздивюванє Графа, переніс сія туди та урядив ся 
там вигідно. 

Так рішили виїхати зараз другої днини. І чим блиізше 
наближала ся година виїзду, тим більш нещасливою по¬ 
чувала ся Аста. 

Все ще думала, що мусить ся стати якесь чудо, що 
мало-б її звільнити від ненависних вузлів —• в душі у 
ньої прокинула ся надія, що* Олекса чейже мусить верну¬ 
ти, але — прийшов день виїзду, а її горяче бажане не 
ЗДІЙСНИЛО' ся. 

Красавиця була близькою роїзіпуки. Знала про те, що 
Граф в породюжі охоче звінчати ся із ньою, а як передтим 
її одиноким баїжаїнієм було* зїстати Графинею Солмісберґ, 
так від хвилі, коли побачила Олексу, ніщо для ньої не 
могло» бути прикрийте як гадка про те подруже. 

Тепер в її серцю розгорілась ще більша любов до 
нього, чим колись, і вона радо була-б вирікла ся боїгацтв 
і всяких почестий, що* їх зазнавала при боці Графа, коби 
лиш змогла вїіднаїйти давносо свого любка. 

Відчувала, що петля;, яку сама собі зал ожила на шию, 
тепер стягне ся і не буде вже виходу для ньої. 

Цілу ніч перед виїздом перебула безсонно. Була роз- 
горячкована та несупокійна. Кілька разів приходило її на 
думку, щоб покинути вісе, втікати в світ та шукати Олексу 
— але зараз же з тихим, стрів оженим криком закрила 
лице своє в долонях — побачила, бо' перед собою зло¬ 
бно всміїхнене лише Волдїніґа і почула його грізні слова: 

— Памятай, не зломи даного' слова* — моя шмСта все 
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досяігнула-б 'тебе, бо я нї на одну .хвилину» не спинив би 
ся, щоб виявити твою тайну й погубити тебе! 

В безнадійній роїзіпуїцї заломила руки — мусить під¬ 
дати ся — Волдінґ не пустить своєї жертви. 

Другої днини, перед самиїм від’їздом, шукала нагоди, 
щоб розговорити ся ііз ним так в чотири очи. Скинула ма¬ 
ску із свойого лиця і глянула на нього лискучими від 
гніву очима. 

— Не можу вже довше знести такої комедії — ще 
є час, пане Волдїніґ, пустіть мене, дозвольте мені втечи, а 
дам вам все, що тільки маю. 

'Старий комедіянт засміяв ся здобно. 
— Але-ж АстО', що се зно.ва за диванна думка! Иай- 

виїсший час, щюб ви виїхали в світ, тут ви щораз то 
більш нервовою стаєте! 

А 'відтак, глянувши на Асту, промовив таким голо¬ 
се м, що на самий зігук кров стяла ся в її жилах: 

— Лиш без всяких дурниць, Асто, раджу се вам за¬ 
для нас самих. Ви повинні дякувати Богу за се щастс, а 
коли ви самі не маєте на стільки розуму, щоб се зрозу¬ 
міти, то мені приходить ся вас присилувати до того. 
А не забувайте, що мусите мене слухати, не дозволю вам 
себе ошукати — ви-ж знаєте Волдініґа і знаєте також, 
що він має вас зовсім у своїх руках! 

Бліда мов мертвець відвернула ся від нього. Коли за 
хвилю увійшов Граф до кімнати, вона мало тло не крикну 
ла з збуреня і не здерла з усміхненого лиця старого 
обмаяця маску, поза котрою вовк в овечій скірі скривав 
свою жажду. Але в ту саму майже хвилину заїхала пе¬ 
ред поріг іповоізка, а ВолдїнГ з вишуканою театральною 
чутливістю попращав Асту. 

— Бувай здорова, люба доню — говорив зворуше¬ 
ним голосом — сумно буде менї без тебе, але мені хо¬ 
дить передовсім о твоє щастє. 

Аста тільки з великим трудом здавила в собі крик 
скаженілої неяавністи, що тиснув ся її на уста — з обрк- 
дженієм відтрутила ві'д себе старого обманця, за що' той 
прошив її скаженіло грізним поглядом. Граф Солмсберг 
в той час розмавляв з одним ііз слуг, тю» й не добачив 
того, ЩО' зайшло. іПопращав ся сердечно з майором, а 
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наказавши слугам повинувати ся всім приказам старого 
пана, підвів Аісту до поВовки. 

Сівши на мяпкому сидженю повозіки, Аста зітхнула 
свобїднїйше — ані разу не глянула на старого майора, 
що ще рукою ЇЇ праіщав. 

!Коли повозка від’їхала, зраїзу змінило ся лице Вол- 
дінґа — воно викривило ся глумли.во, а він, дивлячись за 
вїдТзджаючими, муркотів здобно: 

—Ха, ха, ха, щасливюї подорожі нам обоїм! Здивуй¬ 
тесь не мало, коли вернете, зладжу вам гарну несподіван¬ 
ку! Слава Боїгу, тепер бодай не потребую силуватись з 
удаїванєм і можу зажити, як мені подобаєть ся! 

Вернувши на гору, звільна повів поглядом по бога- 
тіїй обстанові салі, до якої увійшов; оком знатока пере¬ 
глядав дорогоцінні предмети' — опісля затер з радоісти 
руки. 

■— Тепер, Волдініґ, належить користати з часу! Тепер 
маємо вільне поле, пі'чнуть ся наші жнива! 

Підчас, коли Вюлдіініґ перешукував замок за здоби- 
чею, Аста з графом їхали на зелїізничий дворець. Ви¬ 
глядала дуже змученою та вичерпаною, житє напоїло її 
невисказаною відразою до того», що її тепер ще ждало. 
Граф добачив в ньюї се пригноблені', але Вважав що його 
причиною є розлука із батьком, тому ще більше старав 
ся її у всьому догоджу вати*, щоб розігнати хмарки, що 
повисли над її чолом. 

іСікоро помчав поїзд із ними на полудень. Солмісберґ 
бажав показати її найкраюшу частину світа, а при тій на¬ 
годі й з віінчати ся із ньою. 

Подорож дійсно зробила гарне вражінє на Асту і 
вирвіала її з болісної задуми. На її щастє все мали якесь 
товариство і вона не мусїла бути сама із графом! 

Прибувши до Шваїйцарії, рішили випочати кілька 
днів над женевським озером. 

Всі готелі були переповнені, тому були дуже вдо¬ 
волені, коли знайшли прим/ііщенє на якийсь час—в якомусь 
п о ріяднюму д о м о ви. 

Веіселе житє, вид що раз то нових лиць розважили 
трюїха Асту й граф запримітив, що Аста своєю краісою, 
звертаїє на себе загальну увагу. 
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■Одного вечеіра, оставивши графа в сальонї, де він з 
другими муіщинаїми забавляв ся грою в карти, вона ви¬ 
йшла немов то для .'прохолоди на бальїоои, звідки то 
розкрив ся під її ногами предкрасний вид на озеро. 

Було 'скрізь тихо- — супокійно. Сперши голову на 
руку, мрійливими оічима гляділа на чудову природу і 
дивна річ — болісне почуваніє обняло ту звичайно1 так у 
Всьому вирахзвану женщину. Прийшла її на думку її ма¬ 
ти — вулична співачка-. І вона гонила за щасгєм і вона 
старала ся його зловити, а як нагороду поставила свою 
краісу ... І що-ж здобула? ... Не осягнула вдіош більше, 
крім нужди та ганьби! Аста зложила на грудях тремтячі 
руки. Який конеіць її чекає? ... Тепер була вона в самому 
розцвіті свойого житя і вона також красу свою постави¬ 
ла- в заміну і вже в'окорі дістане графську корону за се.. 
Вона ліпше користала з ча'су і нагоди, як її мати, була 
від ньоі більше вирахованою, а однак — тут тихе, бо¬ 
лісне зїтхненє добуло ся з її грудній — почувала ся так 
неіщаісною, так опущеною, що з повним вдоволенєм від- 
далаб графську корону за щастє правдивої любови. 

Що її з житя в боїгацтві, котре Граф її давав? Сер¬ 
це її не вдоволяло ся тим — бо чим же був мертвий 
блеіск дорогоцїннюістий в порІвнаню до одної години ра- 
юваня в обнятях Оле'с-я!... 

(Підняла ся — з туги до того щаіст'я витягнула раме¬ 
на перед себе. Чи Волдінг правду казав? Чи Олекса спра¬ 
вді’ опустив її, обманив? Ах, коби тю- хто мііг дати її від¬ 
повідь на се питане ... Пробудила ся з задуми, коли пе¬ 
ред входо-вими дверми задержала ся по-возка з новими 
подорожними і з долини почула ровговір. 

— Для мі з-його пана тут замовлено телеграфічне кім¬ 
нати! — дались чути слова, сказані якимсь мущиною. 

— Для кого- саме? 
— Для князя Нелїдона! 
— Іване, скажи занести мюї куфри до моєї кімнати! 

-— поніс ся із ар аз повний мужеський голос. 
А ста крикнула стиха та зірвала ся з місця, тремтячи 

цілим тілом. Сей голос — ох, Боже! БЛпіда мов мертвець 
перехилила ся через поруче і глянула в долину, щоб по¬ 
бачити прибузших. Але тимчасом той, що говорив по- 
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слідіні слова, зник вже, а коло поівоізіки побачила лиш 
кілька падь. 

— Боже великий — чи добре чула — сей голос — 
Олесь! — Імя се кликнула в голос і затремтіла зі страху; 
адже-їж мііг граф почути її виклик — а він був так дуже 
заздрісний! Тяжко дихаючи оперла ся об поруче; перед 
ЇЇ очима заграли вогники, здавалось, що віпаде; голос 
сей розбудив у ньої пристрасть, якою так горіла до її 
Олеся. 

— Мій Бюже — шепотіла примкнувши очи — колиб 
се він буїв, колиб так вона була ііз ним під одним дахом 
— але нї, ні — се неможливе, видно', я помилилась! 

Обома руками стиснула високо филюючі груди і так 
стояла непорушно на балькснї. 

— Нї, ні — шепотіла — се мене обманив звук голосу! 
Назвиско — князь Нелїдов — се-ж не він! Тому, що я 
думала про ньоігюі, то т,ак видало ся мені — се тільки 
випадок, що голоси їх подібні — а однак, як серце силь¬ 
но стукоче! — Не видержу тут доївше, мушу переконати 
оя, мушу його побачити — один погляд чейже вистане 
мені! 

Заволодів ньою сильний несупокій. Звернула ся до 
двериїй з лискучим поглядом та запалїлим лицем. На 
порозі спинила ся. А колиб так Граф прийшов і шукав 
її? Але сейчас з упором закинула голову взад; що її те 
все обходить, коли се Олесь приїхав, коли може втечи 
в обняти любого. 

Нараз прийшла до полози думка, що її в мить з’е- 
лсіктризувала. А може то Олесь приїхав за ньою, може 
шукав її? Чи хиба се неможливе? Чи не говорив її про 
се, що здобуде бісігацтво — чи не міг його вже здобути і 
тепер прибув, щоб злучитись із ньою? На саму ту думку 
дроїщ роскоші пройшов тілом. 

Хвилю ще постояла на порозі, потім вийшла на ко¬ 

рит ар. 

Серце її товкло ся сильно. Всякі сумніви уступили — 
се він певно мусів бути, сей голос, що все ще звенїв в її 
ухах — се був його голос. Звільна йшла коритарем і роз¬ 
глядалась на боки. Яким би то способом моїгд-а побачи¬ 
ти князя? Нї, нї — сего нона не може зробити, се заіра/з 

V 
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би хтось підглянув. іНе'суіпсжіїй знова змагав ся. Граф міг 
кождої хвилі вийти й забрати її зі собою, а тодї не по¬ 
бачить князя. Нараз здригнулась і відвернула ся, в ту-ж 
бо хвилину отворились двері і на- поро/зї станув високий 
м ундина. 

Ас та відступилась взад. Хотіла крикнути голосно, та 
щось наче здавило за горло. 

За хвилю однак підбігла із криком до нього. Він 
аж тепер її на добре пізнав і побілів. Подав оя з пере¬ 
страху взад. 

— Аста! — кликнув. 
Вона припала вже до нього, затрутила його дюі кім¬ 

нати, потім сама увійшла туди і замкнула двері. Об ос 
не добачили того', як юдин з обслуги- приглядав ся з 
боку, а тепер з глумом дивин ся на двері, немов хотів 
сказати: Ага, видно добрі, старі знак омі. 

В кімнаті тими ас ом розіграла ся пристрасна сцена. 
Поки ще Олекса міг отямити ся з першого вражіня, Аста, 
не звертаючи уваги на його помішанє, наїпрасно- кину¬ 
лась йому на шию. 

— Остаточно', остаточно, Олесю, маю тебе зню-ва! — 
говорила з захватом. — Ах, іколиб ти знав, що я витер¬ 
піла ... туга за тобою мене пожирала... зневірилась я 
вже навіть у живе! Але тепер то все минуло' ся. 

Я знала-, що мене не оставиш, я все вірила в тебе і 
потішала ся надїією. А тепер ти приїхав по мене, відшу¬ 
кав свою Асту — ах, Лесю, Леїсю, як щасливою чую ся 
тиїм новим доказом твоєї любовні 

іВ пристрасному унесеш) не запримітила того,, як він 
нерадо дивив оя на те в/се, що- стало ся, і дотепер н-е 
знайшов ні одного словечка на її повитанє. 

її вид поразив його немов грім. Йому се не було- на 
руку, що вона увійшла тепер в дорогу і то- якраз тоді ще 
коли його голова була зовсім другими оправами занята. 

А однак мусів показувати вдоволене, а її слова під¬ 
дали йому добру думку. Вона представляла собі, що він 
шукав її та тільки задля ньої сюди прибув. 

Думка та видала ся йому майже смішною. Мимо 
сього- однак умів закрити своє невдоволенє. Обняв її 
крапко рукою і став шепотіти солодкими словами: 
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— Таїк, моя наїйдорозша, аж тепер вдало ся менї тебе 
цїДшукати, коли вже дііпняв я своєї цілю! Ах, тяжко 
приходило ся бороти, але не хоїтїв я скорше до тебе вер¬ 
тати, доки не осягну їв тогої, що* бажав. Остаточно дійшов 
я до св'оієїї мети і можу тепер додержати даного' тобі сло¬ 
ва! 

Поцілував її кілька разів, а вона повна рогакоші сло¬ 
та л а на його' грудях. 

Нараз роїзсмїіяла. ся весело. 
— Скажи менї, Олесю — звідки ти приходиш до то¬ 

го аристократичного' наїзвиска — князь Нелїдюв? ... Ха, 
ха, ха, як же се стало, ся? 

Олекса поблід і пригриз уїста. І се знала також! Я- 
кий же се прикрий випадок — але тепер мусить бути 
дуже оісторожним. 

— На разі' те все є ще моєю тайною — не налягай на 
мене, найідороізша, всікорі діїзнаєш ся про все. Тепер я ду¬ 
же щасливий, що маю тебе назад і що незадовго' вже 
полупимо ся — на завсїгди. 

Ти тут прибула з Графом Оолімебергом — чи не так? 
Хмарка. нараз покрила щаістєм палаюче лице Астн. 
— Так, ііз ним! — відповіла тихоі і нараз, трівожно 

віх опинитись йо го, додала: 
— Якраз саме в час ти прибув1, Олесю, тепер бо скін¬ 

чила ся комедія — тепер граф нехай думає, як би йому 
потішити ся по моїй страті — з вінчай я, уложеіного на 
час сьої подорожі, — ніщо вже не буде. 

Не маєш пюніятя який страх мене обняв на саму дум¬ 
ку, що маю стати його жінкою! Я-б була вже давно в'тїкла 
від нього, колиб не ВолдійіГ, котрий мене змушував ста¬ 
ти жінкою ОолмсберіГа! 

З початку Олекса слухав її з глумливою насмішкою, 
але тепер переполох відбив ся на йоігО' лици. 

— Що є з Волдінгом? — спитав. 
Аста еіпо'віла йому, як то його стрітила і як він по¬ 

грозою, що відкриє її минувшїсть, примусив її предста¬ 
вити його Графови, як свойого батька і стати жінкою 
Графа, Олекса слухав її з запертим віддихом та грізним 
вогнем в очах. 

— То' драб — то злодій — але заплачу йому за се! 
— буркнув. 

* 
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Аста помела йому на шиї. 
— Остав його, Олесю — що він нас тепер обходить, 

коли ми знова разом! Нехай робить, що хоче — ми втїче- 

мо в світ далекий, тепер я змова твоя, тепер знова пічне 
ся для нас веселе та щасливе житє, не правда ж доро¬ 
генький ? 

Він з усмішкою притакнув головою, роздумуючи 
при ТІМ, ЯКИМ би ТО' чином міг звідси неп остережено вте¬ 
чи, щоб вона не змогла за ним поіспішити. 

Аіста знова притулила оя до нього. 
— Лесику — шепотіла — мушу відійти тапер, мушу 

о'ставити тебе. Може граф мене вже шукає, він так ду¬ 
же підозріває, такий заздрісний, а не хочу йому дати 
ще ДО' того ніякої причини, не хочу зразу попсувати всьо¬ 
го. Найліпше булоб, колиб так потайки вийшла я з го1- 
телю та ми ізійшлиб ся десь в умювленому міісци. Сього 
вечера буде неможливо, але завтра певно найде ся напо'- 
да до того! 

Олекса немов в задумі, підкручував вусики. Колиб 
вона була в силї відгадати його думку, то в мить зникла 
би була певність а з нею й щастє з її личка. 

Підняв голову. 

• — Так, так — моя дорога — твоя правда — сказав 
— не булоб добре, колиб ми сьогодня вже нзмагали ся 
втікати, мусимо заждати до завтра. Але години до того 
часу будуть для мене ВІЧНІСТЮ, не буду в силї дочекати 
ся хвилї, коли зможу притиснути тебе ДО' своїй ого серця! 

І притягнув її до себе й сильно притиснув до грудий. 
/Радість обняла Асту. Відразу пропала зневіра що 

до його любови, що від кількох тижнів мучила її — 
почуте незмірного щастя наповнило' її грудь, коли пі¬ 
знала як він її кохає. 

Закинула йому руки на шию і з пристрасною любо- 
8Ю дивина ся йому в очи... 

Тимчасом граф скінчив гру і перейшов до своєї кім¬ 
нати. 

Але нї тут, нї в сусідній кімнаті не знайшов Аісти. 
НесуіпОікійний вийшов на коритар, може знайде її в чи¬ 
тальні, або на бальконї! 

Ненарочно стрінув слугу, що бачив Асту коли вхо- 
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дила в кімнату* князя. Коли спитав його, чи не бачив Гра¬ 
фині', слуга підсміхаючись вказав на двері до кімнати кня¬ 
зя. 

— Я бачив паню Графиню коли входили до кімнати 
князія, що сьото вечеря тут заїхав! 

/Граф станув немов громом поражений. Чи добре 
чув? Пощо ж вона пішла до нього? І нараз скажена лють 
його обняла, зітхнувши кинув ся наперед, хотів самий 
переконати ся власними очима, чи слуга правду говорив. 

'ІЗтворивши двері, побачив посеред кімнати Асту в 
о б нитях незнайомого мущини. 

РОЗДЇЛ хь. 

В ЦАРГОРОіДЇ. 

Корабель, мов лебідь, з думно розпущеними вітрила¬ 
ми плив морем. 

Золоте проміне сонця освічувало широку просторонь 
води. 

іНа покладі корабля заграли музики... 
іНа долині, в одній з кают, лежала непорушно бліда, 

прекрасна дівчина =- білявий її волос спливав на рамена 
і тулив ся до її ніжного личка. 

(Нараз заскрипіли двері каюти. Увійшов той незна¬ 
йомий, що» укладав ся зі старою циганкою про лі рване 
Ільони. Задержав ся перед непорушно лежачою дівчиною 
з видним несу покоєм. 

— Мала б вже пробудити ся — щось за довго* гри¬ 
має її — буркнув, потому виїймив з кишені малу фляшоч- 
ку і потер чоло Ільони якимсь плином, що був у фля- 
шочцї. 

За хвилю Ільона порушила ся, легкий дрощ струснув 
ЇЇ тілом і вона втворила уста. 

Незнайомий подав її троха вина, яке привернуло бід¬ 
ну дівчину до житя. Втворила очи — погляд її був ще 
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мглистий, дуїмка ще приспана, не розуміла що з ньою ро¬ 
бить ся. 

Глянула без виразу на незнайомого, що> підняв її 
троїха в гору і знова приткнув до її уїст шклянку з вином. 

Ільона потрясла головою, а опісля знов а положила 
її на подушку. 

— Почуваєте вже себе ліпше? — спитав незнакомий 
з не-ташим подивом дивлячись на красне личко дівчини. 

Чужий голос проібудив її з отупіня. Не відповіла нї- 
щоі а тільки звернула свій трївожний погляд на чужого 
чоловіка, стараючись зібрати свої думки. 

Опісля підняла ся здивована. 

— Боже мій — де се я . .. 
— Тихо, тихо, заспокойте ся, ви тут в безпечному мі¬ 

сці, під доіброю опікою — відповів незнакомий, перехи¬ 
ливши тремтячу дівчину на подушку. 

Але вона все ще дивила ся на нього неясним погля¬ 
дом, стараючись пригадати собі все, що зайшло і де 
вона находить ся. 

Дрощ стряснув її тілом. Примкнула очи, а стискаючи 
руками виски прошепотіла болісним голосом: 

— О, Боже, колиб я бодай могла думати ясно — 
думки мої поміщались. Якже -се було? Ось, згадала — 
була я в руках князя. Він старав ся, щоб я стала його' 
жінкою — а опісля — тут радісна усмішка появилась на 
її личку — опісля прийшов він, прийшов Роберт І ЗВІЛЬ¬ 
НИВ мене з рук ненависного. 

Остаточно — зітхнула глуб око і знов а радісно всміі- 
хнула ся — була я при ньому, він цілував мене — ах, я 
була так щасливою ... 

Урвала нагло, а лице її поблідло. Підняла ся. в гору 
і глянула кругом себе. 

— Але звідки я тут взяла ся? — опитала ся скоро. — 
Де Роберт? Чи-ж би ТО' все було тільки споїм? О, Боже 
— чи може князь змова розділив мене з Робертом і ді¬ 
став в свої руки? Або може Роберт зовсім не був коло 
мене — може не увільнив мене? Чи дійсно все те було 
сном тільки? 

Заломила руки з трївоіги. Підчас сього незнакомий 
стояв на боці та хитрим поглядом приглядав ся своїй 
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жертві, а коли Ільона хотіла вибїчи з каюти, скоро за¬ 
студі ив її дорогу. 

-— Прошу, послухайте мене — сказав супокійним го¬ 
лос о їм — скажу вам ©се. 

іільона глянула боязливо на нього і знова сїла на 
ліжко. Незнакомий приступив до ньої. 

Підчас її голосних роздумувань прийшла йому нова 
думка до голови. Хотів її Обманити, хотів підступом 
з’їєднати собі її прихильність. 

— Нехай пані' будуть супокійні — против лагідним 
голосом. 

Тремтите, але не маєте причини до сього, бо находь¬ 
те ся під опікою приятеля. 

Се, про що ви перше згадували, не було сном. Блюм 
дійсно увільнив вас з рук ненависного князя і ізабрав 
вас з собою у циганський обоз. 

Але ще тої -самої ноні напав князь зі своїми людь¬ 
ми на обоз, щоб ва'с знова забрати. Прийшло до бійки, 
цигани почали уступати перед силою ворогів аж -оста¬ 
точно вже ясним -стало, що князь побїдить. 

ІВ ч-аісї боротьби кликнув мене Блюм до себе, бо був 
я тоді в обозі і упросив мене, щоб я забрав вас зі собою 
з обозу і сховав де у безпечному місці. 

[Просив мене, щоб я з вами вибрав ся до найіблизшої 
пристані і -сів на перший корабель, що від’їздитиме, щоб 
князь не міг дальше за вами гнати ся. Робертоіви мав я 
подати вістку куди ми поїхали, щоб зараз другим ко¬ 
раблем міг за нами приїхати. Радо був би втік разом з 
вами, але вважав за конечне не опускати циганів в не¬ 
безпеці, котрі станули -були в обороні його справи. Зро¬ 
бив я після його- п рик азу — знайшов ваїс майже без па- 
мяти в ш-атрі, так, що ви й не були в силі зрозуміти ме¬ 
не, коли я до вас говорив; не було зрештою часу на ба¬ 
лачку, треба було робити як можливе найскорше. Взяв я 
вас на руки т-а вин-їс з шатра — тоді іви зовсім стратили 
паміять. Мені вдаіло ся щасливо втечи і прибути до при¬ 
стані. 

Як раз мав відплисти корабель до Царгороду. Я за¬ 
купив два місця, але ви все ще були без намити, і до- 
пер-ва тепер з великими трудами вдало ся мені привести 
вас до свїдом'Ости. 
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Чи тапер пригадуйте собі дещо* з того? 
(Ільона слухала його, широко втворивши очи, й від- 

часу до часу лице її страшно блїдло. 
— Нї, нї .— шепотіла неспокійна, не «можу собі нага¬ 

дати ні бійки, нї того;, щоб я мала вас бачити коли не 
будь в обозї циганів. Чи ви також належите до них? 

Незнайомий відвернув овій погляд в бік. 
— Нї, не маю ніщо спільного із ними, тільки нена- 

рочно попередньої днини перед нападом, в своїй ван- 
дріївіцї наткнув ся я на обоз і просив циганів, щоб мені 
поізволили намалювати кілька образів з їх романтично¬ 
го обоїзноіго житя — як бачите з того, я маляр. В обозї 
хотів я переночувати і другої днини доперва вибрати ся 
дальше в дорогу. 

Чи тепер вже переконав я вас, пані, що ви під до¬ 
брою опікою находите ся? Тепер, сподію ся, ви заспо¬ 
коїте ся і без журби піддасьте ся під мою опіку. Відвезу 
ваїс до Царгороду1, там заждемо аж прибуде Блюм, ко¬ 
трого я вже повідомив, де мас наїс шукати. 

— Ільона відіткнула глубоко. Зі сумною усмішкою 
простягнула руку до драба. 

•— Нехай вам Бог винагородить за вашу шляхетність 
та !зд поміч, яку дали зоівсїм незнажоміїй вам людині*! Так, 
тепер я зовсім вже супокійна, знаю бо, що незадовго 
вже н од учу ся зі своїм судженим! 

Серце її наповнило' ся вдячністю. (Збезсилена зіаору- 
шенієм, вона впала на подушку і примкнула очи, а брехун 
з усмішкою вдоволеня вийшов з каюти, радіючи, що та¬ 
ким легким підступом вдало ся йому дівчину заспокоїти. 

Подорож перебули супокійно. Ільона, ПРИЙШОВШИ' до 
сил, часто годинами цілими сиділа на покладі і вдивля¬ 
лась у безкраю віддаль, де її милий перебував. 

Незадовго наспіє за ньою — тоді вже не розлучать 
•ся ніколи. 

Остаточно: „іВидно землю” поніс ся виклик на мо- 
рабли і всіх очи звернули ся у напрямі, де виднів вузкиїй 
поясок землі. Корабель наближав ся до нього щораз бли- 
зше, а після якогось часу доглянути вже було можна 
бані високих веж великого міста, що немов то виростали 
все виспіє та висіле — аж і мета подорожі стала вже 
зовсім близькою. 
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Ільона також гляділа на те зі зворушенєм серця. Але 
дивна річ, чиїм близше наближали ся до приістанї тим 
більша трівога опановувала її серце, а вона, хоч стара¬ 
лась, не могла знайти причини того почуваня. Незнако- 
мий в(се вважав і> п іклу вав ся ньою — а однак —- неспо- 
КОЇЛО' її те, що він ніколи не міг глядіти прямо в її очи. 
Було у нього щось боязливого, що її не подоібало' ся. 
Нераіз дорікала собі за се, що в його товаристві бувала 
пригнобленою, але ломимо сього коли знов а зійшла ся 
із ним, не могла 'оборонити ся перед якимсь немилим 
п очуванєм. 

Корабель прибив до пристані. По дорожи; з поспіхом 
висідали на сушу. Товариш Ільони, як се раз її оповідав, 
був вже давнїійше в Царгородї, тож зніаїв п зтроха місто і 
знав де мають шукати помешканя. Коли висіли на беріг 
зараіз прикликав повіоізку, що мала їх завезти на місце. 
Ільона зі страхом приглядала ся житю, а ще більше при- 
слухувала ся крикам мешканців міста; все те було для 
ньої новим, застрашаючим. 

Переїхали більшу скількіСть вулиць і задержали ся 
перед високим, неімиле вражінє викликуючим будинком. 
Звідтам вийшов проти них якийсь чоловік, що здавав ея 
бути добрим знакоімим товариша Ільони, і привитзв йо¬ 
го з видимою радістю. 

Товариш Ільони роЗмавляв із ним чужою мовою, якої 
вона не розуміла:, після чого той чоловік впровадив їх до 
середини. 

Оглянули кілька кімнат і вибрали для Ільони один, 
що аж дивував своїм прекрасним урядженем. Коли бояз¬ 
ливим голосом просила о якусь простїйше уладжеку кім¬ 
нату, її товариш якось дивно усм ііхнув ся і заперечив рі¬ 
шучо головою. 

Тільки що остала сама, коли се явило ся двоіє дівчат, 
що приготовили для ньої купіль. Наглий несун оікій об 
няв Ільону, все те видало ся їй дуже дивним, а головно 
ніяк не могла забути дивної усмішки приятеля подорожі. 

Звернула ся з запитом до дівчат ,але вони її не ро¬ 
зуміли й тільки раїменами здвигали. 

Коли викупала ся й убрала одіж, увійшли знова дів¬ 
чата і рухами дали зрозуміти, щоб не заплітала волося, 
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а розпустила свобідно на рамена. 
Ільона не могла зрозуміти тоїго вьоіго. Що-ж се мало 

їх обходити, як вона носить волосів? 
Принесли її гсти й доброто вина, що розігріло її кроїв. 

Блїді личка запалитись, очи блиснули чудовими вогнями. 
Тепер дівчата дали її знак, щоби пішла за ними. Ільона 
зразу не могла рішитись — що за дивне поведене людий 
в сьому краю — аж коли вдруге її о .се попросили, пішла 
за ними. 

(Перейшли сїньїми а тодї втворили їм двері до пів- 
округлої кімнати. Коли Ільона заглянула до середини то 
побачила скрізь по стінах порозвішувані і постелені на 
землі пушисті килими та низькі отомани пспід стінами. 

Застала там кільканайцять молодих та дуже гарних 
дівчат, що або в полу сні дрімали на отаманах, або живо 
руками розправляючи забавляли ся межи собою. 

Почула тут наїйріжнороднїійші чужі мови. Счудована 
спинила сія на порозі — що ж вона має тут робити ме¬ 
жи сими чужими дівчатами? 

Очи ївСЇх з зацікавлені сім звернули ся на но'воіп риб ув¬ 
иту, якої незвичайна краса зараз кождому мусїла бути 
замітнсю. 

(Коли Ільона все ще не мала відваги поступити впе¬ 
ред, дївчата, що її сюди привели, майже втрутили її до 
середини, а вона, наїполоїхана тим, аж присіла на ото- 
манї, близько коло дверній. Розглянула ся кругом. Якіж 
то ріжніі лиця дївочі побачила! Декотрі дївчата розмавля- 
ЛИ Й 'СМІЯЛИ СЯ весело, Другі СИДЇЛИ М'ОіВЧКИ, сумної перед 
сезбе випливши очи, а в сам1 ому куті побачила дві молоді 
в жалібні строї «прибрані дівчині, що гірко плакали. Було 
в них щось гідного пожалуваіня й Ільона підійшла до 
них й спитала яка причина їхнього смутку. Але вони не 
розуміли її слів. З жалем потрясли головами й знаками 
дали до розумїня, що грозить їм велика небезпека. 

Тодї втворили ся бічні двері, звідки увійшов до сере¬ 
дини Ільонин товариш подорожі враз з якимсь богатим 
Турком. Деякі дївчата, видно, знали його, бо зложили ру¬ 
ки на грудях і похилили перед ним голови. 

Ільона хотіла підійти до маляра, коли одна з тих 
дївчат, що були в жалобі, вхопила її трівожно за руку і 
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силою здержала. Незнайомий глянув -строго- на Ільону, 
потім ізнова звернув ся до Турка і довго- говорив з ним 

іпо; турецьки. Турок слухав його ‘байдужно, а з під кос- 
матих брів вИзирали хитрі оченята, котрі жадібно спо¬ 
глядали на дівчата. 

'Серед розмови товариш Ільони вказував то на одну 
то на другу дівчину, а Турок приступав близше, міряв іх 
оком знатока, а тоді з невдоволенем кивав головою. Таїк 
ішло- дальше. Оба йшли звільна від одної дівчини до дру¬ 
гої, а Турок виказував щораз то більше невдоволенє і не¬ 
терпеливо здвигав раменами. 

Незнакомий всміхав ся потайки; знав що музулманин 
зараз же доібере охоти. Так щораз то наближали ся до 
Ільони. Одна з чорно прибраних дівчат, здають ся, були 
то дві сестри, все відтягала Ільоіну в куток, а на її личку 
елїдна була сильна трівога-. Ільона дивилась немов в пів¬ 
сні довкола себе. Чим близше підходили оба мущини, 
тим більший страх її збирав. Обняло її прочуте набли¬ 
жаючого ся нещастя. Кілька разів, коли облудний маляр 
споглянув на її лице, вона питала його1 пощо її сюди при¬ 
вів — але він вдавав немов того не дочуває. Спогля¬ 
нула на обі сестри в жадобі й розпука, що відбилась 
на їх лицях, ще більше причинила ся до її несупоікою. 

Тепер станули коло ньої. Погляд Турка віпав на Ільо- 
ну і оклик подиву вихопив ся з його уст. Промовив кіль¬ 
ка слів до тамтого, а він поклонив ся йому низенько. 

Ільона почула, що сили її опускають і вона обома 
руками вхопила ся отомани. Турок майже пожирав її сво¬ 
їми очима. 

Тепер почали живо між собою розмавляти. Лиця їх 
налились кровю, муїзулманин кілька разів потряс гнівно 
голов-ою, підчас коли тамтой холоднокровно' здвигав ра¬ 
менами. Тревало- се досить довго, аж остаточно Турок по 
довгих зміаганяіх кивнув головою, витягнув мошонку і 
все, що в ній було, висипав тамтому в жменю — а він 
звільна перечислив гроші і спокійно сховав в кишеню. 

Турок ще щось живо говорив дю- нього, при чому 
вкаїзував на Ільону, а тамтой притакував головою Про- 
мювивши ще кілька слів до Ільони, котра їх не розуміла, 
музулміанин поспішно вийшов з кімнати. 
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