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Мовчанка кругом всіх обняла. Жінки сї думали про те,
що і Судиму в той спосіб спрятали, коли її сила дуже вже
зросла була, але тепер не одна з них почула легкий дроїщ
як пройшов тілом на згадку про се.
— Так, таїк! —- брикнула •врешті Даіфне — воїна мусить
вмерти! Сулейка правду каже, мусимо окоро її поізбути
ся. Отруя се найпевнїйше средство. Паша думати ме, що
сум і туга за рідним краєм її забили, хоч праівда, він їй за
ньою жаліти ме, але накочень знова таки серед нас шу¬
кати ме розради!
— Але 'хто подасть її отруйний нашій? — спитала
одна з жінок.
Почали нараджувати ся межи собою над сим, аж
остаточно Сулейка призначила до сього Аріядну, наймен¬
шу з межи них всіх дівчину.
'Коли вже рішено смерть новоприбулої, розярєні женщини рсізіійшли ся. Сулейка з поспіхом пішла у свою
кімнату. Чортівеьїкий вогонь вдоволеня блиснув в її очах.
— Ха, ха, ха — смїіяла ся — завтра білявочка вже не
жити ме — а опісля ... Саїд паша знова належати ме до
мене, до мене виключної — оіпїеля знова буду одинокою
панею в оїм домі. Смерти для ньої, ненависної! Завтрішньої днини не сміїє вона вже побачити!

РОЗДІЛ ХПУ.

В НЕБЕЗПЕЦІ ЖИТЯ.
Роберт Блюм майже божеволів, коли дізінав оя, що
корабель з Ільоною відплив. Хоч Горґо старав ся поті¬
шити його, збудити в ньому'надію, що віднайдуть її в
Царгородї — однак не був в силі вирвати його з пригнобленя, в яке попав. Вісім днів мав чекати, мусів сидіти
безчинно! А навіть хоч і промине вісім днів, то не знав
чи зможе рушити ся дальше, бо оба були майже зоівсїм
без гроший — ціла готівка, яіку май Ґо'рґо, виносила вісім
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ліїїрів, а з того мусіли ще візити на прожиток тих вісьмох
днів. Й тепер побачили! що ніїщо булоб з того, хочби бу¬
ли наспіли до пристані перед відходом корабля.
Після довгих нарад Горґо піддав думку, щоб всту¬
пити до роботи на корабель, хочби й за палюхів. Ся гад¬
ка дуже втішила Роберта, бо сиїм вже позбув ся одної
найбільшої журби і сей час оживив ся.
На лице Ґорґа явилась теїпер легка усмішка. Був
вдоволений, що» вдало ся йому вирвати приятеля із сум¬
них думок, вважав однак за відповідне його радість зле¬
гка придавити.
— Правда Роберте — ти ще ніколи не був палюхом?
Блюм глянув на ньогої здивовано.
-— Палюхом? Нї — ніколи! — відповів.
— А я був! — сказав Горґо. — А коли думаєш, що
се мила робота, то дуже пюмиляїєш ся.
— Се ніщо! — відповів Блюм. Нехай би не знать яка
тяжка робота була, то однак не буде такою, щоб я її не
зи держав.
Зараз другої днини пішли до пристані, щоб діїзнати
ся як називає ся корабель, що має прибути з Царгороду
і там діїзнали ся, що він має приїхати доіперва піісля зав¬
тра.
Хтївіши забезпечити ся, щоб їх ніхто в роботі не пе¬
ребіг, сейчас по приїзді „Рюми” пішли до капітана і йому
гіреддожили свою просьбу.
— Йдіть до чорта — відповів капітан — не потребую
ніяких людий!
— Але-ж ми мусимо дістати ся до Царгороду — му¬
симо! — кликнув Блюм, що не бажав собі так легкої від¬
прави.
— До сто чортів! Гоніть звідси! — крикнув капітан і
в їді йшов.
Робертови кров вдарила в голову — в його очах
замигтів вогник злости. І напевно булсб прийшло до
прикре: в наслідки сутички, колиб Горґо не вхопив його
за рамп і не відтягнув на бік.
— Не
не можеш
Блюм
подумали

будь же дураком — стиха промовив — чейже
його всилувати, щоб нас забрав зі собою.
дійсно був в розпуці — до тепер вони оба й не
над тим, що може прийти до сього, що їх не
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приймуть на корабель. Й ГорГо також немало тим зажу¬
рив ся, бо й він не міг теїпер знайти ніякої ради на се.
Чотири днї мав ще оставати корабель у пристані’, пятої днини мав виплинути на повне море. Блюм ради© щоіб
вернути до циганів і просити старого цигана о гроші на
подорож. Хоч се було* для нього страшним пониженєм
-- особливо після того, як віідкинув в такий острий спо¬
сіб дарунок старця — але тут ходило о віднайдене Ільони, а ради ньої був би з цілою охотою не знать перед
ким покорив ся.
Але Ґорґо рішучо відраджував йому того.
— Суїмнїіваю ся чи їх ще там застанеш — сказав до
нього — вони-ж бо не мали наміру довго там оставати,
а коли ще вернеш без грошин, то стеряємо лиш МНОГОї
часу без найменшої користи.
Маю шину дуїміку — можеб вдало ся нам потайки
дістати на 'корабель? Найтяжше буде туди дібрати ся, а
колиб ми вже дістали ся на корабель, то будемо мусїли
скривити ся так довго, доки корабель не випливе на пов¬
не море — потім вже зможемо вийти з нашої криївки.
Хоч громи поеиіплять ся на наші голови й будемо мусїли
тяжко працювати, так що аж кров з рук пускатись ме —
але за те дібємо ся до своєї ціди.
Блюм притакнув головою.
— Спробувати не пошкодить — сказав по хвилі —
але сумнтваю ся, щоб нам се вдало ся. Чей-же вони добре
стережуть корабля.
Другої днини вечером (знова наближали ся до кораб¬
ля. Чиїм більше підходили до нього', тим виразнїйше чу¬
ли якийсь дивний відгомін, який гцо-раз то змагав ся.
іСе немов вили дикі звірята — тільки годі було розі¬
гнати звідкіля саме ті голоси походили. Кілька годин
вже перебули над водою, чекаючи нагоди до виконаня
наміру, але всі їх о тараня остали без успіху.
Остапі січно* вже піднесли й місток, що лупив кора¬
бель з сухою землею, тож дальше не було чого ждати.
Стратили вже всяку надію щоб дістати ся на корабель
а Ґорґо вже й не таїв перед другом, щоі коли не станеть
ся ііцоїсь надзвичайного, то мусиш імуть бодай на якийсь час
занехати пошукував я Ільони .
Надійшов вже й поіслїдний вечір. Блюм ходив по-
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др ажініений, Наче в поряічцї. іВже ціле поіполудне .не гово¬
рив ніїщо до товариша а коли за/пала ніііч, відійшов на бік,
не кажучи, навіть який у • нього ніаіміір. (Передом тільки
опитав, кілько гроший йому оєтає, а коли Горго показав
нять лїрів, скаїзав йому не видавати тих грошин, бо вони
придадуть ся на іцоеь важнійшого, як їджене та пите.
Минуло кілька годин, а Блюм не вертав. Горґо почав
вже журити ся, бо» знаючи добре Роберта, обавляв ся чи
він не знайшов ся у яких клопотах. Коли в оіпііївнііч вій
ще не наспів, Горго надумав йти шукати за ним. Сподївав
ся знайти його десь близько коло корабля Але тільки
що хо чв вийти з хати, коли витворили ся двері і до сере¬
дини вбіг задиханий й підохочений Блюм.
— Горґо — маєш ще гроші? — спитав поспішно.
Горґо глянув здивовано.
— Розумів ся — але чому питаєш про се?
•— А даш мені сї гроші? — спитав знов а, виминаючи
відповідь на питане — а знразюім таки додав:
— Потрібно менії більше, як се, що маєш. Мушу до¬
конче мати боДай сім лїріїв. Возьми се ниєте ля й піди1 до
хазіяІЇНа, може купить у тебе.
— Але скажи мецї бодай, що» стало ся, який намір
маєш, Роберте? — допитував Торгом — Щоі то...
— Зроби, як тебе прошу, не питай тепер поо ніщо —
перервав йому Блюм. — Не маємо часу до страченя, му¬
симо зараз вибрати ся!
Горґо побачив, що нічого- не дізнаєть ся від нього,
то-ж зараз піііш о в до< хазяїна та Після доївш ого торгу ді¬
став три ліри за пистодю. Коли вернув із грішми, Блюм
дуже врадував ся тим.
— А тепер, ще одно1, мій друже! — скаізав до Ґорґа.
— Чи т-и рішив- би ся наріазіиїти себе на небезпеку задля
мене? Скілько жадаю від тебе, знаю добре — се дуже
мноро' — але знай, що ціле моїє будуче щастє залежить
•зід тогої, щоб ти мене в сю хвилину не оетавИв.
Гоірґо всміхнув ся.
— Дивне іпитаїніє мені ставляєш!... Чому-ж би я мав
тебе оставити? Чейже не меш жадати від мене чогось не¬
можливого; ЧЄЙ ,НЄ СХіОЧ'ЄШ, щоб зірку з неба тоїбі. здій¬
ми™, а зрештою — шкода слів! Я рішив ся помагати то-
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бі в увільнеіню ільоініиі, а що- постанов1 своїх не ламаю, ти
повинен -про се зініати!
(Блюм креіпік/О' стиснув йото за руку.
— Школи не забуду тобі того», Ґорґо — колись може
буду в силї тобі> вїдвдячитись іза се. Ллє — ходім вже,
йдучи розповім тобі, іщо1 я задумав.
‘ПритістоваНіЯ до подорожі мноіго часу їм не забрали,
тож незабаром іпіоіслішили до< приютанї.
Тільїки що1 вдарила девята година. а ,,Рома” виїшгила
з пристані. Корабель плив з повагою і супокоєм, іа зібрані
на помюіспї люди маяли хустинками, кращаючи осталих
на березі рідних та знаїкоімих. Дсіперв'а', коли вигілили з
пристані на повне море, корабель приспішив свою їзду.
іНіа ,помості іосталю' ще зо трийц'ять подорожник, по
більшій части, оіскілвко' можна було пізнати з вигляду,
людий з ліпшого товариства. Всі були в доброіму настрою,
до чого' причинила ся немалої іпрекрасна погода. Легень¬
кий всхідний вітрець прохолоджував розпалений проміНЯ'МИ СОНЦІЯ} В’ОЗІДуХі, то-ж далеко іприємнїійіше було перебу¬
ти час на помості, як сидїти в душних каютах.
Зібранії розбили 'ся на три гуртки — сміхи та, жарти
щораз то' розтягали ся на корабли, від часу до часу тільки
переривані голосними п рик азами капітана корабляПройшли вже зо дві годині від хвилі коли виїхали з
пристані, коли се хтось крикнув:
— Човен, чюївеїн!
(Капітан глянув через дальновид у вказаному напрямі.
— Хаїй мене чорт івюЗьме, коли там не плавають які
люди колої човна! '— сказав по хвилі.
Сеійчас дав приікаїз ввернути в той бік. Віддаль межи
кораблем а човном щораз то меншала, так, що всі вже
могли голим оком приглядатись, а після дальших кіль¬
ком хвиль показало' ся, що капітан правду сказав. Човно
було водою наповнене; видно, в човні зробила ся діра й
вода відіпралась до середини — не довго булоб вже вдер¬
жало ся поверх води.
А тепер вже й другі доглянули, що в невеликій від¬
далі від човна плавало1 по воді тіло якогось чоловіка.
•Не можна було пізнати, чи, він жиіє ще, чи може то труп
його плаває. Опущено з корабля на воду чоівно, у яке всі-
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Л!0< ДВОХ МОрЯКІВ. Поіки ще відбили від корабля, кликнули
до них з гоїри:
— Там є іїх двох — о-сь ,на право пливе ще одній!
Чоївеоі піг-нало- мов стріла, а з*а. ним слідком також
ОЧІ (ВСІХ 'ПО'ДОрОЖіНИХ. В ПЯТЬ ХВИЛЬ іПІЗНЇЙ'ШЄ — моріжки
стягнули весла — до-плили бо» до' оїдноіго з иотапа!юічих і
вхопивши йоіго, втягнули до човна. Відтак пустили оя зіа
другим. І того також ізлоївили і положили на дні човна й
тоді звернули ся з поворотом до корабля. Обох вир атованіиїх витягнули на поміст, по- чім ,,Рома” пустила ся в
дальшу дорогу.
(Колій декількох людий заходило оя (коло них, іщоїб
їх привести до жити, приіближив ся капітан, а тільки гля¬
нув на них, як о-клиік їздивоївіаіня вирвав ся з його' уст.
— До сто чортів! Хай мене повіоять, коли їх не знаю.
Правда — та-ж то- ті самі, (що« хотіли дістати ся на ко¬
рабель — звідки вони тут взяли оя і ного- шукали на
повному морю в так нужденному човні?
Не дістав однак ніякої відповіди. Оба лежали одубі¬
лі, натягненії. Коли їм влили ікон яку до- уст, а легке по¬
рушене -вказало що- приходять до- житя, знесено- їх на до¬
лину до каюти. За кілька хвилин ібули вже '«самі. Моряки
вернули з поворотом на поміст — ТИШИІНИ у долі ніщо не
переривало.
(Нараз один Ііз них ворухнув- ся.
— Гор-го!
-І хо-ч сей дуже тихенько- кликав, Т}0і другий його- по¬
чув і оетоірс'жно- повернув голоів'у. Дивна річ, що оба в
один час вернули до свідомі сісти!...
-— Роїберт — як тобі смакував коняк, що- нам влили
до уст — мені знаменито'.
— Тихо! Не верещи так! — шепотом наказував Блюм.
*— До- чорта з конякоїм! Можемо мати гарний танець,
коли капітан етане нас поздоровляти! Але все одно1, хай
станеть ся що хоче — їду до Царророду, <а: се найважнїйше.
— Но — ніа всякий випадок, була, се дуже небезпеч¬
на гра! — стиха промовив Ґорґо-. — Мені було вже до¬
сить того- талапаня у іводї, а не много потреба: було, щоб
„Роми” була -супокійно- поіплила п-оібіїч н-аїс, зовсім не до¬
глянувши ...

— Тихо — положи ся — хтось (іде! — кликнув нараз.
І справді, за хвилю в творили ся дверіі і до« середини уівійшов капітан. Коли приступив до (Роїберіта, застав його- ле¬
жачим па взеак з о твореними очима.
— Що-ж, іміі!й хдоіпче, чи протеїв ся гаразд? — привитаів його глумливою насмішкою. — Як подобала ся
тобі купіль в содіеніій воді'?
іРоіб-ерт не велів ще й відповісти на сі слова, коли
дав ся чути тихий стогін з Торгового» ліжка, після чого
він троїхд підняв оя в гору. Капітан, ізараіз відвернув ся до
вдоіго;
— Оо щонж ви, дрантюіхи, вибрали ся на повне море
в такій то' лушпинці? — промовив до нього — та-ж ви
могли пюфопиїти ся мов котята, к-оілиб ми вас не догляну¬
ли (були!
А коли й тепер не отримав ніякої віїдповіди, злісно
скричаїв:
— Не вмієте роТа о творити? Хочу знати, із а чим ви шу¬
кали по мюрю?
— Ми впали у воду, пане капітане! — відповів Ґорґо слабим голосом, з найбільш невинним виразом лиця.
— До сто» тисяч чортів! Чи думаєш, що я самий сьо¬
го не знаю? — Чого' таїк далеко вибрались ви, на море у
тій лушпинці?
•—- Ми хотіли так дістати ся до Царгороду, пане!
Капітан широікої втворив уста: їй вилудив оічи.
— До Царгороду? В такому човні до Царгороду?
Чи ви одуріли?
— Правда», се трока далеко до Царгороду, пане ка¬
пітане? —- спитав добродушно* ПоргоіБлюм нараз почав стогнати — так бодай се вигляда¬
ло. (Перевернув ся животом в долину і притиснув лице до
подушки; — але колиб капітан був ліпше приглянув ся
йому, бувіби сї стоігнани скорше візяв за смііїх, чим за вираіз болю.
— Вважай хлопче! — сказав капітан до Горґа — ти
мусиш бути абої скінченим драбом — або» великим ослом!
Думаєш може, що я не знаю ...
_Вислухайте мене, пане — перервав йому Ґорго —
скажу вам, іяк ми прийшли на таку гадку.
Декілька днів тому ми просили капітана (якогось ко-
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раблія, що мав відплисти доі Царгороду, щоб »иаіс візи® на
корабель, а ми оібсівшували ся за се працювати, бо не
б'улої у вас проший, щоіб заплатити за переїзд.
Але той капітан, скінчений простак — мусїв би хиба
йти до ваїс до школи щоб на вшити ся, як поводити ся з
людьми — прогнав нас геть. Ми надумували ся що- зроби¬
ти із собою, бо до- Царігоіроіду мусїли дістати ся, а не ма¬
ючи иінішої ради, за поіслїдні гроші куіпили ч-овної -і...
— І були би потопили ся як коїти, іколиіб мій' іваїс не
взяли на корабель! — перебив йому капітані— Але скажи
мені, ніа який то корабель ви просили, щоб вас взяли?
•Се сказавши, кинув на Горга з під корчем зарослих
брів іпрошіибіаючиїй погляд.
— Сього не вімііів би я івам сказати, бо ми не зверну¬
ли уваги на назву корабля.
З ліжка, на якому лежав Блюм, знова піоішіс ся глухий
стогін. Сим раїзом каїпітан відвернув ся в той бік —- але
Блюм лице своє зарив >в подушку.
— Но, гаразд — відп оічиньте ще з годину — промо¬
ви в капітан — а тоді на гору, до роботи!
Тіоі сказавши, вийішоїві. Коли відгомін йогої ходу затиіх, підняв ся Блюм і глянув в лице товариша, а тоді
об а враз зареготали є я.
-— І той бик справді поівіриїв моїм словам! — сказав
Горно-, давлячись зі сміху. — Колиб знав...
— Кодиб що знав? — почули' голос від дверній. Сор¬
го й Блюм затремтіли зіі страху. Серед радісного сміху не
почули коли ©творили ся двері — тепер же побачили —
корабельного лікаря.
— іНої, їлоївори-ж! — сказав приступаючи до Ґоірґа.
— Шо ви наплели; тому ібиікоівіи?
(Воїни, об а стояли мовчки, ізоївсїм не при 'собі'. Але їхня
довга мовчанка, видно-, не подебала ся лїікареви.
— Коли сейчіае мені ніе скажете, що1 набрехали ви
каїїкітіаноівіи, піду доі нього- і роїзіпоївііім, що ви зробили з
нього дуріня, а тоді., вижидайте здорових букіїв!
Сорго побачив, що- найлїпіше
нравду, то'-ж піроіміовиїв до нього1:

буде

висказ'ати

всю

— Се правда, пане лїкарю — в части я збрехав перед
капіітан-ом, бої сказав я йому, що ми човном хотіли вибра¬
ти ся до< Царгороду. Але се не є правдою. Ми знали коди
\

.

4

\
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„Роїма” має виплисти на повиє море, а що- капітан ніе ХО¬
ТІВ нас ВВЯТ'И ДЮбрОІВіІЛЬНО ДО рОїбО'ТИ, ЯК МИ ЙОГО проїси ЛИ, Тої ми рІШИЛИ ВЖИТИ підступу.
Виніаймили собі повної, та вчасним ранком вин лили на
море і ждали на міеци, де нас вирятували,. аж корабель
покажеть сія — коли івчін вже був недалеко від нас, про¬
дірявили ми повно’, а коли: воно почало’ набиратись Во¬
дою, МИ ВіИСКО'ЧИЛІИ в море. Ми обаївЛяли СЯ ТІЛЬКИ того,
щоб „іРоіма” не перелляла побіч наїс, не доглянувши1 нас.
А коли нас доглянуть, ми були певні, що возьмуть з со¬
бою на корабель. Ми юбя добіре плаваємо, булибисьмо ще
якийсь час вдержали ся на водії.
Ось вам щира правда. Ми тепер осягнули те, чого
бажали — їдемо' до» Царігороду.
Коли. ГюрґО' оповідав», лиіце лїкаря кілька-разів здрігалось, -а наприкінці не міг вже здержати, о я віід омііїху.
— ОІба ви рафіновані драби! — промовив, ко»ли циган
скінчив оповідати. — Дякуйте Богу, що капітан ніщо не
знає про) се!
А тепер вставайте — досить вже лінивства — йдіть
на гору!
На прикав лікаря принесли» їм вже висушене їхнє
убране, а в чверть години опісля вони оба вийшли на
гору.
■Коли виходили на 'поміст корабля, почули голосне
риканє і мимоіволї пристанули на місці'.
— Таке саме риканє ми чули, коли ще корабель був
у пристані — скаїзав Блюм — мусять тут везти дикі звіоята.
/

Коли оба ставили ся 'перед капітаном, на його при¬
хав звели їх знова в долину Іі; там заставили до роботи.
Цілком не належало се до. приемвдстиій працювати серед
такого» жару та все накид у вати вугля у розпалену піч під
КІіТЛИ і вони вже після кількох хвилин такої роботи були
цілком ізілляні потом. Але вони: ніе зважали на се — коли
вже осягнули свою ціль, коли їх підступ так легко вдав
ся, не страхала їх нї еайтяіжша робота — зрештою се й
так лиш кілька днів тревати ме.
іБулб вже з полудня, (Торга й Блюма звільнили другі
з роботи, однак вони не пішли спочивати, а вийшли на
ПОІМІСТ, ЩОіб відітхеути свіжим моїрсьїким воздухом.
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Частина подорожник зійшла ©же до* своїх кают. Кіль¬
кох ще тільки1 пані© та пань сидїло на помості коїрабля
під накритєім з полюгаа, розмовляю чи живо' між собою.
Декотрі з ниїх грали в карти, а иініш читали..
/На іпередї корабля стоіяв якийсь мущиіна з крісом в
руці, чекаючи доброї нагоди, щоб вбити' із одну мевку,
яких декілька шибало поблизько^ корабляБлюм та Горґо 1— сей послїдний з файікою ,в зубах —
сіли на, зівюсівіи! корабельних линвіів. Часом з долиіни' долі¬
тав рев диких звірят ,,а декотрі з подорожник, особливо
женіщини, ніе могли заволодіти над почутєм трівопи.
Балачка межи іРобертом та його другом затихла.
З руки Ґорґа ви сунулась файка і впала :наі підлогу. Він са¬
мий перехилив ся ©зад і примкнув очи — засну© бідняга
зі змученя.
ІРіОіберТІВ П-СІГЛЯД ПЛИВ ПО1 широкій ПЛОЩІ- ВОДИ —
думки його погнали, вже аж у Царгороїд... Чи вдасть ся
йому івіднайти І льону в так великому місті? Думав також
і .про» незінакоімюгої, що увів Ільону. Що то за чоловік
бути може, та в якій діли виївїіз дівчину?
Коли се почув легке шелестїнє І МИМОІВОЛІ відвернув
ся. Нараз тріївога обняла його;, немов мороіз перейшов у
нього скрізь по плечах, волосе стану ло> дубоїм на гол о© і
— там, на найівиїашому стуїпіїню сході©!, що вели на поміст
—- блиснуло^ двюіє злющих очий. За хвилю ‘висунула ся
головаї — потім цілий то,луб.
Тигр!
Не ворухну© СіЯ з місця й не опустив очий з Роберта,
котрий, хоч би й хотів, не був © силі порушити ІСЯ.
Там же подальше сиділи розбавленії, веселі мущинн
й ж’нки, ніхто' й не відчував' грізної- небезпеки, а Робсрт
не міг й голосу добути з себе — невисказаний жах сти¬
снув його' за горло.
Тигр підняв нараз хвіст та1 почав ним бити, себе по
боках, зраізу поволи, опісля щораз скорше.
Нараіз підняв ся — рівночасної підняв оя й Блюм.
— Тигр і— типр! — крикну© в голос.
На парсіходї почалась метушня та криіки — подо¬
рожні зірвали ся з місць — на лицях їх відбила ся незмір¬
на трівогаї.
В той же час сходами, що були в задній части кора-

бля н вели доі кают, вийшла на поміст молода, струнка
дівчина й підходила до- 'Одубілих зі страху подорожник.
Крім ньої тільки .один ще чоловік не знав про бтизьку небезпеку. Опертий плечима» оіб бочку Гор^о спав
ЗОВСІМ СІП'О'КІІЙіН'ЄНіЬІКО1, а ТІЛЬКИ ЯКИХ ПІЯТЬ стіп від нього з
роззявленою пащою чигала злюща' звірюка.
Тигр підняв голоіву — побачив -віраіз йдучу помостом
дівчину, що' зовсім не знала, яка небезпека їй гровіпь.
Побачивши, іщо всіх очй звернені були; в одну сторону, й
вона відвернула голову — а» з ту же саму .хвилину проніс
ся страшний крик.
ЗвіірюКа присіла наглю» і зараз же підскочила в гору.
Дівчина побачила у воздусї випрямлене Тіло ізівірюки, що
за хвилю віпало на неї й повалило' своїм тяігароїм долів.
Почула горячий віддих звіряти на свойому личку, по¬
бачила: над собою вогнем палаючі оми.
Шалений страх напав всіх зібраних. З криком кину¬
ли' ся втікати, поітручую'чи однії других, не звертаючи
уваги на слабших.
Дівоіх тільки муіщин остало на помості* — ҐсрГо1, що
все ще спаїв і Блюм, якому небезпека- привернула повну
свідомість. Бачив роз’юшене звіря на грудях дівчини і
знав, що» хоч вона ще жніє, то зараз же друга хвилина
може бути, послїдньою для нещасної! Хотів її вр ату вати.
Роізіглинув ся кругом, шукаючи чогось до оборони. По¬
бачив., що1 крім нього їй іҐорґа буїв ще хтось на помості —
на передній части корабля все ще стояв мушина», що» не¬
давно тільки що стріляв птахів, упихаючих ся поінад кораб¬
лем, а тепер задеревівши зі страху, опустив кріс й несві¬
домий себе самого дививсь цілинними очима» на розтопле¬
ну звірюку.
Двома підскоками був вже Блюм коло нього. — ви¬
рвав з руки кріс і скочив ,з поворотом. Тигр підняв го¬
лову. його' розпалений погляд віпав на Роїбеїрта — може
відчув .грізну небезіпеку, скажено, бо почав бити хвостом
об землю — грізний рев вирвав еія з його* горла — потім
присів, збираючись до нового підскоку. Піронїс ся відго¬
мін. виюуцр'ілу — »ще юдин 'страшний рев потряс воіздухом
— потім тигр івиаїв на бік.
іКуля поїцїлиліаі його межи очи, в чоло1. Рісіберт відразу
пізнав, ЩО' звірюка ранена смертельно', добув скоро нюіжа
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а прибігши до тигра, вбив йому Остре зелїзо в серце.. .
іВ той самий час вибігло на- поміст кількох моряків
а за ними й ч астий а подорожник, котрих оічам представив
ся страшний вид. іНаї землі лежала дівчина, побіч- ньої віби
тіиій звір а, на.Д ним іБлюм з паруючим ще від горячої крог
ви ножем.
За хвилю явив ся лікар і нахилив ся над блідою мов
мертвець дівчиною. На лицях присутних відбило ся три¬
вожне' вижидане.
Врешті лікар піднія-в ся — лице його було дуже по¬
важне.
— Ще живе — промовив — але чи вдасть ся її виратувати, сумішшю оя, аі що- найгірше, звір вібив свої пазурі
т лубок о в грудь її. Булоб дійсне чудо, коїлиіб вийшла з
СЬОІГО1.

Ранену занесли до лічниічоі каюти', котру перед кіль¬
кома. годинами оставили Блюм та борг о. В ту саму хви¬
лину дав* ся чути свист, покликуючий обох циганів з по¬
воротом до .роботи. Ви,стріл пробудив борг а зі сну — а
виразу його лиця інїяік не можна би назвати розумним,
коли побачив вбитого тигра. Не ©ставало вже часу на
запити, мус їли йти в долину, до праці. В пів години пізнійше прийшов до них оден моряк й покликав обох до
капітана.
По відході Роберта, почали подорожні розпитувати
капітана про від важного молодця й вихвалювати його не¬
звичайний вчинок — а коли їм капітан розповів про- на¬
мір циганів звичайним човном добити ся до Царгороду
— сейчаїс зробили між собою складку, щоб звільнити їх
від праці.
Коли прийшли на помііїст ,капітан в приісутности всіх
подорожник похвалив Роберта за його відвагу а опісля
вручив йому зібрані гроші.
Була се досить поважна сумка гроший — перед не¬
достатками були тепер на довший час забезпечені.
Коли відійшли від капітана, Блюм відіткнув глубю(ко.
Не потребував тепер журити ся про' гроші, яких конче
треба буде йому на дальше пошукуване Ільони.
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РОЗДІЛ XIV.

ЗРАДАГраф Содмсберґ немов задубів на пороізї. Нї Олекса,
ні Аста не добачили його зраїзу, а доперва по хвилі', коли
■ оглянули- ся, побачили блідого мов смерть графа.
Тихий ОКЛИК доібув ся з уст Асш.
— Боїже — граф! — шепотом промовила до Олекси,
котрий й тепер не стратив пан№а;нія над собою і шепотом
до уха її сказав: Я твоїм братом!
Очи Асти блиснули — радіючи підбігла до графа.
— Добре, що* ти прийшов1, Еіґіое, бач яка несподіван¬
ка мене стрінула —■ здиву сіп ся самий чимало. -- Хотіла
обняти його', але вїн холодно глянув на неї й відступивсь
на бк.
— Що — що1 се означає, Асто?
— Та-нс вислухай мене .передане! — поквапно клик¬
нула Аста-, ледве- -в силі будучи закрити- перед ним своє
помііішанє.
— Щоі маєш мені ще говорити? — від воркнув граф.
— Се, що самий ія «побачив, івИстаїніе для мене! 'Ніщо біль¬
ше знати не хочу!
її тремтячи- з обуреня хотів вийти, але Аста* -силою
здержала його.
— Епсн, не будь же дитиною — як можеш щось ли¬
хого- думати пре мене? Лесь є моїм братом, я стрінула
його у проході, йдучи1 доі себе до сальону — доперва що
приїхав,
_Драт? — спитав граф, глянувши «підозріло на обоїх.
_Таїк, іЕіГон, м,ій брат, якого -щасливий випадок сюди
привів_а я незвичайно рада з тої стрічі! Послухай мене,
май дорогий, а зараз -все стане тобі зрозумілим.
_ Знаєш про- се, що мойого бать'ка все пригнітала
якась журба, про що нікому не хотів говорити. Мій ба¬
тенько/ мав дві жінки — Лесь був від першої, -є отже моїм
рідним, іпо батькоіви, братом. Він був офіциром при вій-
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ську, але задля якогось малого прогргху мусів виїхати» з
краю, а батько мій — знаєш який вт на все строгий, —
•не міг Лесеви дарувати тої провини. Журба про одинака
завчасно побілила йюіго волос.
Олекса, усміхаючиїсь, наближив ся до графа, і кла¬
няючись витягнув до ньогої руку.
— Розумію ваш гнів, пане Графе! — іпроімоівиів — і
признаю, що ви мусили чимало здивувати ся, побачивши
Асту в обнятях незнайомого муіщини.
Але ви, пане графе, ви не є мені' чужим, якраз сестра
не могла прямо мені' наговорити ся, якого щастя воїна
при вас зазнає.
Дякую вам за се, щиро, зі всього' серця дякую вам,
що так шліяхотно пюїводите ся із моєю сестричкою!
Слова сї віиісказав дуже переконуючим тоном а щи¬
рий вигляд лиіця і очній зовсім заспокоїв Графа'.
— Даруйте мені' — іпроімовив — але ви чейже зрозу¬
мієте МОЄ обурене, КОЛИ ТО1 я побачив свою суджену в
обнятях Друг ОТ Оі!
Аста засміяла ся весело, а не хотячи, щоб Граф роз¬
питував мноіго, сказала:
•— Ходи-ж тепер, Еґон, до наших кімнат, розповім то¬
бі все ширше.
А коли вже були самі, звернула ся до нього з доко¬
рами.
•— Еґон, бій ся Бога, як же ти міг підозрівати мене
про щось подібного — прямо вискаїз/агги оьбсо/ не можу!
її ридаючи, окрила своє лине на його грудях.
Граф, видно, що ще не зовсім був іперекоінаний про її
невинність, бо хоч гладив її по личку/, то однак не міг
знайти ні однюіго слова розради.
Відчула, се Аста і дальше вже почала говорити, явно
висказуючи свою об йду:
— Егон, я так тішила! ся, що зможу представити тобі
свойого1 брата, зможу зробити тобі милу несподіванку,
що1 він) вже поправив ся і що не потребувати меш його
встидати ся ... а ти тепер (виступаєш супроти мене з так
страшним підоізрінєм — ах, Боже — ніколи не перестане
мене се боліти!
Тепер граф побачив, що конче треба її засіп о коііти.
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■Просив, щоб здобула про те все, що зайшло» й не журилась
тиїм більше.
Оперши голоду на грудь графа,, почала й ому А ста
розповідати про свойого- брата, а вміла так представити,
біль душі, прогнаного батьком молодця:, що навіть самий
граф чув ся до живого» її словами' порушеним.
— Тепер віже все знаєш, мій дорогий-, тепер вже не
маю ніякої тайни перед тобою! — ніжно шепоїтїла, скін¬
чившій своє оповідане — тепер вже знаєш причину тайної жури мойого- батька, котра то його волос завчасу по¬
білила!
«

Граф слухав її мовчки, а хоч зморщки з його- чола
не уступали, то Аста, почавшій ласи*ти ся та голубити,
чоїволи випогодила його погляд. А коли ще додала, що
Олекса; за. кілька днів від’їде і знова через довгі роки йо¬
го- не побачить — тоді його несуіпокіїй зовсім протав.
Другої днини Аста встала дуже рано-, а на її личку
були сліди не'проопаноіг ночі.
Перед полуднем, коли граф вийшов на чаеок з го¬
телю, Аста всунула, ся зараз до Олсксиеої кімнати, а ко¬
ли- він несподівано! її заглянув, ніяк не міг закрити перед
ньою свойого невдов оленя, та вона не звернула на; се ува¬
ги і з радістю кинула ся йому іпрямо на шито.
— Гарна се була несподіванка! — засміяв сяАтро1ха
подражнений Олекса. — Я дуже цікавий, хто мірг. йому
сказати, івд ти- була у моїй кіімнатї? Але — чи вдало..ся
• тобі відвернути його підозрінє?
— Цілковито! — радісно- промовила Аста — він тепер
готов присягнути, що ти є моїм братом, а ради більшогосупокою я заявила йому також, що» за декілька днів зно¬
ва розійдемо- ся.
Але тепер досить мені тої комедії — кликнула при¬
страсно —- тепер, коли я тебе знюіва віднайшла, не о стану
із ним вже більше ні одного- дня. Тепер піду з тобою,
досить мені вже тої облуди!
( -ту
'Олекса -пригр из уста. Думіаїв, що вдасть с-я йомуі від¬
нести її від того заміру, але у пір, з яким оставала при
свойому, доводив його до сумніву, чи вдасть оя се йому
зробити,
— Може би ліпше було ще кілька днів пождати? _

V
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спитав, в думцї укладаючи вже плян як би чимокюрше
звідай вибрати ся.
— Ні, ні, не 'хочу за ніщо в світі! — кликнула рішуча
сьогодня ще хочу виїхати звідси, Лесю. Адже-ж остає
тобі цілий день на се, щ'оіб приготовити все до подорожі.
‘Понивше, в далині, є старенька гостинниця, яку кру¬
гом перед очима цікавих закривають широколисті липи
туди мсіглаїб я прийти вечером, а звїдтам ми-б разом
змогли виїхати у світ.
Олекса дихав тяжко, бачив, що неможлива буде по¬
тайки втечи від ньої, що. вона не спустить з нього ока,
то-ж удав, ЩО' годить ся на те, підчас коїли дійсно рішив
подумати дсібре над тим, як видобути ся з тенет.
— Так гаразд — сказав — постараю ся а поївозку, але
чи граф пустить тебе саму пізно вечером?
Аста зареготала ся з іронією,
—- Коли він1 сидить при картах, то цілий світ кругом
.нього може повалити ся. Буду вважала, коли найбільше
розпалить сія в грі, тоді потайки вийду з готелю. Але му¬
сиш бути; тоічним, старатись буду о девятіій годині бути
вже в гоїстинницї, отже ліпше буїлоб, коліиіб ти вже годину
скорше там ждав' ніа мене..
Олекса кивнуїв головою на знак згоди, давило його
щось у горлі а він прямо, не міііг надивуватись, що ,віона
не замітила його» помішаня.
Але Аста була занадто щасливою. Думка, що вже
СЬОСІОДНІЯ з милим Полетить у (СВІТ та що< він вже буїв до¬
сить бог а тим, щоб її дати» житє вільне від вісякої журні,
прямо одуїшеівл яла її.
Поговоривши ще якийсь пасок із ним, вернула до
сепіє і кімнати і то» саме їв час, бо за хвилю вернув також
і Граф.
■Олекса, оіставіши 'самий, н е су покійно ходив по кім¬
наті, шарпаючи' з гнівом кінці своїх вусиків. Яким чином
добути ся йому з тої матні, як увільнити ся. в.ід Ас ти —
прямої сказати, ща іне думає дальше з нЬою вязаїти собі
рук, що її зовсім не любить — не мав відваги, а може не
бажав іще зовсім зривати з ньою?
Хто зініаіє як ще відносини зложать ся — може ко¬
лись ще так бути, що мусїти ме просити у ньої іпомочі?
•Аж ось прийшла йому щаслива думка до голови», під-
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сміхнув ся злобно* т'а,, сівши )П|ри бюрку, написав лист до
графа Солмсберіґа*, в іякому доносив йому, що мущина,
в котрого обнятях застав Асту, зовсім не є ЇЇ братом. Ра<див йому щоб ділу нинішню днину звертав на неї пильну;
увагу, бо вечерюм воїна1 мас стрінути ся ііз своїм ліюбасом
в псістиінниіцї під липами1 та з від там разом із ним має
виїхати. Підпису, річ яюніаі, не поставив під тими -вістками.
Тепер ходило' о се, щоб той лист доручити ґрафови
таким способом, щоб він не дізнав ся від кого- походить.
Кликнув поіслуїгач/а і давши йому кілька срібняків, сказав
занести лист до кімнати Графа.
Летко можна собі представити переполох -Солмоб-ерГа,
коли відчитав тоної лиС:та. Любив Асту дїлою силою своєї
пристрасти, не міг собі і представити жити беїз вьої — не
хотів 'Отже зразу повірити доносови*. іМиМ'О: того -однак
рішив* ся Слідити її цілий той час.
При 'обіді Аста була дуже знервована і несун о кінна,
їдо; Граф зараіз заіцримііггйв,, але не питав* її про ніщо, не
заговорював а вдавав немов то. нічого не підозрівав. Хо-^
тїв її гір плагіати на гор'ячому вчинку.
Зараз по обіді Аста пішла до своєї кімнати і потайки
ладила ся до подороїжі. Години до вечера видали ся її
вічністю.
Коти остаточно граф засів разом зі знакомими дз
карт і на позір не зів-ертав на Асту уваггг, вона, незамітно
вис)пула ся я сальоіну. Граф зараз се запримітив!, але грав
ще якийсь час, а опісля, нарікаючи на перемучене, пспраіщав товариство й -пішов до* своїх кімнат.
Заглянувши до кімнати1 Асти, не застав вже її там, а
також побачив що не Стало* ще Верхньої загортки* й ка¬
пелюха, значить, вона справді вийшла з готелю без йог о
позво-леня! Задізвоеив на слугу й приіказав йому як н ій
скорше замовити! повозку, а відтак приказав візникови
їхати де- гостин’ницї під липами;
Недалеко гоетинницї приказав в-ізникови задержати
повозку, висів із іН'ЬЮЇ іі нішіком, ховаючись поза дерева,
наближив ся до гостиніниіцї. Перед брамою побачив1 якусь
повозку навантажену всякими клунками, готову до відїзду.
1
-УІЕІІЙ1Ш10ІВ до- середини. Почув з другої кімнати роз¬
мову і зараз пізнав голос Асти. Нагло* втвориїв двері і
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стіаініуїв іна іпороізї. Перед собою дійсно побачиїв Асту в то¬
варистві Олекси1. Йіот лице ізапалілої ся ііз гніву.
Аста , побачивши графа, зблідла страшенно і примо
задубіла іііз тріївоти на одному .місці.
— Що се значить А сто? — кликнув- Граф з гнівом.
Аста мовчала — її тіло тремтілю; немов в- пропасниці.
Тимчасом Олекса, видно, нї троха не настрашив ся на¬
глої появи (Графа, б 0і, станувши на1 боїцї, іпіідсміхаїв ся
ЗЛОбіНІО!,
Граф роз’ярений мовчанкою Асти, приступив знагла
до- ньої і вхопив її за іраімя.
— Відповідай! — крикнув з гнівом. — Що се значить
— поїщю' ся навантажена повоізіка на двоірі?!
Аста глянула боязливо на Олеіксу.
— Олесю — відкажи йому — заяви йому, ідо він не
має права ізнуїщаігись надїмінюю, іцо ...
— Відповідати меш, чи нї?! — крикнув граф скаже¬
ніло1, стискаючи міцно її за ірамія. Вюіна же зі страху у'Сту•пала перед ним що раз дальше в кут.
г— Він нехай тобі скаже — промовила, голову звернув¬
ши до Олекси. Але нараз страшний крик вирваїв ся з її
Грудній. Його» не сталої в кімнаті
— Лесю — Л Сойку! — кричала з розпуки їй кинула оя
втікати, але на пороіз ї впала зі страху — зімліла.
Граф станув над ньою, не знаючи що почати. Зі
двора ДОХОДИВ ДО' ЙОІГОІ у IX туркіт ПОВОЗКИї, ЯКИЙ скоро*
затих зовсім. Поїждав ще хвилю, потіїм приказаїв під’їхати
блиізше з повоізкою, що- ждала на нього їв певній віддалї
від гостиініниіцї, та, щоб не наражувати ся людським їдким
язикам, приказіаїв зімлілу занести до гювозки та їхати до
готелю.
Граф перебув страшні хівилї, везучи зімлілу Асту доготелю. Любив її до- безтями, але віроломство та зрада
ДО ТОГО- СТеІпеНіЯ! ійісго роїз’яірили, що буїв би її зоставив в
го'стинницї їй самий від’їхав1, колиб йому не залежало на
О'пьінїї товіаристіва.
— Завтра межи нами мусить ся рішити! — муркотів
самий до себе — завтра мушу поставити оправу ясно!
Загальне зацікавлене ївсїіх обняло:, коли вношено зі¬
млілу Асту до- готелю. Злобні язики існували найріїжпо¬
родній і пі здогади і коїждий хотів чодась довідаїти ся від
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графа; зле він замкнув ся-у своїй кімнаті і зовсім не по- назував ся того вечора між товариством.
Поволи • Аста, прийшла до- свІДомости, протерла очи і
глянула кругам себе, а коли іпіоі довшій хвилї пригадала
соб,і все, що зайшло», дрюїщ пройшов цілим її тілом.
Де є Олекса — де він подів ся так ніагло- і то в хви¬
лину найбільшої небезпеки. Може з розмислом втік від
ніьої — обманив її? Ні, ні, сього бути- не може!
Але -в сю саму мить виринув перед неї старий заівадіяка Волдінґ, котрий зі злобною усмішкою немов в друге
говорив до ньої:
— Не в,ір Олексі, він тебе обманює, він тебе не лю¬
бить! Хотів тільки гроші видерти у тебе, яких потребу¬
вав для переведеня в діла ,якогось злочину!
Можеш бути певною, що коли се йому вдасть ся, не
побачиш вже його більше, коли же не вдасть ся, віно'ва
прийде доі тебе по гроші. Я знаю його ліпше, чим ти
сама!
— Боже — а коли так є дійсно', коли Олекса не мав
наміру забрати її з собою — оцої тепер зробить?
(Після сього1, іщо- зайшлої, ірраф певно» її оставить, а
вона мусїти ме жити в недостатках, з журбою про» завтра.
—- Нї, ні — кликнула трівожної — не допущу до того»,
я-б не була в їсилї жити тепер1 в убожестві, коли я навикла
до! всяких вигод та достатків. (Не пущу тебе від себе,
графе — іяк дотепер я тебе ненавиділа, так тепер бажаю
й мушу стати твоєю жінкою! А моли не схочеш з доброї
волі зі мною >0женитись, так присилую тебе до еьопа, бо
маю тебе у своїх руках. Мушу тепер стати графинею
Солмоберґ!

*
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РОЗДЇ'Л хш.

БЕЗПРИЮТНА.
У Лукіії серце з жалю пукаліо* коли оставляла батьків¬
ську хану. Скоро /бі/гла на зелїїзничу стадію, трівожно
розглядаючись на боки.
Прибувши на стадію, діїзеала ся, що поїзд, що* мав
відійти в напрямі до Д, наспіє доперна* за /кілька гоїди/н.
Увійшла до ждальїнї та сїліаі в найдальшому кутку.
Все обавляла ся, що ікождої хвилі може явити ся /перед
ньою або мачуха, або ненависний Альфонс та заберуть
її 3 ПОВОрОТОМ домів, де жде її неминуча емерть.
Ок/ільмо ра/зїв втворили ся двері до ждальнї, стілько
разів вона здріїгала ся зі страку, та доперва' заспокоювала
ся тоді, коли бачила, щю хтоеь чужий віходиїв до середини.
Аж доперва, коли оїла у зелїзничому возії, відіткнула
свобіднїйше. Крім вьої в тому-ж переділі була тільки
одна якась на чорно убрана пант, якої лице було' закрите
густою чорнйію сіточкою .
Лукія сіла в куточку а валізочку твою поставила по¬
біч себе.
■-■
•
Чорні думки снували ся в голові. Молода!, без досвіду
м усїла сама йти в світ, шукати закисту серед чужих людіий, а 'ЩО' гірше, мусї л а оставити хюрого- батька, який
так дуже потребував її опіки.
На згадку про нещасливого батька, сльози .мов го¬
рох покотили ся по- її личку.
-— Ви плачете? — спитала її товаришка подорожі. —Певно вас якась журба пригнітає?
Лукія гліяїнула мокрими від сліз очима на незнаному.
— Якже-ж мені не плакати, коли1 я саміа;, беїзіприютна,
на світі! — відповіла.
Бідненькі ви — розумію добре ваш біль, пані, бо
її я /стратила) родичів, але моє положене о стільки краще:,
що маю свояків, до котрих саме тепер Їду.
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Луїкіїя не заперечила її із дога дам, іщо /воїна є сиротою,
а на питане незнаїюміої сказала 'куди й пощо їде.
-— Жалко мені ©ас дуже1, паїнї — промовила, ншнакома
— ,і коїли- О ви не зазнали доброго принятя в людиїй, до>
яких їдете, ТЮ', прошу), приїдьте до мене. Замешкаю в
Дюірфібурізї — таїм прошу допитатись до пана фон Штаттен.
Луїкіїя, зворушена щирістю незнайомої, витягнула до
НЬО'Ї руку 3 ПОДЯКОЮ.
іПоїзд здержав ся в Д. Тут Лукія муїсїла висісти, тоївариішка її мала ще поїхати кілька стацїій дальше.
іЩе раїз іпюїдіякувала за її щиріють і:, взявши валізочку,
висіла з поїзду.
А що' ісе було тільки іще з півночи і на дворі було' до¬
сить темно1, ТО' рішилась перечекати на. стадії аж до- рана.
іРано;, розіп иітавіш и про- дорогу!, піі,піком вибрала ся в
село. З /початку йшла скоро', опісля однак звільнила хо¬
ду, а коїли наблИжила ся до- іселаї так, що побачила, баню
сільської церковнії, присіла на придорожньому ікамени й
поставила, валізочку на землі.
•Нараз до її ух долетів жалібний сіпїів — звернула свої
о'чи в сторону села й побачила іпохоронний похід. Чоти¬
рьох мущин не с лої деревлян у домовину, а за тою посту¬
пала іповажио горстка, селян.
Дивне якесь почуте обняло Лукію — ізараіз при вступі
до селаї, в якому шуікала пристановіиска, стріїчає похорон.
Не ворожило се для інші ніщо добро,гое
Похід саме минав її — за горсткою людий, парами
ішла шкільна дітвора, разом зі своїм учителем.
Луїкіїя спитала переходячої дівчинки:
— Кого се ховають, моя дитинко?
— Я/кжс — не знаєте про1 те — наш паламар по,мер.
Лукія сильне поблідла. ПаламарОм в тому селі був
якраз тоій знак омий старого Івана, до котрого» її вірний
слуга посилав.
Як страшно судьбні її переслідує — де-ж тепер піде,
КОЛИ ТОЙ, ЩО! імаїв івізяти її в опіку, вже не жиє?
ІІ сльози роїзпуки пустили СЯ 3 її 'ОЧНІЙ.
Коли виплакала ся,, подумала, щюі чеійже палаїміар Міг
мати іякусь родину, котра зможе приіняти її до себе —
підняла оя з каменя і пішла в, село). Йдучи апитаїла стрічну
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жінку пр о хату палам ара, а в она вказала на одну із найкраісших хат і туди* Лукіїя спрямувалась йти. Хата була
замкнена. Сіла на лавочці перед хатою, іщоб заждати коли
вернута ся з похорону. (Після якогось чагу надійшов учи¬
тель і набдижив ся до ньої, низько кланяючись з поздоровленєм. Лукіїя спитала його* про родину поімершого.
— На жаль — відповів учитель — івііін не мав, нікого
з родини', і се найбільше мучилої старця в часі йоіго: хороби!
(
,_ Оіх, Боже, — зі сльозами в очах промовила Луїкія.
— Що мені зробити тепер? Сюди, я- йшла шукати захисту
у сього» старця ,а отеє прийшла на його похорон. — А чи
у вас є рідня? — ПО' хвилі спитала.
— Не маю нікого' — із жалем промовив молодий чо¬
ловік.
— Що-ж мені тепер зробити, де прийдеть оя мені
тепер захисту шукати?
Молодий чоловік ніщо не відповів на се, лиш сльози
заблистїли у нього в очаїх. Жаль йому стало бідно?! дівчи¬
ни. Він мав малу хатинку й радо був би її відступи в дів¬
чині на супочинок, але, глянувши на її убори, піізнав, ні о
муісить походити з богатших людий, то ж її не стало йому
відваги про се згадувати.
Лукіїя задумала ся. Не було иншої ради, мусїла вер¬
тати на зелїзничу стацію. Але де опісля? До* рідної хати
ніяк не могла вертати. Хиба скористає ізі щирих зіпросии
незнакзміоії товаришки подорожі... І хоч її власна гід¬
ність опирала ся тому — але на разі не могла придумати
иншого виходу
Пішла, а молодий учитель довго' ще стоіяв на тому
місці ,і сумно диви в ся аж вона їй зникла на закруті до¬
роги.
Прибувши до Дорфбурґа, Луків спитала (про мешканє
пана фон Статтен. Показали її величіню палату, посеред
великого парку. Біічною фіргкою увійшла до парку, дуже
старанно' удержуваного, з рівіними стежками і многими
грядками прекрасних цвітів.
Пройшовши кілька ступнів побачила перед собою
паві льон, збудований в китаїйісьікому стилю. Побіч була
лавочка — Луків, дуже змучена*, присіла на ній, щоб
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трсіха віідпочати, поки ще увійде в .палату. Дізна вал а яко¬
гось дивного іпоічутя трівоги — не знала- бо; як її там
приймуть.
Коли так сиділа з-анята сумними думками, почула на¬
раз голоси, що доходили до неї з павільону. Мимоволі
підняла полону і слухала.
— Отче — почула голос дівочий — не видержу дов¬
ше З ЛЇВІІЄЮ. П'ОІЩЮ! властиво ти взяв її до себе, чейже
вона має досить своїх проший, тож моглаби деинде зна¬
йти захист для себе. 'Вона мусить винести1 ся від нас!
— Ні, Аделю, ініе можемо- її /прогнати з Ісвоеї хати- —
колиіб ти знала які наші відносини, то сама мусїлаб се
признати! — відпоївше муїжесвкиїй голос.
Лукію обняла трівога — прикро- було її підслухува¬
ти, хотіла втікати, але якась невидима сила прикувала її
до лавки.
— Якби се не було, а мусимо позібути ся її з нашої
хати! Чичж не добачу еш, таточку, що від хвилі її при¬
їзду пан Вііінтер; що недвозначно давай пізнати; що хотїв/би оженитись зі мною, тепер лиш коло ньої надс каку є.
Вчера, коли я с'питаліа йото чи схотів би поїхати'ко¬
ником зі мною, він вимовив ся змученєм, а коли я повер¬
нула домів, то застала його як живо розмавляїв з Лівією.
Будеш бачив, отче, що- він оженить ся з ньою а я
остану на- леду.
— Хто. знає, чи Лівія його схоче — промовив муіщи-ніа.
— Чому-ж би ні. Юрій є гарний, милий -в розмова, а
до- того й бонатий, то-ж кожда дівчина радо би хотіла бу¬
ти його жінкою.
►— Га, тяжко; моя дорога — так чи инакш-е, не можу
її прогнати від нас.
Знаєш про се ,що не конче добре ми хазяйнували і
жили занадто понад наш стан; що- пожерло- більше гроь
шаі, як ми мали. Тепер живемо1 на гроша Лїві'ї.
•Коли-б ми відмовили її місця, воіна-б могла зажадати
від мене рахунків і тоді доіперва дізналаб -ся, що> всі ті
добра наші є її власністю.
— Як се, батьку — значить ми останемо жебраками?
— На жаль, так, моя Аделю. Зразу числив я на те,
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ВІНТСр ОЖСНИТЬ СЯ !3 ТОІб'ОЮ, В'ОЗіЬМЄ ПОСІЛІСТЬ нашу і
сплатить добіг Лівії і в тому бачив я одиноку раду.
— Аіх, тиімбїльше її тепер ненавиджу! — дав1 оя чути,
гнівний жіїніочній голос. —- Коли так, то нема иншої ради,
а тільки Лівія мусить • покращати ся із сим світом!
Після сиїх слів наступила хвиля мовічаїнки. Лукію
пройшов дроїщ від стіп до голови, коли почула ті слова.
По хвилі знова дав ся чути мужеський голос, отже* зноіва
пильно почала наслухувати.
— Ти страшна! — сказав батько тремтячим голосом.
— Так може знайдеш що ліпшого, тату, 'якби нам
оминути зміну.
іВінтер оженить ся з Лівією, забере маєток, а ми пі¬
демо в світ з торбами!...
Не знаю, чи всміїхаеть оя тобі така перспектива. Повтаряю, що один оким оп ос обом, щоб лиху зарадити1, є
смерть Лівії. Тоді й маєток остане при нас їй Віінтер Оста¬
пе моїм. Але про се поговоримо ще другим разом.
Лукія зірвала ся скоро з лавки та івтїкла в бічну ву¬
личку, якою також м'ожна було дістати ся до палати, по¬
чула бо скрипіт дверній пав.ільоіну, а не хотіла щоб її прилзнано на підслухуваню.
Серце її товкло ся страшно — зараз бо при вступі до
тої хати відкрила приготованя до злочину.
Хто є та Лівія, а хто Аделя? Такі пита-ня ставляючи
собі, інаближила ся до' ітередсїнка палати.
Які богацтва тут відразу кидали ся прямо в очи —
такого не було навіть в домі її родичів, -хоч мачуха не
жалувала гроший на всякі прикраси хати.
І хтоб подумав,, іщо люди живучі серед таких богацтв
є — жебраками!
Проти ньої вийшов льокай в Ліберії, питаючи чого
воїна собі бажає.
ЩО

— Я-б хотіла побачити ся з тою панею, що недавно
приїхала до панів свої палати! — відповіла Лукія.
— Ага — з панною Алгелм — сказав льокай. — її
кімнати є на горі, прошу за мною.
Вийшли на перший поверх, перед дверми задержав
ся льокай.
-— Як маю оголосити? — спитав.
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Лукія поблідла — адже-ж не могла сказати свойого
правдивоно ’наїзвиска.
— Орошу сказати: Лукіїя іБендорф! — відказала по
хвилї.
Льокаїй пішов повідомити ,а після хвилї вийшов і по¬
просив Лукію, щоби увійшла до сальону.
Увійшовши, побачила перед собою незнаному собі,
високу даму, з блідим лицем. Дотепер не бачила ще її,
бо через цілий час подорожі вона нї на хвилину не від¬
крила була свойого лиця.
■— Ах, се пані — кликнула тамтаї, побачивши Лукію,
і з усмішкою підійшла, витягнувши до прибутної оібі
руіки.
Як тїшу ся тим, що паїнї прибули до мене, дякую за
ловірє. Прошу сідати та оповісти мені, як вам повело ся
у знакомих. Ах, правда, в часі подорожі я була так роз¬
сіяна, що навіть забула представити ся вам, моє імя —
Лівія Алголм.
— Боже милостивий! — крикнула перестрашена Лу¬
кія.

РОЗДІЛ ХЬУІІ.
ОТРУЯ.
Ільоіна, перемучена вражі,ними того дня, положивши
ся на отоманї, опала довго.
Через цілий той час кілька разів втвирали ся двері її
кімнати, а в них показувала ся полова, невільниці, котру
Сулеійка поставила таїм на сторожі, щоби дала її знати,
чи новоприбувша ще спить. А коли невільниця донесла,
що інезнакома все ще спить, Су лейка зареготала ся дїдьчим сміхоїм.
— Ах — кликнула злобно — видно нова любка на¬
шого паші любуїсть ся довгим спаеем, постараю ся зроібиїти ї:ї ще більшу прислугу тим,, коли' постараю ся, щоб
заснула раз на все їй ніколи вже не встала!
То сказавши вернула до своїх товаришок.
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Тимчасом Саїд лата ходи® несупюиіїйио по своїй ,кім¬
наті. (Він самий не любував ся в богацгві та роскошаїх, які
прямо мучили йоіго очи — але для своїх жінок спрова¬
джував, що було найліпшого, знаючи, що еони не можуть
бе>з того обійти ся, що вони потребують шовків та дру¬
гих блиск от о-к так само;, як щоденної їди.
Нараз приступив до столика і взяв до рук стоячу на
ньому скрипочку. Коли її отвори®., усмішка з’явила ся на
його лици і з чола уступили хмарки зморщок. В скри¬
почці було прекрасне намисто, вилискуюче дорогими ка¬
менями — Ільо'нї хотів дати сей королівський дарунок.
Дотепер очи її все (були сумні — майже все, коли
глянув, (бачив в них сльози — а хоч й тепер не сподівав ся
ВИКЛИКІВ раДОІСТИІ, які (без (сумніву почув би з уст другої
жінки, колиб дав її таке намисто — то1 однак сподівав ся
викликати бодай усмішку на її лице, надїяв ся побачити
бодай промінчик радости в ї;ї очах — чейже бо вона та¬
кож (була жінкою, а котра жінка є в силі оперти ся но¬
ва б ови прекрасн и.х ж е мчу.г і в ?
Але вже ПО; хвилі вдоволене з нова уступило з його
лиця й воно з поворотом прибрало1 давну повагу. Замкнув
скрипочку й поставив на столі.
— Усмішку — стиха говорив — усмішку може поба¬
чу, але суму сим не зможу зігнати з її личка. Сї жінки є
зовсім инші чим наші. їм треба чогось другого, чим би
можна приєднати собі їх серця.
іВідблиски дорогих каменів очаровують тільки зір.
У їх же сердець тяж.це любови допроситись — але за те
пізнїйше їх любов є тривкіїйша та сильшйіша до того муЩИІН1И, КОТрОГО' виберуть собі — тоді не любують СЯ лиш
в блесму, що їх окружаїє, але навіть щирійше люблять
свого1 вибрати я тоді, коли той блеісік зникне й тїеи за>ступлять сонце.
Знайшов я був женщину — говорив дальше з сумом
— котрої не лиш серце але1 їй душу маїв я надію з’єднати',
а котра була зовсім відмінною від тих вічно сміючих, ся
та іпапліяючиїх жінок; я надїяв ся з’їєднати собі Сул йму
тілом й душею — коли се смерть забрала її у мене. Не
могла забути своєї вїтчини і. зів'яла мов та цвітка, пере¬
саджена у другу землю . . .
•Він не сподівав ся того, що бідна та людина впала
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жертвою пристрасної заздрості другої жінки1.
— Чиї і з тою роїжечкою не станеть ся таїюе саме?
Чи також її серіце не тужити ме за вітчіиною, а більше ще
за тим мущиною . . .
-Спинив ся а брови йото стягнули ся.
— Мусить забути про нього — сумно промови© -—
ЛИШ ТОДЇ її С!КО іЗМОЖЄ теплійте на мене глянути, коли до¬
бровільно вислухає моїх благань!
Знов а попав ходити по кімнаті, а по хвилї спинив ся
та глянув на годинник, що істсіяїв на столі. Відтак подзво¬
нив ,а за часок ввив сія чорний слуга.
— Ахмет, йди спитай ся, чи пані вже пробудили ся?
Чорний поклони© ся,'зложивши руки на грудях і
вийшов.
{Паша приступив до війна і став приглядати ся на
чудесні килими з цултів, що: .красувались в магічному сві¬
тлі підсуваючого ся на небо місяця.
їїІІСля прикаїзу, перейшов Ахмет у крило палати, де
були 'кімнати Ільоеи.
Надармо однаїк глядів у передній кімнаті — не видно
було нжотроі'ї зі служниць, призначених для Ілвоіни. Знав,
що колиб Саїд панна про се дізнав сія, то не минула (би
їх гірка кара, то-ж звернув ся в той бік палати, де жили
другі жінки паші і де споді вав ся знайти'слуги Ільоіни.
іВ переході побачив о творені двері до салі, в як'іій
паша звичайно забавляв ся із своїми жінками і куди
впровадив був Ідвону, як вибрану серця свого.
Ахмет був вже пі в року у службі у паші, але ніколи
ще не знайшов доступу до- свої кімнати.
Тепер пробудила ся в ньому цікавість. І він думав:
колиб там не було щось такого над’звиїчайного', тої чейже
не боронили: би доступу мужеській службі до тої кім¬
нати.
Чи міг би проіпустити таку нагоду?
З боїяізню розглянув ся кругом, чи хто його; не підгля¬
дав, а /тоді всунув ся до тої салі. Але таїм ще тяжка ікотара
заслоню© ял а йому вид. Осторожно відсунув її на бік, а
тоді, кілька ступінів дальше від себе, побачив одну зі
слуг Тльони, а побіч ньої інезнакому собі женіщину в богато'му платю, яка. живо розмввляла зі слугою.
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Ахмет сгО'Яв немов задеревілий не так зі страху, як
радше з подиву над -красою незнайомої.
Коли вона замовкла, -і слута очуняв, сейчас зрозумів
на яку небезпеку був наражений, кодиб його- тут знайшли
і вже хотів втікати, коли здержали йото ще дивні слова
служниці:
— Ні, ні — /пані.— того не зроблю за ніщо в світі.
Коли б її не знайшли в її кімнатах, то — річ природна —
будуть мене й Наю випитувати; а тоді я-іб легко могла ви¬
говорити СЯ З ЯІКИМ'СЬ необережним словом. Коли хо;чете, пані, щоб вона вмерла, то се мусить ся стати в иінший
с п осіб!

Тамта з гнівом тупнула ногою.
—Не може бути иінннше — 'просичала — мусиш се
зробити, Наді зі — воли остережно меш поводитись, не
знаде на тебе ніяке іпіідосрїініє.
Але пожди! —- теребила сама, собі 'і в задумі дивиїла
ся в землю.
Ахмет не ворсіхнув ,ся. Що за дивна розмова? — ду¬
мав. — Що се за одна та незнайома і хто се має вмерти?
Нараз боїгато прибрана жінка /підняла голову а її очи
бл ИІСіНуЛ И В0Г/НІЄМ.
Отже, гараізд, Надіє — промовила — не буду опи¬
ратись на сьому — маю другий спосіб.
— Хто- завтра її послугує?
— Най! — відказала 32іпит2іна.
Отже завтра /подаси усипляючий порош сік Наї
або иінаїкше якоїсь урядиш, щоб вона не була нам на пе¬
решкоді. Замісць ньої,- ти послугувати меш.
Як лиш увійде паша і дасть тобі приказ, переміниш
чару. Передом однак в сусідній кімнаті приладиш напій
: занесеш її чарку без золотого' паска, в яку віпустиш
приготовані крон лі. Ту чарку подані тій... ,,іпаінї”
послідне словюі промовила з особливим натиском — а тоді
нехай станеть ся, що мусить с;я стати. Паша побачить, що
якесь нещастє повисло над чужими жінками і прийде до
переконаїня, що не повинен давати нам чужих жїно/к, щоб
нами роз п оряджувал и!
Служниця якось недовірчиво гліяїніуіла на неї.
— А коли се вийде на верх, .коли відкриють, що се

я...
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— Тодї я, Сулейка, обороню тебе! — перебила тамта.
— Але будь супокійна^, коли зробиш так, яік тобі л ска¬
зала, тоді підозрІН'б не зможе впасти на тебе.
Ось, глянь, Надіє — й виймила мїшочок з грішми —
тут маєш свою нагороду, а .вважай щоб ніхто про наш
намір не д і знав ся!
'Служниця нерішучо тримала ще гаманець в руці, але
в її очах вже відби'ла ся жажда гроша,
—Так обіцяєте мені, пані, що ніщо злого з сего не
вийде для мене? — спитала трівожно.
— Нї, ні — будь супокійна Надіє — ніщо тобі не
станеть оя — вопокоювала її Сулейка. — Небезпека зов¬
сім виключена, бо колиб навіть додумували ся злочину,
то в тій чарці не знайдуть вже нї сліду по- ньому,
А тепер йди вже, надіє.
Ахмет випрямив оя — се був вже найвисший час, щоб
втікати Очи його загорілись зло-віщим вогнем, а на лице
виступила з’їдлива усмішка. Тихесенько висунув оя їіз салі
і то майже в послїдініій хвилині, бо зараз потім Суїлейка
відхилила котару і перейшла до своєї кімнати'.
Наша Довгий чає стоіяв непюруїшно коло' вікна. Дум¬
ками своїми був при помершій Суднім!, копру так любив-,
як нікотру женщину перед тим й котру ніколи не бувби
в силі забути. Ільона, не була подібною до померш ої, але
була так ніжної краси їй таік привабливою, що він щиру
правду сказав — що вона його душу уздороівила.
Підняв- голову і зморщка невдоволеня виступила на
його чоло. Де так довго Ахмет барить ся? іСкоро піді¬
йшов до- Дзвінка, але в ту-ж саіму мніть увійшов Ахмет.
Коли паша його побачив, підійшов з гнівом до> ньопої
— Де ти був1 так довго — спитав грізним голосом.
— Як поважив ся ти:, щоб так довго ждати на тебе?!
Ахмет низько приклонив голову перед своїм волода¬
рем.
— Не гнівай ся на Ах мета-, пане. Очи й уха твойого
слуги є отвєрені, бо він любить свойого пана, котрий
є для нього добрим та лагідним, він стереже його, щоб
нї йому, нї тим, котрі його серцю дорогі, не стало ся яке
нещаетє!
— Що се малоби оізначати? — кликнув Саїд паша',
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зморщивши ЧОЛО — -ЩО РС/ВОрИШ про Неща'СТ'с? Говори,
чому так довго тебе не було?
■— Ахмет позволив тобі таж дсівго чекати, бо не міг
діїзнати -ся, чи біла голубка не пробудила оя вже.
— Не -роїзуміію тебе — промовив здивований паша.
— Що се має означати? Чоіму не спитав ти піро се не¬
вільниці?
— іБіла голубка була ісамаї, інїікого- при ній ін-е було,
щоб боронив її перед яструбом, КОТрИІЙ У'НОІСИТЬ ся у
воздусї і впаде, щоб вбити свої острі пазурі в її тіло!
— Ахмет! — кликнув паша побілівши і поступив
вперед.
Що стало ся, кому гроізнть небезпека?
Замііюць відповісти1, слуга впав на коліна і глянув
благаючим -оком на свойого; пана.
— Ахмет тяжко прогрішив ся — він промовив —
Ахмет житє своє наразив, бо був неп о слушним й увійшов
у жіночі кімнати.
Скаженілий крик вирвав ся з лрудиїй паші. Рівноча¬
сно блиснув в його рупї кинджал.
— Ти псе якийсь,, ти відважив оя увійти до кімнати
І лвони ?
*— Милосердя, пане — прорив слуга. — Ахмет не був
в кімнаті білої дівчини, Ахмет був у великій салі і самий
Аллах спрямував його хід в ту сторону. Там застав не¬
вільницю Надію та другу — Сулейка ізоветь ся. Там дізнав сія, іщо смерть чекає на порозі білої дівчини...
Страшний крик -прО(нїс ся в кімнаті. Пани а лівою ру¬
кою івхоїпіив Ахмета за шию, а праву з кинджалом держав
над його головою.
■— Говори правду, драбе — правду! — кричав. — або
поісліїїдніа твоя година вибила.
І з силою, котрої би ніхто- по ньому не сподївав ся,
підняв слугу в гору.
— Говори, що ти чув?
— Смерть уносить оя над головою білої голубки —
сказав -— а завтрашнє сонце в послід не гляїне на неї.
Саїд паша захитав -ся із глухим стогоном і, не будучи
спосібним скриїти' свойого перестраху та обеЗсиленя, впав
на крісло1.
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