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ДО НАБУТЯ У ВСІХ КНИГАРНЯХ. 
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[пьіс.'На з криком хишуліа ся із бік, сцратила іртню®апу й вишли із 
тонна. 

Піірвіаіне Дитя — 19 
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Дідич хвилину стоя'в зовсім безрадний, потім же зір¬ 
вав ся- знагла й 'підбіг до наспіваючих Слуг. 

— Скора, скоро — лапайте розбишака! Він вбіг до 
моєї кімнати 'й кинув ся душити мене! Спішіть оя — му¬ 
сите його зловити! 

Слуги в одну мить завернули їй кинули ся за втіка¬ 
чем. 

Аделя гляділа на те вее пане у сні. Тепер іпіідбігла 
до- батька і тріївожно вхопила його за рамія. 

—• Ради .Бога, що се значить? Сей чоловік назвав вас 
братом — батечку, скажіть, що се значить? 

(Він жаїхнув ся нетерпеливо. 
— Остав мене тепер — остав — пізнїйше тУч роз¬ 

повім, тепер передовсім треба його зловити. 
Сказавши се й самий побіг за слугами. 

Раймунд, знаючи що пропаВби, колиб йотої зловили, 
МОВ божеївііїльніий біг ПрІЯМО’ вперед. (Коли’ вже був на при¬ 
гінці алеї, спостеріг повертаючу повоізку й на хвилю при- 
стаїну®, наче віріс в землю. 

Тими асом наб лишила ся повюізка — Лівія зараз поба¬ 
чила іРіаїйімунда й мимоіволї (вихилила ся. Стеттен заприміі- 
ТИВ СНІІВЧуІВЗЮЧІИЙ ПОІГЛІЯД ДЇВЧ И’НІИ1 й, несвідомий того що 
роїбиїть, кликнув зболілим голосом: Лівія! 

Дівчина жахнулась й підняла сія Із сиджевя, впіяливши 
очи в (блідого, не знак о мого мушину, що так диївно звору¬ 
шеним! голосом (вимовиїв її імя. Хотіла івіже 'сказати івйізни- 
коВи, іщоб спинив коні — коли сей бідняга, зачувши крики 
панських посіпаків, ще раз жіалїсниїм поглядом кинув на 
дівчину й пустив їси дальше втікаїти. 

ЛїівїД саіма не знала!, (що з ньою робить ся — мимо¬ 
хіть по» її личку покотила ся тяжка сльоза. 

— Ради. Бога, панно Лукіє — звернула ся до. своєї то¬ 
варишки — гляньте ось слуги доганяють того, чоловіка. 
Що він міг зробити? Таке прикре вражіінє 1в|ін викликав у 
мене — дуже жаль Міеінї ЙОГО' — В ЙОГО ПОГЛЯДІ біуЛО' щось 
такого, що так ціпко, івіхоиіилої (мене за серце. 

— Що за дивна річ — докинула по хвилі,, стискіаючи 
за рамія Лук/ію — сей незнайомий мені (чоловік знав моїє 
імя?! Він виразно кликнув. „Лівія”, а однакож ія того певна, 
що ніколи ще дотепер' >я не бачила його1. 
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Тяіжіко» опустила *ся ніаі сиджені® -і в задумі збісила го¬ 
лову — образ неіЩіаісногО', посіпаками гнаного муіщини нї 
на хвилю іне уступав з її душі... 

іНа горі, (при вікні стояла Аделн і бачила заїзджаючу 
товозіку. Виїраіз чортіївсьїкоіго вдоволена іпоявив ся на її ли- 
ціи, (коли (побачила страшно бліде, вимучене та нещасне ли¬ 
це своячки. 

— Ха, ха, ха« — мо/я -прекрасна Літе ■— (просичала — 
теїиер не зможеш навіяв за ціну всіх своїх боігацтв відкупи - 
ти тог о., (що стратила. Я відшила іпрямо в твоє 'серце —- не 
думаю, що зможеш перенести: такого удару — на разі* бо¬ 
дай я розбила-. твої ісолодікі любовні мріії! 

Зареготала оя злобно. 'Свідомість, що зненавиджена 
ісуперниіця є нещасливою, епричиїнила її невис казане вдо¬ 
волене. 

іПіслія яікоіго'сь 'часу вернув дїдич з поворотом до (кімна¬ 
ти, блідий та задиханий. 

— Коїби хоч йоіго зловили — воркотів — потім вже по 
старі дію 'ся, щоб він став нешкідливим для мене. Май Бо'же, 
мій Боже — стогнав, ісїдаючи на крісло- — хтоб то був на¬ 
дтяв ся, що він, таїк давно вже всіма забутий вмерлець, ізіно- 
ва появить оя — і то якраз тепер, коли мені' ніж до горла 
прикладають. 

Аделж прислухуючись його- словам, дивилась на ньо¬ 
го жахливим поглядом, а потім скоро приступила до ньо¬ 
го, питаючи: 

—Ради: Боїга, що 'стало, оя, батечку? Ви такі розорені 
й звстраішені — що' ісе значить? Що се за чоловік, якого 
вид так вившв вас із рівноваги? Дотепер ще ніколи я не ба¬ 
чила йоіго- у, нашій хаті?! 

— ХтО' вііїн є? — гірко засміяв ся дїДич. — 'Ніхто дру¬ 
гий, як ітіїльїко міій брат, Раймунд; — батько Лівії — котро¬ 
го ми всї здавна вважали (мертвим. 

, А де ля відступила із (криком: 
— Вїін — він? — кликнула їв найівисшш трівозі. — О, 

’мііїй Боже — тату -— в такому разі нема вже для нас ніяко¬ 
го' івиходу. 

Дїдич не зве-ртаїв уваги на її слова — хмарно дивив ся 
перед себе. Лівою рукою нервово; стискав крісло, підчас 
коли з (його' грудий виривав ся храіпливий (віддих. 
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-Отче — -се (бути не може — говорила дальше А- 
теля. — Ви певно помилились,, може ое не ібіу|в івіаїш браг, 
вас певно обманила незв:иічі2ійна подібність обох! 

Нї, ні — з.наю напевно — ое івііін! — віідп ер нагло 
Огеттен — чейіже (можу піїзйати свойого брата? До. сто 
чортів. — сятоіб біуїв того- сіп одівав ся, оцю він вістане із -гробу? 
Перед кіількома роїкаїміи прийшло' 'сюди повідомлене про- 
його смерть і на підставі того мене наставили опікуном. Лі¬ 
вії й управителеїм' її майна. 

Я вже почував ся бути зовсім безпечним — аж тут вк 
приходить — напевно- з-ажадає від мене рахунків з заряду 
майном — а тоді інема длія мене ніякого ратуніку! 

Аделія, слухаючи сих -слів, тремтіла всім тілом. Очи її 
майже на всірх повилазили із тірОвопи, (піт грубими крапля¬ 
ми вистуїпіиїв на чоло. — тепер і (вона не бачила вже ніякого 
виходу ІІЗ1 того ліяібіринтуї. Щож тепер робити — стрий міг 
кождої хвилі повернути' і впїмніути ся іза свої права?! 

— .Скажіть ме'нї лиш одно — вік се могло стати ся, що 
тут говорили про його смерть, а МИМО' того він жне? 

— Й для мене є се загадкою — з сумом, відпер ді¬ 
дич — м-уеїла зайти (якась помилка. Й імені' все те видасть 
ся ще сном, їй все те яіб вважав тільки витвором буйної у- 
ІЯІВИ, коли б передом не стрінув був його в лісі й там не 
приглянув ся (йому добре своїми власними очима. 

Нервово проходжу ва в ся іпо (кімнаті, с-лїдкуваний па 
лаючим іпогладом Аделії; ся івістка знищила у ньої всі* надії. 

— Щож тепер, отче? — промовила шепотом немов без 
ТЯІМКИ - ІДО тепер ПІЧНвМО'? 

Запитаний спинив ся нагло, перед ньою. Вид його був 
•страшний. Вся кров зникла ііз його лиця, а вол >с наїжив 
ся над чолом. 

— Старатись му зробити його нешкідливим — він по¬ 
винен й мусить остати мертвим- для світа. Ніхто ще не 
зніаіє, що. він жиє й ніхто не повинен діїзнати ся іпіро* се. 

Ось, що ія придумав, Аделю, послуїхаїй мене: 
Брат мій, як вже раз про се я тобі говорив, з заздро- 

оти застрілив жінчиного свояка, 'після чого івтїк в свііт ши- 
роїкий. (Збавляв ся, як убійник, попасти у вязницю і -се 
було 'причиною його- еміграції -до Америки. 

Він же іне знає про се, що світ не д із наїв ся про його 
злочин. Його жінка, як а- її своіяк, здійімили із нього1 вояку 
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'Війну. В годину ісмерти молодий офіїцир 'сказав, що самий 
.відобрав 'собі житє, бо воно було тільки теїрпінігм для 
нього' іа молода жінка вісім тим так була рознервована і хо- 
іра, що не розбираючи що» він говорив, на все притакнула 
йому. 

Я один тільки знаю як все те зложилось. Коли-ж 
братова невдовізї після втечі чоловіка смертельно захсріі- 
ла, перед самою смертю виявила мені все й благала, щоб 
я шукав її чоловіка й намовив його' до повороту. 

Тоді я не міг сього' зробити, бо не знав де саме Рай- 
мунд перебував, аж доіперва після кількох літ ми дістали 
із другої півкулі вістку про їй ого смерть. 

— Як думаїєте тепер поступити — яким чином думає¬ 
те його усунути з дороги? — перебила йому нетерпеливо 
Аделія. 

— Передовеїім мушу його дістати © свої руки, щоб ви¬ 
мости у нього виїзід за границю. Як се я сказав, він не 

іпірочуває, що* світ й по» нині не знає про» його злочин, тож 
легко вдасть ся мені йому загроізити, що- видам його в ру¬ 
ки властий, а тоді мусить станути перед судом, як убійник. 

— А коли він не охоче послухати й не виїде? Коли на¬ 
ставати ме, щоб побачитись Ііз Лівією ? 

Чортя(ча усмішка поіявила ся на лици дідича. 
— ІВЖе ІЯ іпрйсилую ЙОГО' — воркнув — ікоби тільки ді¬ 

став ся він в мої руки»! Я зробив велику дурницю, ЩО' про¬ 
гнав їй ого' звідси й опісля казав його лапати! 

Я повинен був радіше відобрати роль люблячого бра¬ 
та, приняти його як найсердечінїйше, а опісля, представи¬ 
ти йому, що- булоб лїіпше, колиб повернув до Аіміерики, 
щоб не бурити» супокою й щастя дитини». Треба було м»енї 
сказати, що ЛївІїяі заручена із іВіїнітером — а їх звіязь му- 
еїла б пропаїсти, колиб Вінтер дізнав ся, що» батько його 
судженої — є простим убійниіком. 

Присягаю, що тоді він був би зовсім спокійно відій¬ 
шов а В ТОЙ спосіб (ЯІб НЗІЙЛЄКШЄ поізбув СЯ ЙОГО: 

— Але як не спійміаієте його-, таточку, — втрутила 
дочка. 

Коли зробить, як заявив, і певної днини поверне, а 
принагідно колись діїзнаїєіть ся., що ніхто не знає про- його 
вину?.)... Тоді він дасть ся пізнати цілому світови, смі¬ 
ло піднесе голову в гору, а тоді — зажадає також ра- 
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мужі® 'із 'заряду майном* його дитинні, тоді -отче — остане- 
мо жебраками, а крім того* (пйде'те іще і до .вяізниіцї! 

Дїдич позеленів на лиіци. З отівораниїх його уст ви¬ 
рвав ея зойк болю і в розпуці 'почав торгати1 вже злегка 
СИВИНОЮ ПрИІПОрОІШЄ!НИІЙ ВОЛОС. 

— Нї — нї— вій мусить геть піти! На всіяний випадок 
- іклимнуїв знагла — коли його зловимо а він доіброівіль- 

НО Не схоче 'ВІДІЙТИ, ТОДІ . . . 

ОЧИ ЙОГО' блисінулиі зло віщим вогнем; з дикою ;гю- 
прозою новів в’округ очима, немов би вже тепер був го¬ 
товий до виїконаня свойого* наміру!... 

Підчас коли батько з дочкою нетерпеливо вижидали 
повороту слуг, Ліеіія у своїй кімнаті опала несун окійним 
сном. іКоло вікна сиділа' Луїкіїя й стерегла супокою своієіі 
товаришки. Минуло кілька годин, сумерк став поволи: за¬ 
падати: — коли от'се прийшло Ліуїкїї іна думку, щоб самій 
ззняти ся справою своєї подруги., І поки ще вона сама на¬ 
пише відмовіного' листа до Віінтера, іпііти до нього, і роз¬ 
повісти про. все, іщоі зайшло. 

Не надумуючись довго, убрала ся, а оставивши за¬ 
писку Лівії, щоб, пробудившись, не журилась її неприсут¬ 
ністю, вийшла із дому, ніким не запримічена. 

■Йдучи дорогою зачула голоси повертаючих із погоні 
людий. — Чи злоівили бідака? — шибнуло у ньої в дум¬ 
ці. іНе могла однак тепер діїзнати ся про' се, мусїла бо 
Спіш піти/ оя, колиі хотіла (Повернути іще перед тим як її 
подруга «пробудить оя. 

Скоро поспішала в сторону наїйблиізшого села, де 
якраз була посілість Віїнтара. Прибувши, тудиі, зраділа, 
дізнавшись що молодий дідич € в- доіма. 

Тільки що зголошено її приібутє, як скоро р.творились 
двері ,й наї порозі з’явив ся Вінтер. 

— Ради: Бога — панно Лукіїє — ви тут — самі? Чи мо¬ 
же Лівію стрінуло яке нещаістє? Прошу, будьте отварті, 
скажіть мені все, ваша поява каже меінї оподівати оя чо¬ 
гось злого! 

Луїкіія зворушена подала йому руку. 
‘— Заіспокійте ся — ніщо так дуже злого іне стало ся, 

як ви собі представл.Ясте І;, їздіаіеть ся мені, все скінчить ся 
добре! — сказала в поспіху а відтак короткими словами 
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юідиісала сцену, яка розіграла оя в альтанї іпішя йоіго від¬ 
ходу. 

З уст молодого чоловіка добув ся крик обуреня :а сни 
ЙОГО (блиснули грізно. 

— Ое — ісе вона сказала* Лівії? Таким підлим спосо¬ 
бом хотіла знищити даше щасне й нас розлучити — о* — 
негідниця! 
Що за іпїдлоїта! Бідне моє серденятко, іколиіб я буїв 

пірочуяав се, був би тоді не відступив від тебе! 
‘Відвернув іся і пройшов ся кілька разів несупоікійно 

но кімнаті. Лукія (бачила блискавиці в його -очах а бурю 
на його гарному, молодому лици. 

Опинившись нагло' перед ньою,, він почав поважно*: 
Так дальше бути не може, панно Лукіє, моя суджена 

мусить доконче оставити дім її 'стрия, де вона наражуєть 
ся на подібні прикрости. Вже сьогодня з полудня я носив 
*ся із тим заміром, а тепер віін змінив ся в рішучу поса¬ 
дову. 

Я добре пізнав Аіделю, знаю, .що* вона своєю кокете- 
р-іею й всякими можливими способами старала ся втягнув 
ти мене в свої ісилнія. 

З початку я був ніа стільки неоглядним, що не доба- 
чував її намірів і досить часто був їв їх домі, бо в сусід¬ 
стві не мав досить відповідного товариістваї і се певно 
му сіл о* у ньої викликати надію*, що* приходжу до них за¬ 
для ньої. 

В останніх часах донеірва відало меінї в око, що вода 
майже вимагає від меде освідчин й тоді я рішив переста¬ 
ти заходити до* 'Стеттедів — коли се приїхала Лівія — й 
задля ньої я дальїшіе відвідував той дім . 

Ах, іпадно Лукіїє, колиб ви знали який я неспокійний, 
як я 'курю ся Лівією!, як довго* вона находить ся поблизь¬ 
ко Ателї! Та дівчина є сідобібна до всього — знаю, що* 
воша не уступить перед ніякою перешкодою, коли її хо¬ 
ди типе осягнути яку ціль! 

— І я знаю (про се — майже мимохіть вирвало ся із 
уст Луюії — вона є злою в коїждоіму напрямі! і тому, і я все 
журю сія ЛІВІЄЮ. 

Вже майже жалувала виявленя тої думки, коли се 
Відтер нервово вхопив її за рами, питаючи: 

— Ви знаєте щось більше, бачу, що окриваєте щось 
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перед і мною — благаю вас ради Лівії, окажїїгь мені все, 
ще знаєте про Аделю! 

Л\ кія жахніула ся й хотіла викрутитись,, не могла бо 
сказати. то підслухала колись розмову батька з дочкою, 
об а в ля ю чиїсь, ицоїб івїн в розяїреню не зробив чогоісь не¬ 
розважного-. 

Молодий чоловік добачив, що воїна не хоче йому ви¬ 
явити всього4* тому перестав напирати й задумав ся на 
хвилю. 

*— Панної Луїкіє — скаїзав опісля — чи ви готові ДО¬ 

ПОМОГТИ мені вибити ЛЇЕІІ'Ї і!з ДуїМІКіИ, ЩО нещастє її роди¬ 
чів може стати перешкодою,, одо малаб розділити нас? По¬ 
просіть її в мойому імени, щоіб завтра вечером прийшла 
до млина під лісом, там ібуду її вижидав. Ніхто лам не 
пеіреїшікодить в тому місці* й ми свобїдно зможемо розго¬ 
воритись, а ія певний того, що тоді* все на добре обер- 
неть ся! 

Лукія згодилась на се й з поворотом поспішила до¬ 
мів. Вїнтер ВІД'ЕІ'З її кусок дороги і ще раз просив її 'ВЗЯ¬ 

ТИ Лївїю В' свою опіку. 

(Коли поіпра/щались, Луїкіїя ііз силь'но бючим серцем 
побігла в напрямі палати. 

Тимчасом Лівій вже ізарав після відходу подруги про¬ 
будила ся, .а, знайшовши запиісму Лукіїїі, немало здивува¬ 
лась, що вона її іяікраїзі в таку пору оставила самою. 

Не'еуіпюікійню' проходжуючись по кімнаті*, в думці* за¬ 
стані ов лялі аіс ь над всім тим, що1 зайшло1 тоїгозж дня. 

Нараіз прийшло ЇЇ на думку: -— Може Адедя її обміа- 
нила, може тільїки видумала цілу історію про ганьбу її 
родичів, щоб ІСИІМ її до. живого діткнути й розлучити ІІЗ 

судженим ? 
Хотіла бути певеою того. Рішившись, пішла до стрия, 

щоб від нього самого' дістати пояснене. 
Постукавши у двері, втворила їх і тоді* доглянула 

Аделю як та скоро зникала в сусідній кімнаті. Немило 
сим діткнена станула' на порозі* — коли се дідич скоро 
підняв ся й приступив до ньої. 

Зараз на перший погляд пізнала, що> туїт зайшло 
щось більшого. Він був дуже іблїдий й розсіяний та із ве¬ 
ликим трудоїМ' приходи лось йому вдавати супокійного. 
На її питане, чи не е хорий, відповів: 
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— Ні, але мав я неприємну приключку. Прийшов до 
мене жебрак, давнїйіший хазяїн із сього села і. просив мене 
о- підмогу; ;я дав йому дещо, але вія домаїгав ся більше, 
а 'коли я показав йому двері, він кинув ся на мене й хотів 

(мене убити. 
— Мій Боже — се '-страшне! — шепотом промовила 

Лівія. 
— І булоб йому напевно вдало ся, колиіб в час Аделя 
^ спіла була менї в допомогу. Він втік, а я приіказав 

слугам його зловити.... 
— Мій Боже — міг би *се бути той блідий чоловік, 

котрого ми стрінули' повертаючи із проїіздки?! — крикну¬ 
ла. — Стрию — скажіть мені, що се має означати;, що 
той чоловік кликнув мене по ім-ени? Поібачивішиї мене, 
кликнув „ Лївіїя” з таким дивним виразом, що мене се до 
іглубини душі тронуло'. Чоловік сей не виглядав на убїй- 
ника! 

Дідич страшенно поблід.- 
— Тебе — тебе кликнув по імеїни,? — вИду’си-в. — Мо¬ 

же — може й тебе хотів ще просити 0 МИЛОІСТИНЮ . . . 

— ;Нї, «ніГ, стрию — у нього на лиіцї відбив ся був та¬ 
кий біль, що у мене мимохіть станули сльози в очах. 
Бідний чоловік — виглядав так нуїжденно — певно буїв 
хорий . . . 

— Бідний чоловік? ■— перебив із глумом стрий, що 
вже троха прийшов до, рівноваги. — Як бачу, ти жалієш 
драба, що завіз я в ся на моє житє — незвичайний погляд! 
Але оставмо -се — додав подражненим голосом — яка 
справа -привела тебе до мене? 

Дівчина звільна підняла голову. 
— Стрию — проішу мені сказати отверто- і щиро. 

Аделя сказала менї, що' мюія мама — була віроломною — 
скажіть менї, -прошу — чи се правда? 

Стеттен скоро опустив очи в долину, догадавшись о 
що ходить. 

-—«Аделя зле зробила, що тобі се сказала', щ-о дотепер 
ми окривали перед тобою — почав звільїна говорити, 
вдаючи смуток. — Бідне дитя — на жаль, (се -є правдою; 
мій бідний брат а твій батької, мало не збожеволів з то¬ 
го. . . так він і пропав- з тої причини! 

— Ах Боже — значить, се правда — кликнула з рбз- 
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•пукою Лїві'Я-, івпавши .н-а крісло. — О, Боже, колиб я була 
знала, булаб ніколи Вінітароіви ... 

Затяла ся натлої, під впливом пронизуючого» стриєво- 
ГО ІПОІГЛІЯД'У, ЯКИЙ Т0ПЄр СКОрО» (ПіриСТуїПИІВ ДО' ньої. 

— Що говориш про Біндера, ЛМа? Не думаю, що 
поза моїми плечима ти навязала любовні зносини1 із Він- 
тером? 

Майже не можеш навіть думати про се, щоб вийти 
за! нього, твоія самопошана повинна тебе здержати в«і!д 
того, бо ганьба твоєї матері і його також зробить не¬ 
щасним ! 

Ли»це дівчини прибрало вираз незрівнаного терпіня. 
— Нї, нї — проморила- глухо — не обавляїйте ся, те¬ 

пер вже знаю, що* маю робити! Хоч іпан Вїнтер є для ме¬ 
не дуже дорогим то1 ніколи не забуду, як глубоїка про¬ 
пас ть нас розділяє. Дякую вам — стрию! 

Вийшла непевним ходом, але з пе впою іп оістано.вою 
підказати Вінтерови... 

Не знала того ,що Аделя зараз увіїйшла до» батька і 
підсміхаючись «із глумом кликнула: 

— Отеє гаразд! Тапер напевно пустить його © трубу! 
Ха, ха, ха, коротенька ее була: приємність, ті потайні за¬ 
ручини.! 

Підчас, коли Аделя віддавала ся злобній радоети, Лї- 
івія ііз болючим серцем вернула до- своєї кімнати. 

В ту хвилину відчувала найбільше брак Лукії, перед 
котрою імоглаб виплакати ся й тим влекшити зболілому 
ісерцю. Сльози струмочком опливали з очий, коли пра¬ 
ща л-ась із сими короткими, любими мріями, а молода її 
головка похилилась низько' іпіід тягар ом ганьби, що немоїв 
проклін її придавила. 

Лекше її зроіб'илоісь аж коли повернула Луків. Не пи¬ 
тала її, де була, бо за сильно пареймила ся своїм ом ут¬ 
іком. 

Розказуючи подрузї свою розмову зі стриєм, не за¬ 
примітила, що Лукіїя розсіяно слухає її оліїв і є притім 
нез вич айн о п одражнена. 

.Коли остаточно Лівія скінчила оповідати, Луків обня¬ 
ла її рукою й -посадила на кріслі. 

В туж оаму мить ворухнула ся котара, що віддїлюьа- 
ла сусідню кімнату, і на хвилю показалось бліде лице Аде- 

/ 
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лі Йдучи до св-О'ЄЇ кімнати, вш заглянула Лукіію на ісхо- 
дах і зізраіз прийшло її на дужу, що потайний її вихід із 
дому ма/є яіке'сь знач-ініє. Йдучи за вініуглріїшниїм якимсь го¬ 
лосом вона всунула ся до Гардероби, що була побіч кім¬ 
нати Лівії. Закрита котаро-ю могла,, неап остережена нїкиїм, 
підслухувати цілу розмову. 

— Дорогенька» панно* Лївіїє, заспокойте ся — почала 
Луюія вспокоюівати подругу — в таку тяжку хвилю /при¬ 
ношу вам соїніяшний промінчик. Свойого серця ви не від¬ 
дали нїіякоіму негідник ови, пан Вінтер мимо всього дальше 
трїває їв незмінній вірноісти; до вас! 

Лівія зірвала ся ііз тріївожним окликом. 
■— Ради Бога, панно Лукіїє, чи я ва:с добре зрозуміла? 

Ви були у нього? — О, Боже — ви не повинні були того 
робити! — додала із плачем. 

— Чичж мала я супокійно глядіти на ваше терпіне, 
іпіанню Лівіє? Я-їж муїс-їла доконче щось за вас зробити. То¬ 
му я іпііішла до паїна Вінтер а й роїзіп оівіла йому про' підлий 
поступок Аделї. 

В туок мить знагла порушилась котара; але вони не 
ЗаІПрИМІТИЛИ ТОІГО). 

— іМій Боже — Лукіїє, ви сказали- йому про се — і 
ЩО -Ж ВІЯ ... 

-— Він зробив, як коїждий чесний чоловік зробив би. 
Він вас не оставить ніколи, хочіби цілий світ не знати що 
говорив про вас; він святою ваїс ввіаїжаїе. 

Панно Лівіє:, ви можете відважіно глядіти в будуч- 
иіїсть — любов такого чоловіка ущасливить вас й охоро¬ 
нить в нещастю. Чейже не схочете ради блудної самопо¬ 
ваги посвячувати свойого' щастя, свойого' житя?! Чейже 
вам ніхто не може нічого закинути, кождому сміло- може¬ 
те глянути в очи! 

Подумайте лиЩ, панно ЛііВіїє, ви є сиротою, ваше сер¬ 
це іпрагне домашнього- огнища. Тут же траіфляєть ся вам 
охорона на ціле ваше житє, любов шляхотного чоловіка, 
до котрого й серце ваше належить — а ви —- ви хотїлиб 
відіпхнути се щастіє задля вини других? 

— Ради Бога, Лукщ, перестаньте! Не можу — я-б не 
могла забути .... 

— Забудете напевно, коли знайдете ся під його вір¬ 
ною опікою. Зрештою в>ін вас ліпше переконає -в тому, 
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що ваша постанова не є на міюци і що* внм не слід задля 
воіго1 терпіти (і тому просив, щоб ви завтра в осьмій го¬ 
дині вечером* прийшли до млина, ще тут недалеко під лі¬ 
сом — там віїн буде вас вижидати. Благаю вас, вислухайте 
йото просьібиі — підіть туди, до нього, а я певна, що тоді 
все гараїзд покінчить ся. 

— Лукіііє, ж міаю піїти до ньоіго — маю побачити його 
— о, 'Боже — я не в силі! 

— Алеж, панно- Лівїіє,, зробіть се для мене, благаю 
вас! — наставала Лукіїя. — Сим також сповните свій обо- 
вязок супроти нього, чейже віїн хиба заслужив на се, щоб 
ВИ ще раз бодай вислухали погої ІЙдїть, йдіть, панно Лі- 
віІЄї, прошу вас, а побачите, що після розмови» із ним 
ВСПОКОЇТе ІСЯ. 

— Аіх, Боже — що маю зробити? (Серце моє тремтить 
зі страху на думку, шо побачу його»! — з плачем говорила 
Лівія. — Але, коли ви, мюія дорогенька,, думаєте ... 

Лу(кіія киїнула ся подрузі на шию з радісним окликом. 
— Бачите, я знала, що зробите се для нього». (Коли 

ірозмовитесь, я певна, що верне ваше щастє і спокій. 
Адели, скована за котарою, слухала того всього бліда 

й тремтячи від шііву. Не могла вже довше видержати на 
імісци, а зрештою воїна вже знала все, що* бажала' знати. 

Ніа паїщнх, наче кіт, тихесенько .вийшла у сіни і в 
поспіху увійшла до кімнати батька. 

— А що1 — я доігадуваїла оя„ що- так буде. Хочуть нас 
вивести, в поле! — кликнула, втвираіючи двері. 

— Хто. — що? — питав батько', зриваючись із крісла. 
Аделя короткими словами. перепоівіла підслухану роз¬ 

мову. Отеттен, слухав — поблід дуже й жах великий від¬ 
бив ся у ньоіго на лици. 

— Ах, Боже, Боже — що стаееть ся., коли вони іпоро- 
зуміють іся й пого.дяїть ая? 

— Якраз о се ходить, щоб до» ісьоіго не допустити 
кликнула дочка. 

— Але,, як в який спосіб запобігти тоїму? — Не бачу 
тут ніякої ради. 

— Є один спосіб, який я/ вам вже не-раз піддавала, 
*а на який іви дотепер іне хотіли пристати. Тепер у нас ніж 
коло- горла й мусимо, хапати ся тої іпослїдноа дошки спа¬ 
сенні Иншої ради нема — Лівія мусить ... 
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іПрсл’іднє слово шепотом сказала батькоіви до уха, а 
старий цілий здрішув ся, смертельно збілівши. Дівчина 
не зааїжала на се, а сїйши побіч нього! довго ще переко¬ 
нувала його. 

Дідич сидів наче задеревілий. Нараз зірвав ся т стра¬ 
шним криком: 

— Чи ти здуріла, Аделю — я — ія маю се зробити, 
маю Лівію .... 

— Тих о, ради Бога, не імричіть так дуже! Річ природ¬ 
на, що- ви се мусите зробити, ніщо инішого) чейже ,нам не 
оістає, коли не хочемо імюів жебраки вийти із свої хати. 
Чого дивитеїсь наї імене таким вистрашшим поглядом? 

Така- нагода не зараз ліучить ся, а за всяку ціну му¬ 
симо перешкодити тому, щоб Лівія порозумілась із Він- 
тером. Тоді іповбудемп ся всякої журби й нічого' н»е бу¬ 
демо об авлятиюь! 

— Мій Боже — вистогнав Стеттен, звертаючи до ньої 
своє блідо-синє лице — але коли се вийде на яв — що 
Я « • • • 

— Дурниця, не ВИЯВИТЬ СЯь КОЛИ ТІЛЬКИ ЗруЧ'НО' ВОІЗЬ- 
мете ся до роботи. Завтра, в означений час стрінете її са¬ 
му — хто' опісля змаже домазати, коли воїна вже не жити 
ме, що се ваша куля її убила? 

— Нї — нї — не можу, Аделю ... 
— Мусите, тату, мусите! Тепер се одинока нагода — 

бо коли обоє поровуміють ся, тоді буде вже за ПІЗНО), то¬ 
ді Вінтер забере її звідси й буде її стерегти арГусовим 
оком. 

Здобудьте ся на рішуче діл о, ціла наша бу тучність 
залежить від того —мусимо відважити ся — хтївши ся 
рятувати від згуби! 

* . • 
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РОЗДЇЛ БХІІЇ. 

ВТЕЧА З ГАРЕМУ. 

Тремтячій- ііз зворуїшеня, Ільона віпала на крісло й за¬ 
крила лице руками. її здавало ся, що ©се те, що мережи¬ 
ла в ПОСЛЇДШЙ ГОДИНІ, ібіушо ТІЛЬКИ сео»м. Але вже після 
кількох хвилин воїна зірвала ся зі сидженя і з дивно па¬ 
лаючим поглядом глянула на двері. 

— Чи справді* я бачила його? Чи не оібдурила мене 
розбурхана уява? Невжеїж ее був він і його то вид так 
сильно в’елєік'физіуівав мене? 

Був так близько коло» мене, міг тільки руку витягну¬ 
ти, щоб м ене ІВІХ'ОІПІИГШ -— 01, Б оже — ч ому-ж в ін н е міг 
мене вирвати із сього1 то дому? 

Вже так близько буїв ратужж, а тепер знова неволя! 
— кликаїла, з плачем заломлюючи руки а потім знова без¬ 
сильно впала на крісло. Бурливі поїчуваня потрясли їі ду¬ 
шею — вона все ще не могла зібрати своїх думок — вид 
милого ітак потряс її до глубиіни душі. 

Так дуіже тужила за ним! Кілько то разів1, чи то в 
день, чи в ноні ублагаючим голосом кликала його1 по Іііме- 
ни — & отеє небо прихилилось до її п роками — Бог спро¬ 
вадив ЙОГО' до ньої, щоб висвобОдити із мук. 

Поруці єна своїми думками, ее звертала уваги на го¬ 
лосні. вигуки, що* доходили ДО1 ніьої ііз зовні та на заміша¬ 
не, викликане небезпекою пожежі. 

— Відваги, відваги! — шепотіла тремтячими устами. 
—- Коли він так близько', ніщо не повинно мене страхати, 
знаю бо, що він все зробить, що> тілько є в його силі*, 
щоб мене увільнити. 

З очима вп'яленими в землю вона душею пережила 
іцїлу іпоєлїдню годину, а серце її било радісіно>, бо поба¬ 
чила свойого любка, бо* він був близько коло ньої, бо 
може вже незадовго спічіне на його грудях їй тоді не обав- 
дяггись ме ніякої небезпеки. 
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Серед таких думок ча:с вижав так скорю, що- і не за¬ 
примітила, як гамір н,а дворі подоли затихав аж і зовсім 
тишиіна кругом запанувала. 

іВ наслідок зворушеня кроїв скорше мружила в її б юп¬ 
ках — нараз 'Якась тріїв-ога нього заволоділа. Зірвалась 
скоро- ііз сидженя й кілька разів перейшла ся по кімната. 

Знала свою еіязницю і1 знала, що- майже нікому з зовні* 
неможливо дістатись до ньоіі, бо несчислена скількість 
оічий стереже її тут. 

— Нї, нї — шепотіла в розпуці — хо'Ч'би Р оберт на¬ 
віть хотів, він не зможе сюди дістати ся й звільнити ме¬ 
не. -Ах, Боїже — додала ііз жалем — Щ0‘ станеть ся зі 
мною, не знесу я тої віяізниіцї й життя ів 'безнастанній трі- 
возї! 

'Станула при вііікнї /й вдивила ся в темряву. Поіяв-а ми¬ 
лого роїзбудила у ньої лтоібу надію, а однак після розва¬ 
ги дійшла1 до- переконаїнія, що ратуноїк був майже немож¬ 
ливий. 

Заінята евоїми думками, вона навіть не звернула, ува¬ 
ги, коли втворили ся двері і ДО' середини увіїйшов С-аїд 
паша1. 

— ІЛЬОНО — де ТИ? — дав СЯ чути ЙОГО' голос. — 
Шукав я тебе скрізь й трі-вота обняла мов серце. Аллаїхю- 
ви хай буде подяка віл мене, шо ти щасливо вийшла із 
того нещастя — ах, який Ж'Є в щасливий, іперековавони ся, 

,що мій жах був зовсім безіпо'трібний! 

• Наблизив оя до ньої, вхопив її тремтячу руку й по¬ 
крив гарячими поділу ями. 

Коли проміне 'світла віпало на його лице, Ільоніа за¬ 
тремтіла та ізі страхом впила >ся в нього очима. 

— Бійте ся Бога — як -ви виглядаєте — ви блїді, наче 
смерть! — кликнула зі страхом й мимоволі* відсунула ся 
ще дальше від нього. 

— Ви, пане, хорі — мусите доконче випочати! Ах — 
іщо я бачу — крикнула перестрашена — на чодї, під во- 
лоюєм', у вас є рана? 

іГІаіша діткнув рукою болюче місце і стиха зойкнув. 
— Ах-се ніщо, я навіть не звернув уваги на ту 

ран-у. Але тепер відчуваю, що зачишіє мене печи — чорню» 
робить СЯ мені перед очима — ДІЙСНО:, мушу піти виїпоча- 
ти. 
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Непевним1 ходом поступи© вперед і віпав на крісло. 
Ільоіна гляділа на нього блїда й стрі'воїжена — був дуже а 
дуже блїдий. Певно якась спадаюча кроква зранила його, 
а се п.ідорвало й так невеликі його сили. 

— Пане — прошу вас, підіть положити ся! — сказа¬ 
ла лагідним голосом. Паша здрігнув ся \ї глянув на неї 
диївно' якось палаючим поглядом. 

■— Так — відчуваю, що кров в моїх бючкак кружить 
скорше — відчуваю, іщо. слабну — твоя іправда, Ільоіно^ 
піду 'ПОЛОЖИТИ' ся», може мені’ стане ліпше. 

Підняв оя звільна, приступив до Ільони й, поки вона 
змогла уступити, устами діткнув її чола. 

— Будь здорова, моя прекрасна, біла рожечко — до 
побаченні Завтра, як тільки ітро'ха прийду до сил, при¬ 
йду сюди, іщоїб інатїшити ся тобою, ти бо є сонцем мюі- 
його житя! 

Непевним ходом вийшов з кімнати, а коли вже двері 
за ним замкнули; ся, іільона відіткнула з полекшою. 

Слава Богу — знова остала» самою і може вже без 
перешкоди думати про Роберта і з ним лучити всю надаю 
на будуче. 

Висилена тим новим зворушееем вона впала на ото- 
ману, спираючи голову на руку. Навіть не звернула уваги 
на' се, коли увійшла невільниця,, поставила адженє <і напій:, 
а притім цікаво почала її приглядати оя; її думки все ще 
(були при милому, котрий тепер і в день і в ночі буде 
роздумувати над тим, щоб знайти для ньої дорогу до 
свободи. Було вже пізно в ніч, а воїна все ще й не дума¬ 
ла про те, щоб лягати спати. 

— Ах, Боже — щоб йому тільки вдало' ся освободи- 
ти мене — шепотіла із що-раз більше змагаючою ся трі- 
ВОГОЮ — коли буду вже при ньому, здобуду знова' супо¬ 
кій. 

Боже милосерниїй — що я вже витерпіла в иослїдних 
часах, мучена вічно несун окоєм — ах, як горячо бажаю 
суш о кою при його боїцї!.... 

Тимчаеом в палаті вісі вже полягали; спочивати й ні¬ 
що не перебивало загальної тишини. Нараз, мимо того, 
іщо хоч вся була заінята своїми думками, Ільона почула 
тихий, ледвої чутний шелест. 
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Пере страшена підняла ся — серце її трівожно* поча¬ 
лось бити. 

Ради Бот — що се значить — чи би може паша 
Паї саму ізгадку про нього' крон оцінилась в її бючках. 

Широко втвореними очима вдивилась в двері, сп о діючись 
-в них побачити ненависного пашу. • 

Але паша не прийшові, зате почула шелест з другої 
сторони, а коли миімюволї звернулась у той бік, з криком 
відскочила взад, побачила бої перед собою якусь дивну 
стать, що в першу хвилю видала сні її діухом. 

В який спосіб вона дістала ся до тої кімвапги? 
При слабому світлі лампочки не могла розпізнати 

черті-в лиця, тимбідіьше, що воно було старанно, закрите. 
Хльона стоіяла, тремтячи всім тілом й не будучи в си¬ 

лі навіть голосу добути ііз себе. 

По» хвилі почула гоілюіс, якого з;ву|к видав ся її якимсь 
знакомим' ,іале не зрозуміла значіня, бо була се мова 
Арабів. 

Дивна та стать,, бачу чи, що» Ільоіна її не розуміє і не 
пізнає, скоро відкрила лице й тапер доперва Ільова пі¬ 
знала Надію, невільницю, якій житє вона випрохала у 
паші. 

Відіпхнула зі значною полекшою. — Славити Боїга — 
З ТОЇ сторони не потребує вже юбавляти СЯ НІЧОГО'. Мимо¬ 
волі поступила вперед і вдивившись трівожниім поглядом 
в невільницю, спитала: 

—- Що маєш мені сказати? Пощо ти прийшла сюди? 
Забула, що невільниця не розуміє нї слова з того1, що 

говорила до ньоії та що взагалі тяжко буде її поровуміти 
ся із ньою. 

В той же час Надія добула з кишені лист й .подала 
його І льоні. При тому робила якісь дивні горячкові руки 
й оповідала Довгу історію, з чого Ільона не розуміла ні 
словечка. 

Тільки що глянула Хльона на адресу, як із уст її до¬ 
був ся придавлений виклик радоети. 

— Від нього — се Торг 0і писав — Б онови хай буде 
подяка — остаточно є якась вістка! 

'Невільниця з усмішкою кивнула' головою й робила 
перед Ільоною дивні знаки, котрих та не була в силі* зро¬ 
зуміти. Але вона на се вже й не звертала ніякої уваги а 
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надійшла з тим письмом до ляміпочки. Люба усмішка при¬ 
красила її личко — були се кривульки писані Боргом, які 
пізнала ізіараз на перший погляд. 

Коли роздерла ко-верту, з поічіатку так її мигтіло пе- 
!ред очима, що: не могла відчитати писанія. 

Ґорґо писав .в імени Роберта, який її просин щоб не 
терпла надії й не падала на дусї. 

„Ми, вже оібдуміаїли апосіб — читала, у листї —• дру¬ 
гої ночі ждати МЄІМ'0' під углониїм ВІІКНОМ. Яким способом 
дістанеш ся в ночі до того вікна, се мусимо» тобі остави¬ 
ти, може Надія буде в силї своєю порадою тобі допомо¬ 
гти. Завтра, вії годині в ночі, будемо1 напевно тебе ви¬ 
жидати з човном, а Надія враз ііз тим письмом' подасть 
тобі шнурок, котрий тоді спустиш з -вікна, щоб ми могли 
до нього пришивати драбинку. Коли вже будеш із ні2іми в 
човні, тоді вже не буде небезпеки і ніяка людська сила 
не зможе тебе від нас забрати. 

Будь відважною й сильною, вскорі вибє година тво'- 
його оювободженя, незадовго побачимо' ся”. 

'Горячі сльози пустили ся з її очий, коли скінчила чи¬ 
тати. Опісля притиснула рукою сильно бюче ся серце. 

— Мій Боже, мій Боже — який прямо- божевільний 
намір! Він хоче прийти сюди, він хоче мене увільнити — 
ще не іможу того- гаразд зрозуміти. Ах — се за велике 

іщастє! 
Коли йому вдасть ся — додала скоро, жевріючим 

оком вдивишись в даль — коли мене увільнить і я знова 
буду під його опікою — ах, що за щастє буде тоді для наїс 
оібоїх! 

А коли се не вдасть ся — коли його доглянуть і зла¬ 
пають — Боже милосерний — тоді й він пропаде! 

Врешті трівога уступила місця тихій та дорогій надії. 
іНе хотіла сумні вати- ся ,не хотіла наперед вже тратити 
надії — тому силою вмовляла в себе, що іпідпринятє її 
милого- мусить ся удати. 

Коли сховала лист, наблизила ся до- невільниці а та, 
Серед рїжніих рухів та незрозумілих слів, подала її мщний 
шнурок, про- який Роберт згадував у свойому лис тони. 

_ Дякую тобі! — сказала, знова забуваючи, що 
Надія не розуміє її мови, але щасливий вираз лиця Ільо- 
ни, самий про- себе много» висказував. Під впливом вдяч- 

і 
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ности, Ільона витягнула -руку до' невільниці, яку воїна з 
радістю вхопила й покрила поцїлуями ,іпоітіім же впала на 
землю їй поцілувала край он ок спідниці своєї добродійки. 

Ільона підняла її, добродушно погладила по личку і 
промовила кілька слів:, яких лагідний звук незвичайно у- 
щаюливив Надію. 

'Ільона знова задумала ся й журба осїлась у ньої на 
чолі. Яким способом діістаїніеть ся завтра до вказаної Ро- 
бсртоїм у листі кімнати. Палати чейіже зовсім не знає, не 
знає також про котру саме кімнату милий згадує. 

А коли не зможе дістати ся туди, то цілий плин Ро- 
берта пропаде. Та в ту ж мить Надія, наче прочуваючи її 
думки, взіяіла Ільону за руку й потягнула за соб аю до 
вікна, втворила йоігої їй через ікрату вказала в напрямі 
вуглоївої кімнати а опісля на воду підмиваючу мури пала¬ 
ти. 

•Відтак підійшла до шафи вбудованої в стіну й втво- 
рила її, а< коли натиснула задню стіну, Ільона не мало зди¬ 
вувалась коли побачила як та заскрипіла а віт в о рившись 
перед її очима вказали ся вузенькі кручені сходи. 

На німе візванє невільниці, зійшла за ньою по сходах 
в долину і- знайшла ся в довгому та темному тайнику. На¬ 
дія знова взяла Ільону за руку і таїк провела її через цілий 
тайник а опісля, втворила другі двері й обі увійшли до 
ясно1 освітленої салі, прибраної! ііз всхідним боїгаїцтвом. 

Ільона вдарена осліпляючим блеском подала ся взад, 
іале Надія стиснула її ,за руку й потягнула до другої кім¬ 
нати а Ільона з радістю побачила що є се кімната з баль- 
коїном. Надія потягнула її до1 вікна та п огляд ом, в якому 
відбило ся іп обідне вдоволене, вказала іна воду. 

(Ільона зрозуміла дї — отже тою саімою дорогою во¬ 
на має слідуючої ночі сюди дістати ся, щоб звідси могла 
зійти до< човна свойого' милого. З почутєм невиаказаеої 
рад ос ти воїна стиснула руку невільниці, але в туж саму 
мніть оглянулась зі страхом кругом себе — чи-ж не міг 
сюди хто небудь зайти і заглянути її присутність? 

Невільниця вичитала німу тріївогу на личку Ільоіни й 
ріжними знаками стараїла оя дати1 її порозуміти, що тут 
не має чого, об а вдія ти ся. 

Мимо- того, Ільона не хотіла доївше задержувати оя в 
освітленій кімнаті, вхопила невільницю за руку й потяг- 
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пула за собою до* дверній. 
Вернули тою саімою дорогою, а коди вже знайшлись 

в кімнат ї Ілвони, вона з вдячністю стиснула руку доброї 
дівчини, ика з цілою посвятою відводячу велась її за ви- 
ратошеє її жита 

Надія знаками дала її поровуміти, що вже мусить ві¬ 
дійти її іпросила Ільону, щоб написала відповідь. Дівчина 
зажурила ся її глянула кругом ■— д е-ж її дістати куска 
паперу й олівця, щоб бодай кілька слів написати до ми¬ 
лого'? 

Не могла нігде зніайти і тоді приступила до невільниці 
та сумно потрясла головою. 

Та зрозуміла її й кивнула головою, потім ще раз 
стиснули собі руки її Надїя відійшла. Ільона гляділа за 
ньою роїзгорячко'ваними очима. — Що за дивна дівчина1 — 
в іякий спосіб знайшла доступ до тої кімнати? Що се за 
кімната, так ясно освітлена, до котрої тої завела її невіль¬ 
ниця? 

Стиснувши руками палаючі виски, вона змучена впа¬ 
ла на крісло і зноіва рііжінї думки почали нашивати її до 
голови^ 

Серце товкло1 ся в ту хвилю жиівійше — роздумувала 
про слідуючу ніч, яка має принести для ньої свободу. 
(Коли вдасть ся іїї завтра незаіпримічено дістати до віуіпло- 
вої кімнати, коли намір вдасть ся аі вона знайдень ся під 
його опікою — тоді, буде могла свобідно» відіткнути 
після стільки днів тріпоти та терпінь. 

Цілу ніч Не могла очній замкнути. Сідала1, потім знов а 
зривала ся й ходячи ,по кімнаті все ще роздумувала про 
слідуючу ніч. Знала добре, на ику небезпеку наражувала 
себе Надія, вказуючись в палатї паші, котрий під загро¬ 
зою кари смерти заборонив її вступ до- своієї палати... 

— Бідна дівчина1 — шепнула -— коли б я бодай могла 
винагородити її посвяту. Коби хоіч Бог оборонив її, щоб 
житєм сього не заплатила! 

■Коли блиснув ранок, доіперва тоді ільона відчула 
страшне обезеилене й впала прямо на ліжко її на, корот¬ 
кий час заснула. Пробудившись, почула ся досить скріп¬ 
леною на силах й повна надій вижидала ноні. 

І сьоподня також у всьому її догоджіуівали: на ма- 



— 598 

ленькому столику принесли для ньої найсмачнїйші страви, 
незільницї вижидали вад ньої хочби найменшого' кивненя, 
в поспіху виконуючи кождий прижав й певної дивувались 
в душі, чсто то бліда дівчина іє так поважною та мовч.а- 
ливюю, коли, післія їх думки» нічого їй до» щастя не бра- 
сставила. 

Несун окій Ільоіни) змагав оя< з кожд'ою годиною. 
Саїд паша чейже міг пірийти кождої хвилі - сь о о оди я 
бо нічого ше про нього не чула. 

Дсіперва десь пізно іпіісля обіду, появила ся невільни¬ 
ця та ріжними знаками давша її поровумїти, що хоче, 
щоб Ільона пішла за ньою. 

Незмірна трівсга стиснула серце Ільони — куди та 
служниця хоче її завести? 

Стягаючись пішла за служницею, роздивляючись бо¬ 
язливе кругом себе, щоб затямити собі дорогу, куди її 
вели. 

Невільниця провела її через многі кімнати й остаточ¬ 
но спинила ея перед одними дверми,. Ільона затремтіла — 
із середини почула голос паші. 

іВ ту-ж «мить роїздв'оїла ся заслона й слуга рухом руки 
попросив її увійти до середини. Проотупивіши поріг, по¬ 
бачила Саїд па(шу, блідого наче смерть,, лежачого на ліж¬ 
ку, який з тугою витягну в до ніьої руку, промовивши ти- 
їхим голосом: 

— Знаю про се, ЩО' мій вид страїхає тебе, моя пре¬ 
красна, біла рожечко, мим'О сього однак я приказав тебе 
прикликати, бо< серце меє майже завмирає із туги за то¬ 
бою. 

Відчуваю се, що я хорий, дуже хорий, може Бог, до 
якого тій молиш ся, а якого ми називаємо Аллзіхсм, пои 
числив вже ДНІ ЖИТЯ 'МОЙОГО і я вскорі вже піду до своїх 
батьків. 

А однак я щасливий —додав, в захваті вдивляючись 
в бліде личко дівоче — що ти послі дні дні мої проясниш 
ово-єю присутністю, що бодай ти ще остала соняшіним 
промінчиком МОЙОГО ЖИТЯ. 

..... Вухом руки попросив її, щоіб сіла на кріслі побіч ліж¬ 
ка, а взявши її., дріб оньку ручку у свою руку, зворушеним 
поглядом вдивляв ся в її очиї. 

, — Дотепер;, ,ще; я не знав такої женщини, як ти! — 
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шепотів зіно-ва. — Тебе я ікоїхаю зовсім иніа.кше, як друїії 
ЖІНКИ, В Т;іій Любові Є ЩОСЬ СВЯТОГО — прямо не можу собі 
здати з тогоі оправи, нікого вона роду, знаю однак, моя 
блїда роїжечко — ІДО’ мусївби я вмерти, колиб ти мене 
оставила. 

Ільона з легким дроїщем опустила голову в долину; 
Нараз бо пробудило* ся у иьої глубоке милоісерідє до ньо-; 
іго’ — зрозуміла, що* чоловік сей почував ся серед своїх 
богацтв самітним та нещасливим,, та іЩО' самітне його сер-‘ 
де цілком пристало до її серця, а тепер — може вже най- 
блиізшої ночі гіркий завід його’ стріне -— вона відійде від 
нього раз-на-івСе і він вже їїї біліьіше школи не побачить; 

Ся думка, получена із глубоікиїм милосердє’м, спри¬ 
чинила, що- Ільона іп-оїхилилась над ним і погладивши р\ - 
кою боязливо гго його чолі, промовила: 

— Пане, ви дуже чорно ніа все дивитесь — кріпіть ся, 
Бог вам верне здоровлє! Ви-ж ще молодий, житє всмі- 
хаієть оя до вас — моліть ся, пане, до свойого Бота, щоб 
вам скоро ваші сили повернув! 

— Коли б я се зміг! — добулась із його уст скарга 
— якже щасливим я-б тоді почував себе. Я-б тебе почи¬ 
тав й славив як яку най святійшу річ, любив би цілим 
жіаром свойого) серця й іде раз хотївби ізачати мо»є житє. 

Але на жаль, відчуваю, що се звідлива надія, що моє 
житє вже на дні почислене! 

Скоро відвернув ся в бік, а Ільона зачула тихий гд 
болючий стогін. Нараз він здрігнув ся а звертаючи до 
ньої своє бліїде лице шепотів з трівогою: 

— Але що станеть ся з тобою, юли я умру? Я вва¬ 
жав тебе як яку святість — а тоді прийдуть, зшодїчуть 
тебе до иядпго гарему, де самітно, може бе> любови 
п р о тіл а ч е ш молодість с вою. 

Нї, ні — додав пЮ'Квіаіпно — постараю ся о се, щоб ти 
була вільною, коли я видам із себе свойого духа й при- 
кажу, щоб тебе відвезли до твоєї вітчини! 

ільоіну зворушила його добросердність. Жалу вала 
нещасливого чоловіка», що- хоч будучи властителем так 
великої та богатої палати, на ділі не мав ні одного вір¬ 
ного, любляіщого серця. 

Розповідай мені про свою північну вІтчичу! — по 
хвилі просив благаючим голосом. — Знаю, піб там ти пе- 
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(режила щасливі днії, бо у візс є вісе инакШе, як у нас, й 
ви також є більш щасливі 'від нас. 

Іліьоніаі отяжіло- спустила голову, тяжКо ставало її на 
серіцю, вона д і;з навал а стілько- ріжних почувань, д ут — 
ПрИХОДИЛОСЬ ЇЙ говорити ДО1 НЬОГО, про рІ'Ч'И зовсім бай¬ 
дужі ДЛЯ' ньої в ту хвилю, говорити лиш тому, щоб його 
(забавити. 

Побідила однак над собою; розказувала йому про 
свою північну вітчиНу, про село своє рідне, а хорий слу¬ 
хав ЇЇ ОПІВуїЧОГО' голоіоуі з іпримімненими очима. 

'— Остаїнь КОЛО' мене —промовив шепотом, коли вже 
(скінчила — остань в сусідній кімшггї, щоб я міг тебе за¬ 
кликати, коли знов а обійме мене трівога, а відчуваю, що 
мій копець вже наближають ся;. 

Ільона жахнула ся. Чиї справді' так бути може — чи 
дійсно смерть паші наближаєть ся? 

Коли вона так ііз здавленим серцем приглядалась йо¬ 
му, хорий замкнув о чи й заснув. Хвилю ще стояла коло 
ліжка хорого, але потім трівога її обняла, тож скоро у- 
війшла до другої кімнати, щоб там бодай їіз своїми дум¬ 
ками остати на самотїї 

Так прийшла вічка. Кілька разів хорий кликав її по 
Імеїни. а тоді вона тихесенько всувала ся до* його кімнати 
й холодною рукою гладила розпалене його чоло-, а він 
вісмііхав ся з вдово ленн. 

— Нехай тебе Аллах благословить за потіху, яку 
мені приносиш! — говорив із вдячности. 

Так минали години, одна за другою. Лікар кілька 
разів приходив до хороіго, хотів дещо зарядити, але па- 

'(шіа приймав його поради байдужно махнувши рукою, не¬ 
мов вже зовсім був готовий на смерть. 

Для Ільони було дуже прикро- перебувати поблизько 
чужого чоловіка, на якого лини відбило ся вже пятно 
емерти. А крім того трівога, чи вдасть ся її намір втечі, 
її дуже нервувала. 

Коли вже ніч наступила., наша став несуіпокійно' ки¬ 
дати ся на ліжку й горячікував. Говорив про1 минулі дні, 
коли ще був здоровий та веселий, а в його словах про¬ 
бивала ся туга за 'правдивим, тихим щастєм. Проживав 
в окруженю богаїцтв, міг позволити собі на заспокоєне 
К'ождого бажанія — але правдивого щастя не знайшов й 
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д оперна в останніх днях пробудилось у нього оточуване 
висшого щастя. 

'Означена: година що-раз то наближала ся. їльоіна в 
ірозсїяню слухала горячкових оповідань хороіго, та в той 
же час ЇЇ думки б шли вже в/пер ед до* люб ого , що- в ту 

(пору муїсїв вже бути близько', вижидаючи її. 
В думці нераз вже переходила дорогу, яіку мала пе¬ 

ребути. Найперше хотіла вернути: до своєї кімнати, щоб 
забрати ізівідтаїм шнур, а опісля: закритими дверми1 дістати 
іся у тайник, що вів до- углов-ої кімнати в бальконом. 

Ось вже наспіла остаточна пора. Коли Ільона підняла 
ся з місця: ,щоб крадьком вису (ну ти ся, почула і:з сусідньої 
кімнати голоїс паші. 

— Ходи сюди, ходи, моя біла: рожечхо! Положи свою 
холодну ручку на моному розпаленому чолі, бо знова 
трівога обнимаїе моє серце — принеси мені еупохій! — 
кликав паша тремтячим голосом. 

Не могла оперти ся тому проханю; здавало: ся її, що 
се є її обов'язком зробити йому ту по'слїдну прислугу; не 
могла* чеійже гніватись на нього — що ж бо- він злого* її 
зробив. Що кохав її — се чейже не є великою провитою! 

Тихесенької підійшла до ліжка наші й положила йіоі- 
му руку на чоло, а тоді лице хороіго піроіяснило» ся:. 

— О — як се гарно- тепер' вмирати — ти втвираєШ 
мені небо., Ільоноі. Дай Боже щоб ти ібула колись дуже 
щасливою — *та щоб віднайшла чоловіка, котрого серце 
твоє покохало* — а тоді розкажи йому про 'мене1 й скажи, 
що* и й за нього' молив ся. 

За хвилю вж'Є знова-' його думки- нопіутали: ся; говорив ч. 
іпо тур'Єцьки якісь незрозумілі для іньої слова* й ізнова по¬ 
чав кидати ся неспокійно». 

У Ільони серце товкло ся, прямо вривалось; вона 
вже довше не повинна зволікати, мусить вже його лиши¬ 
ти, хоч жаль її було- відмовити помираючому сеї послї- 
дної потїхи. Ще раз похилила ся Над ним, глянула в блі¬ 
де лице його' й тихесенько- прошепотіла: 

— /Спи тихесенько! 
Чи іпаша, почув її слова? іВтворив нагло очи й глянув 

іна неї так жалісно, що» дівчина аж 'затремтіла. 
— іільоно», ти йдеш від мене?! О, Аллах, Аллах., і я 

маю вмерти без тебе? 
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Зворушене було за велике ДЛЯ 'НіЬОІГО — ВІН іЗ'ОІЙШуВ 
з болю й без тямки 'В'пав на подушки. 

Тепер Ільона не могла вже доївше зволікати, ходило 
тут о 'її 'свободу — вона 'мусить вже відійти. В останнє 
глянувши на хор ого вона непевним ходом звернула си 
до дверній. Зібравши всю силу думки воїна йшла тою са¬ 
мою дорогою, куди поіполудни вела ті нєвілвниіцн, а коли 
остаточно станула перед дверми своєї кімнати', зітхнула 
з полениною. 

Але тільки, втворила двері їй іпереступила поріг — 
станула, наче вкопана, а очи її розширили ся в незмірно¬ 
му страху — на ліжку заглянула' якусь снячу іжеініщину. 

іМимоволї притиснула рукою голосно ковтаюче сер¬ 
це — колиб вона так збудила: ся... іколиб наробила кри¬ 
ку — всеб тоді пропало. 

Хвилю стояла непорушно' із запертим віддихом, по¬ 
тім тихесенько посунула ся по митному килимови до ва¬ 
зи, в якій із ах о в ал а шнурок, схов ал а в киїш еню й наб лиїжи- 
ла ся до шафи, де був окритий вхід до тайника. 

Підчас того1 все вважала на снячу женщину, тремтя¬ 
чи всім тілом ізі страху, щоб вона не збудила ся. 

Перекрутила ключем й відомкнула двері; воїни рипну¬ 
ли, а в туж мить сняча 'схопила Ся із лііжка. Ільона скоро 
Всунула ся до шафи і потиснула Ту зик. Відсунула ся задня 
стіна й перед ньою вказали ся вузікі' круїчені сходи. 

ЗійшоїЕіши в долину, у темний тайник, вона пристану¬ 
ла задихана й наслухувала, чи 'та жінка, на ігорі, ке наро¬ 
бить крику й не поспішить за ньою. Але ніщо не заколо¬ 
чувало супокою ~ Ільона відіпхнула з іполекшою й пі¬ 
шла дальше. 

'Коли ПО' хвилі втворила двері до1 першої кімнати, 
знова затремтіла із тірівоіги — тепер' та кімната не була» 
освітленою й панувала таїм .цілковита теїмнота. 

Серце у ніьої сильно товкло' сяі. Хвилю .стояла на по¬ 
розі й старала ся прозріти темноту, потім' доіперва пошу¬ 
кала за дверми, що вели до другої кімнати. ІВвійпгллі туди 
але боїяла ся втворити вікно1, щоб знова не наробити сту¬ 
коту. Приперла ся. до1 стіни, стараючись найперше заспо¬ 
коїти свої нерви. 

Коли її остаточної се вдало ся осягнути, вона осторо- 
жно» втворила вікно й глянула в долину. 



— 603 

Понизше, на водїі, доглянула к о дибаюче ся човво', а в 
еьоіму двох людий, яких лиця не могла заглянути, бо> ніа 
головах мали широкі крисані, І воїни її також добачили. 

Придавлений голос Роїбеїрта долетів до- її ух й потряс 
цілою її постатю. 

Тремтячою рукою опустила1 в долину шнурок, до кін¬ 
ця якого Блюм привіязав драібиніку. 

На даний знак Ільона витягнула драбинку до. гори 
й піриївязала її до* рами вік на'. 

(Блюм спробуй ав, чи вона міцно, держить оя, а тоді 
Ільона вилізла -вікном із кімнати й острожно- почала 
опускати оя їв долину і 

/Вже на половину драбини спустила оя, коли с-е до¬ 
летів до її ух крик та гоміїн. 

Жахнула оя й глянула в гору, а там побачила, як в яс¬ 
но освітленій кімнаті, де лежав іпаша, темні тїни ш вісі 
сторони ворушили ся. 

Коліиб могла була заглянути до- тої кімнати1, вид сей 
був би її немало- ізворіуішив. 

В якийсь час, після виходу Їльони, наша вернув до 
овіДомооти й благаючим голосом, кликав її по- імени. А 
коли не являла1 ся, хорий підняв ся стріївожениїй, а по 
хвилі на його крик збігла ся прислуга'. 

— Де € моя солодка', біла рожечка? — Закличте мені 
сюди І льону! О, Аллах, Аллах, чеійіже вона хиба не оста¬ 
вила мене?! 

Слуги 'Вбігли до сусідної кімнати, але не знайшли 
там ’льїони. Коли вернули до свойого1 золздзря, він із за¬ 
страшених лиць вичитав, що зовсім не помилив ся в сво¬ 
йому підозріню. Б одну мить страшно- змінив ся. 

— Ільоно», Ільоно- — де ти? — скричав й впав на поду¬ 
шки. 

Коли дівчина сходила в долину по драбинці, паша 
вже не жив. 

Блюм з ігорячковим несупокоієм глядів в гору, па у- 
люблену свою дівчину. Серце у -нього майжг зовсім пере¬ 
стало- бити на хвилину, коли витягнув рамена, щоб вхопи 
ти ними опускаючу сія дівчину. 

— іільоіної, дорога, Ільоно! — кликнув радісно і вхо¬ 
пив в обняте тремтячу дівчину. 
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Зворушена дівчина майже без тм.киї опочила на пру- 
Д'ЯІХ Роберта — божеський супокій вступив в її душу, ко¬ 
ти знайшла оя прій ньому й почула його' голос. Зітхнувши 
з нолеікшою, глянула ів радіюче лице іҐоірґа і мовчки ви¬ 
тягнула руку до нього. 

Хай Богу ібуїде слава — сказіав Роберт, піднявши в 
гору, до: неба, мрійливі свої очи — що наш намііір новів 
ся! Ах, Ільоно, коли б ти знала, що я в іпослїдяих часах 
витерпів, що приходи лось мені прямо збожеволіти... ах, 
журба за тобою Доводила мене до розпуки. 

Ільона, всміхаючись кріїзь сльози, іприту лилась до 
його' грудній. 

Ое вже проминуло, Роберте; при Божій помочі я 
зноіва з тобою й тепер вже нас нїішо не роїзлучить, хиба 
— смерть одна! 

— Так — смерть одна! — шепотів Роберт а дивний 
дроїщ пройшов цілим тілом >— ніщо — хиба смерть одна! 

•Нараз скрикнув Торг о: 
— Бій ся Бога;, Блюм, втікаймо.! Рліжнь — ооь там ви¬ 

сунулось човно — видно, в палаті відкрили втечу Ільо- 
ни.. . 

Не докінчив ще говорити, а віже об а вхопили весла 
й човно1 мов стріла пігнало по воді. 

Ільона сиділа бліда їй непорушно- вдиівляла ся в дале¬ 
чінь, де тепер виринули її вороги. 

Тремтячою рукою тримала ся лавки, а уста її шепоті¬ 
ли тихесенько1 слова молитви. 

Коли однак глянула їв поважне лице Роберта, обій¬ 
ми в її знова плубокий супокій — іпвд його опікою не 
мала страху перед ніякою небезпекою. 

Але дивна річ — іхоч Ґоіріґо та Блюм так дуже виси¬ 
лювали ся — Турки що-іраіз то були близіше — віддаль 
М’ежи човнами що-раіз то' іменшііла. 

Видячіи се - Горґо закляв страшно, й в розпуці почав 
працювати. 

Ільона слідила за кождим їх рухом — хоч наїМіаігалась 
бути відважною й не піддаватись трівоізї, однак серце її 
почало бити ся живіїйше, коли стрів оженим погліядоїм мі¬ 
ряла віддаль їх човна від турецького». 

З турецького човна дались чути голоісні накликува- 
ІНЙ. 
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— Жадають бід нас вида» Ільоіни — воркнув Ґор- 
іґо тяжко сапаючи з надмірного висиленя — грозять нам 
смертю, коли добровільно' не піддамо ся. 

— В 'Ніякому разі’ — була рішуча відповідь Роберта 
— мусимо вткнули — хочби мало, прийти до бор би1 на 
смерть і іжитє! 

Се сказавши напружив вс'ї свої сили й робив весла¬ 
ми так, ЩО1 аіж жили виступили йому1 на чолі. На дармо 
однак йішов їх 'труд, ворожо човно* було1 все що-раз близ- 

іше. Гукнув вистріл, Ільона скрикнула — стрільпо тіролетї 
ло зі свистюмі понад її головою. 

(Крик скажені доїсти виїхоїпив ся із> Р обертових гру- 
дий — божевіліє обняло ЙОГО' на думку, що вороже стрі¬ 
льне МОГЛО' позбавити житя Ільону. 

іВ одну мніть добув револьвер й вистрілив два рази. 
ІВидно» не зле вцілив — з турецького човіна понесли ся 
ДИКІ, криіки й вите. 

Мимо сього1 однак не оставили погоні а з кождою 
хвилиною були блиїзіше утікаючих. 

Роберт і Ґорго тяжко' сапали ііз напруженні, хтїізши 
випередити здоганяючих, які вже „були ізовсїм близько. 

З турецького човна з нова почали накликувати, щоб 
їм віддати дівчину, загрожуючи сімертю — :і знагла знюіва 
поніс ся вистріл. 

'Ільона поібачила вогонь і з криком хитнула ся в бік і 
ТО' так нещаісливО', щоі стратила рівновагу й випала ііз 
човна. В першу хвилю Роберт не спостеріг того, дюіпеїрва 
іхлюїнаїніє води звернуло на себе його- увагу. Глянув на 
мїісце, де сиділа Ільона, й задеревів зі страху. 

РОЗДЇЛ ЬХІУ. 

ЗА СЛІДОМ. 

— Мамо- вже темніє, вертаймо ДЮі обозу! 
Стара жінка, йдучи побіч сильного' хлопця покрути¬ 

ла головою невдоволеноі. 
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_ Із ч'иїм мемо вертати до обозу, коїти ми майже ні¬ 
чого1 не назбирали. Колиб ти був не розтратив гроший, 
які мій дістали за білу голубку, не потреба би було нам 
тепер жебрати й терпіти голод. 

ІльїґО’ воркнув кількома гнївниіми словами. Немило 
було йому слухати докорів, що- іпроіпив і програв гроші. 

Нагорода за їх підлу прислугу не принесла1 їм ніякої 
корнети. Гроші, що отримали від міняйла душ за Ільону, 
їльїґО' взяв ‘переховати, а коли стара циганка після кіль¬ 
кох днів зажадала частини із них, переконала ся, що їх 
вже не стало1. 

(Від тодї почали ся сварки межи матїрю та сином,, ко>- 
трий нераз поривав ся бити її. І тепер також йшли побіч 
себе Боркаючи раз-івраіз їз гнівом, бож їм нині* зовсім не 
пощастило'. Ходили від хати до- хати, але (всюди замика¬ 
ли двері перед їх носами. Остаточно голод і змучене 
стали їм докучати. Аж се Ільґо крикнув радісно: 

— Мам О' — ходім туди, бачиіш таїм велику загороду 
— богатий чоловік мусить там мешкати — може там бо¬ 
дай що' дістанемо!. 

— Хто; знає — воркнула стара. — Чиїм- більїше гроший 
в саквах, тим твердіше серце. Скорше бідний поможе, як 
богатий, бо бідний знає, що голод, а богатий того* не 
розуміє. 

НабЛ'ижили оя до загороди, а коли увійшли на по- 
двір є, побачили селянина, щоі стояв серед гурту парубків 
коло нзвантаженогої сіном вовіа1. Селянин, побачивши їх, 
крикнув грізно: 

— А вам чого тут потреба, циганське наеїнє! Йдіть 
геть мені звідси! 

— Ласкавий пане — сказала стара — Бог вам поіца- 
стив сього року й дав богатий збір — вділіть й нам час то¬ 
чку з ваших достатків. 

— Що, лїнюхіїв маю ще запомагати?! — крикнув. 
'Коли5 ви всі пріаїціюівалиі, то1 не потребували би жебрати. 

— Пане, змило сердіть ся над бідною, старою бабою 
— дайте наїм бодай шма'ток хліба,, бо голод нам доску- 
лює! 

— Гони мені звідси сейчас! — кликнув розгніваний 
господар' і вдарив стару циганку батогом по плечах. Чрс в 
скипіла у молодого цигана і вже мав кинути ся ні хло- 
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па, коли се мііж ніиїх впала' якась молода дівчина та зверта¬ 
ючись до селянина', кликнула з гнїівоїм: 

— 1 не ©стидно вам підносити руки на сину жінку? 
Щож воїна вам злого- зробила — що- прийшла просити о 
милостиню, іви бете ЇЇ за се?! 

Селянин завстидав ся, спусти© піднятий батіг, а дївин¬ 
на, зверну втнись до циганки й беручи її попід рами, сказа¬ 
ла: 

— Ходіть звідсіля — я підведу вас кусень дороги. 
1 вийшли із загороди, а Ільїґо, спустивши в низ голо- 

г олову, таїкож йшов за ними. 
Стара циганка, глянувши на дівчину, кликнула раді¬ 

сно : 
— Я знаю теїбе звідкись, дівчино! — ти певно також 

із циганського роду! 

— Так — ія циганка й тому станула в вашій оіборонї. 
— Аз якого' ти племени? 
— З Бушікоївоіго — відповіла дівчина. — Не веліла 

я враз з другими вибрати ся з Австрії на полудень, то ж 
доіперва іпізнїйше піїшла їіх слідом. Я певно булаб із ни¬ 
ми полупила ся, колиб хороба не повалила мене із ніг. 

— А чи зняєіш ти, де вони тепер перебувають? — 
опитала стара іцигаїнка. 

— їх слід аж сюди мене завів. 

— Сподїію ся (стрінути їх невдовзі, бо в половині сьо¬ 
го місяця правдоподібно мали наші стрінути ся десь тут не 
далеко' ііз двома спорідненими племенами! 

— Так є! — потвердила Уіша. — Вони вже стрінули 
ся із племенем Араеіків', до якого і я належу. Ми розло- 
жили обоз враіз з вашими, недалеко’ звідси, якої пів го¬ 
дини ходу. Так маємо одну дорогу! 

ІПої лици дівчини пробіг якийсь дивний промінчик. Во 
на випрямила ся (скоро- й тремтячим троха голо'сом спи¬ 
тала: 

— Чи стара Урака є ще серед нашого племени?... 
— Певно! Тілької що сьогодня я з ньою розмовля¬ 

ла! 
У дівчини серце ще сильнїйше затріпалось. 
— Чи Блюм є також із вами? — спитала майже без 

віддиху». 
Тепер з черги Уша затремтіла. Знова пригадала собі 
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свої гріїхи і страшну погрозу, якою Блюм її праща®. 
— Блюм? — зойкнула. — Він ще як в Італії був із 

ними! 
А тепер вже нема його? Скажіть мені, ради Бога, 

де він тепер перебуваїв? 
Стара шепотіла під носом -якіїсь незрозумілі слова. 

Питаня молодої циганки її нервували. 
— Але можу тобі сказати, куди він -пішов... віїн шу¬ 

кає сліду тої дівчини з білявим волосем! 
— Ільон-и'? — крикнула дівчина1 © розпуці. 
— Чи ти її також знаєш? — спитала Уша поквапно. — 

Блюм привів її до нашого обозу й прямо дурів за ньою. 
іКоли вона опісля пропала, то він нас всіх мало не повби¬ 
вав. Зараз же подав ся за ньою з другом своїм;, Торгом;, і 
від того часу ми його більше не бачили! 

іВ молодої дівчини закрутилось нагло- в очах й вона 
зловила ся пня дерева, щоб на землю не впасти. 

— Геть звідси — за ньою — за ними. — вихопилось 
їв ровіпуцї із її уст. — О, Боже, і знова надармо надіялась, 
що зійду ся ііз ним! Він все ще її любить, ту білу голубку 
— на копець світа за ньою побіжить. 

Опустила голову і- сльози, покотили ся по її личку. 
Запанувала однак над собою, коли заглянула Ільїґа, що 
тепер до: них наблизив ся та йшла, так на поізір спокійно, 
з боку старої циганки. 

Уша -слідила, ті уважно1 й ломила собі голову над тиїм, 
які то; відносини заходять межи, ньою а Блюїмоім. 

За хвилю за ними дав ся чуди голосний крик. 
— Скорої, скоро! — крикнув Ільїґо, хватаючи стару 

циганку за рамія. — Мусимо1 втікати), -бо- той хлоп із сво1- 
їми парубками гонить за нами! 

Але дівчина станула на місці й не порушила ся. 
— Поіщо1 втікати? Чого-ж би він хотів від нас? — 

спитала*. 
-Якось ненаронної глянула на хлопців киптарик та на 

сґгріївожене лице старої й зараз все зрозуміла. 
— Ти крав й тому той чоловік гонить за тобою! — 

крикнула з обуренієм а, -потягаючи Ушу за собою, додала 
— сховаймо ся от в тій гущавині. 
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