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Тремтяч и всім тілом, стар а піїшла із а ньою й незіабав- 
іки серед гущавини воїни знайшли стежечку, якою неїзіа- 
лримічені тким могли втікати. 

Таким опоісоїбоїм добили ся щасливої до» свойого обо¬ 
зу, ровложеноіго в долині, яку цигани: якраз тому вибра¬ 
ли, щоб могли ісвобідао» виїпочати. 

Коли дівчина з віддалі заглянула серед обоїзоівисіка 
вогнії, які від тижня доінерва вперше побачила, крикнула 
іна-пІв радісно, на-іпів із жалем. 

Нарешті, по- довшій блуканині, віднайшла знова сво¬ 
їх людній! 

Присиішила ходу а бліде її лице виражало' зворуше¬ 
не. 

При вході до оібоїзу повела вона несуіпокіїйіним погля¬ 
дом в округ. Поіпращала оя короткими словами іііз Ушою 
та Ільґоїм й перебігши скоро1 обоїз Араскіїв, звернула на 
право, до шатер своїх одноплемїнниіків. 

Але з кождою хвилею, як наближала ся до обозу сво¬ 
їх одноплемінників, воїна остаівала в ходї. її серце обняло 
ЯКОСЬ ДИВНЄ ПЮЧуТЄ ТрїІВОіГИ. 

•— Що скаже Ураїка, що воїна» аж доіперва тепер при¬ 
ходить? 

Не оглядаючись на забавляючих оя дигаїнів1, несмілим 
стривоженим поглядом ішіукала Ураки. 

Один із хлопців пізнав її їй. кількома словами ©оздоро¬ 
ви в. Вона» однак не зважала на се а очима ©пила ся в ша¬ 
тро, до' якого' вхід був закритий чеірвоною ізаінавїсою, яку 
все вживала Урака. Наближивішись, відхилила й увійшла у 
шатро, освічене нафтовим каганцем. 

В куті, на нужденному лето виску, спочивало' худе Тіло 
Ураки. Воїна не спала а очима вдивилась у вершок шатра. 

Дівчина посунула до старої наче тїнь, а вклякнувши 
побііч ньюї, пївголосом промовила: 

— У рак о! 
Стара відвернула голову й через кілька хвиль вдиїв- 

лялаї ся в дівчину, наче б зовсім не була (при собі. 
Аж і обізвала ся придавлениМ' голосом: 

— Льолю! Се ти? 
Дівчина зразу иїщо< не відповіла:. У великих, жеврію¬ 

чих очах відбив оя глубокий біль. Благаючим поглядом диі- 
вила ся на стару, а уста її сильної тремтіли1. 
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— Се ти? — говорила стара дальше. — Я думала .вже, 
що тебе Ібільїше ніколи не побачу! Деж ти 'перебувала від 
тої ночії, коли незаіміїтно викрала ся від мене? 

Тремтячі, ЛьоДинї усна сильно сншшгись. (Вона ізіаікрила 
лиіце руками їй майже вистогнала: 

— і'Не 'розпитуйте мене іпрої ніщо-, Ураїко! Я бідна», не¬ 
щасна, МДЮ !ВЖЄ ДО'СИТЬ того жити, і... 

'Опинилась, а стара і!з жалем іпоглянула на неї. 
Із зовні долітав до» них .аміїх та віідгоміїн музики, але 

молода дівчина не чула того». 
У рак а поборювала в собі) гнів, який ірюїзіярував ся у 

ньої на згадку тої наглої втечі. 
Врешті, дівчина підняла голову й спитала ледве чутним 

голосом: 
— Чи ізнаїєте, де є тепер Блюм? 
Урака потрясла заперечуючи толоною. Знеможена ізно- 

•ва впала на своє леїгоівискої й іпс» хвилі кріїпко заснула. 
Льоля іще якийсь час сиділа коло» ньої, потім .встала й 

вийшла .перед шатро», звідки 'цілий обюіз моїгла доглянути. 
Однак її думки блукали десь далеко» із івіідси — вони 

шукали того, котрого» не могла перестати любити, хоч зна¬ 
ла, що» івііін пропавший для ньої. 

Сміх і гамір (із обоїзу доходив до- її ух наче із великої 
віддалі. Вона забула ся й зовсім не зважала на ніщо,. 

Нараіз здрігнуласьі, бо (почула іщо ктоСь недалечко» ви¬ 
мовив 'його» яазівисно'. Відвернула ся й ізагляїнула» недалеч¬ 
ко» гурток молодих хлоіпіцїіві. Один із них тримав в руках 
часопис й читав щось в голос, другі прислухувались. 

— (Слухайте й подивляйте! — кликнув він. — Якраз на 
се я взяв в коршіміі оцей часопис, щоб вам прочитати! що 
то наш (Блюм зробив. Слухайте: 

„Один молодий циган, званий Роберт Блюм, довер¬ 
шив не малого геройства на пароходї, що» прямував до 
Царгороду. 

„На тому :то» пароходї везено дикі звірята. »Не знати 
'яким способом вирвав оя ііз зелїізної клітки один тигр. 

„Злющий зівііір найперше кинув» ся на молоду дівчину й 
повалив її на поміст. Вже .втискав свої пазурі в грудь не¬ 
щасної жертви, якаіб неминучо му сіл а (згинути, коли се 
на час наспіла її поміч. 

„(Не зважакУчи на небезпеку, Блюм, иаближив ся до роїз 
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юшенопо> звіра й іпоіцїл'и^в (його в ікріка так влучно., що» тигр 
із страшним ревом поівалив сні коло дівчини. 

,,,ІВсї іпр'и.сутін»іі на їлаїроооодї іподивліяіли відвагу молодо 
го чоловіка а геройський його вчинок вповні заслугу є на 
загальне призи аніє! ” 

— Честь йому! — жором вигукнули/ зібрані. 
— Колиіб то- я мііг побачити, яік він із- звірем с/правив 

‘СЯ! - ОДИН 3 гурту ЖИВО вигукнув. - Можемо В'СЇ тим ве¬ 
личати ся, що він із межи нас вийшов! Шкода;, що його 
тут нема. Придав би ся нам дуже! 

Геройський івчиноік іБлюїма викликав межи його, оліїв- 
ігтлем шпиками велике вражінє. Старшії казали ще раз про¬ 
читати ту ноівинку а іімя 'цигана йшло. із уст до уст. 

Льоля все ще без руху етоіяла з широко- в твореними 
очима. іСерще сильно' товкло ся, віддих її іззіпирало1. 

Нарешті о тямила, ся їй притиснула руку до серця1. 

— Се (палець іБога! — вистогнала й очи її дивним 
вогнем ізаняліиісь. ■— Так нарешті іпопала я на його- слід! 

Мушу його1 віднайти, бо жити не можу без нього! — 
процідила крізь зуби — може вдасть ся мені його, наї¬ 
зд д сюди спровадити?... 

Думка сія аж потрясла ньоію. Сягнула до кишені й вий- 
мнла гаманець із грішми. 

•—Тепер придадуть ся мені ті оіщадности! — прошепо¬ 
тіла. — Скільки прийшлось мені жебрати й голодувати, по¬ 
ки сей гріш я зібрала!... [Якраз вислане мені на дорогу 
до Царгороду! 

Якесь нове житє вступило' в її тіло. Увійшла з итоворо 
том у шатро їй наближила сія до- Ураки. 

•— Оставайте здорові', іУрако! — кликнула', беручи ста¬ 
ру за рамп. 

Стара втворилаї очи, вишептала в пюлуснї декілька 
слів й знова відвернула ся. 

Наче тінь пересунула єн дівчина через обоїз в напря¬ 
мі лїс а. 

іКоли другої днини пробудила ся Урака, непевним по¬ 
глядом повела кругом по долівці шатра, сама себе пита¬ 
ючи: 

— Чи дійсно Льоля була у іньої? Чи, се може так її тіль¬ 
ки снило ся? ... 
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РОЗДЇЛ ЬХУ. 

ЛЮБІТЬ ВОРОГІВ СВОЇХ. 

Прикрі години минали графині* »в підземеллю від хви¬ 
лі, 'коли роїзярений іСтеттен її оставив. 

Чи та шлякотеа іжеінщина відчувала жаль до ісеібе на 
згадку, тцо1 тому нещасному чоловіковій кинула своіею не¬ 
навистю прямо в лине? 

Чи він іі так іне на тернів оя досить із а той нерозважний 
свій вчинок? Чи не досить вже блукав скрізь, дто сівіїтї, не¬ 
мов ліроікляїтем яким гнаний? 

А із другої сторони — коли подумала, що- се він був у- 
бійнижом її любого — жаль і ненависть опановували її ду¬ 
шу й вона відчувалаї, що- не могла иініакше іпюістуїпити. 

Зпіровола почала роздумувати й про- свою недолю, яка 
ЇЇ так дуже серце давила. 

(Куди її іпіітиі, коли оставить сю Підземну нору? 
Чи не мусить остати незнаною^ іпомершою дл)я сього- 

світа, коли не хоче наражувати1 ся на дальші Графові зну- 
щаня ? 

Коли се почула над собою чиїсь ступаня... Зірвала 
ся враз, тремтячи зіі страху. Чейже се не іміііг (бути він, ши¬ 
би так скоро- не біг іпо* сходах?... 

З Криком1 відскочила', коли се справді іСтеттен скорої 
наближив ся до- ньої. Таік ое 'таки він? іО, Боже! Я:к він ви¬ 
глядав! 

Убране його було болотом оібтріїскаіне. Лице смертель¬ 
но бліде, аі чорне волосе аж на чоло, повисло. 

Зразу не міг добути із -себе хочіби одного словечка. На 
решті з трудом видусив: 

— О, Боже! За мною гонить! іПосїіпаки аж сюди забі¬ 
гли зіаі мною. ІМій рідний- брат хоче мене із ловити їй під 
суд віддати! Чиж се можливе, (щоб- брат супроти -брата 
так поводив ся?! 1 в його- то руки н ізложив судьбу моєї 
дитини! О, Боже! Чи він такий- -щирий для ньо:ї, як для ім-е- 
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не?! Бідна ти, бідна Л'Міє! 
І нещасний чоловік повалив с я а,і стогоном на долівку, 

підчас (коли іґіраіфиш все іще непорушно гляділа перед се¬ 
бе. 

— .Його наймити зараз сюди наспіють! — (говорив в 
розпуці. — Напевно знайдуть мене, — б0і аж сюди загнали 
ся за мною! 

Моя (бідна, нещасна дитино1, о — коби я міг передше 
вмерти! — 'кликав стривожений. — Хотів би я тобі бодай 
того встиду ощадити, щоб ти не бачила свойого- батька на 
лаві оскаржених], а потім у вданицї, з причини власного 
брата! 

Й вогонь божевілля мигнув в очах нещасливого. Страх 
перед смертю путав йіоіго' думку. Глянувши1 на графиню 
він зареготав ся проймаючим і хрипливим сміхом. 

— Ха., ха, ха! (Бачите! Тепер убійник, якого' би також 

прокляли, дістане свою нагороду! Зрабував у ваїс те, 
що ви мали найдороіз(шого' на світі, але (буде у вас бодай 
стільки вдоволенні, що з 'перед ва(ши(х омий заберуть його 
до вязниці й потім ставлять перед суд. 

-Ах, що за страшне, нужденне жиТа! Самий би я радо 
терпів, та невинне моє дитя •— що» воно завинило1,, Що. . . 

Урвав, смертельно' наполоханий, коли почув доходя¬ 
чий з подвірні відшмін голоісів та бііганя. Лице його. ви¬ 
кривилось, а они аж на верх вийшли. 

— Чи чуєте? — жалів ся — вони' вже надходять й ви¬ 
волочуть (мене на пору, до мойого' брата', що так підло, ме¬ 
не зрадив! 

О, я нещасливий! Поіщо я родив Ся — сам собі й дру¬ 
гим на іпогибіїль! 

Оіпер ся об стіну й запираючи віддих в собі, наслуху¬ 
вав чи посіпаки не надходять. 

Нараз зойкнув й сльози появили ся в очах. 
— Моє бідне, неща''сне дитя! 
й лице закрив руками. 
Графиня вороїхнула ся. Приступила до< нього й ви¬ 

тягнула руку, коли се почула наближаючі ся ступаня й 
відгомін балачки. 

На .блідому її лици відбила ся вніутрїішна боротьба, Не 
могла рішитись яку хвилю, але вреїшітї приступила скоро 
до нього. 
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Зачувши на співаючих іпо'сїпаїкіїв, вона скричала ій ©іхо1- 
ігтила Стеттена на1 рамп. 

■—■ Хюдїть скоро ізіа «мною! Сховаю вас! — промовила 
— я знайшла місце, в якому вас певно ніхто не знайде! 
Але скоро, бо' вж'е чую їх с ту п аня по сходах! 

Й іпоки він ще (міг розібрати що вона гоїворить, вона 
його сильно1 потягнула за соібою, втворила <в 'стїнї тайн: 
дверцята й втрутила йото до> сусїдної комірки їй знюва 
замкнула за ним двері. 

Тоді вернула їй допала на, своє летоівище. 
Тимчаоом зійшли по сходах посїіпаки, що шали ся за 

Стеттеном, а перший іііз- них, побачивши перед соібою 
смертельно бліде лице графині, в страху метнувсь взад. 

Воїна же заховала повну свідомість ума їй на їх питанія, 
чи не скрив ся туди який мущина, відповіла, що нікого не 
бачила. Не імогла однак цілковито закрити певного1 ізво- 
рушенія. 

— Алеж він тут мусить бути! — кликнув один зіі 
слуг ііз ігнївюім. — Я самий бачив, як він сюди утїік! 

Його товариша' були тої самої думки, тим більше, що 
.вже всякії закутки на горі перешукали. 

Почали тепер перешукувати! у підземеллю — Графи¬ 
ня' дрожала із тріпоти. 

Чи несподівано яікось вони не відкриють тих тайних 
дверий? А коли доглянула, що вони таки наближають ся 
до тих то дверий, вона вся затремтіла й аж мусїла об сті¬ 
ну оперти ся, щоб не впасти. 

іВ той жіе час один із шукаючих наближиїв ся у той 
кут, де лежав клунок із Стеттеновиїми річами й радїючц, 
підняв в гору. 

— (Глядіть! Чейже віін тут мусить бути! Чи може ви, 
пані дальше схочете нас впевняти — додав з насшїшкою 
—- що й се ваші ріічи? 

Графиня старала ся запанувати над івнутрішіним не¬ 
су покоєм. 

— Не ізінанр, звідки сї річні могли тут взяти ся! — за- 
гикуючись промовилаі. — Вони певно вже від давна тут 
лежать! Х>то годен знати скілько людній тут вже окрива¬ 
ло ся? 

Слуги пюдиівили ся на неї з підозрінєм й тим старан- 
нїйше взялись до поїш укув аня. 
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Але всі* їх стараня 'були ібеізу'спіішнїі. Воїни стояли/ хви¬ 
лю, не знаючи,, що думати іпро ее, 'відтак 'почали нараджу - 
вати ся, що дальше робити. 

Не маючи певно сти, чи справді іпошукуваного' нема 
десь серед тих руїн, вони відійшли, заявляючи, що* все 
будуть наглядати на ее місце, бо> Стеттен таки мусить тут 
десь бути захований. 

Після відходу людній, для яких присутність жінки в 
гих звалищах була немалою загадкою, вона відіткнула 
з полекшою, немов- би тяжкий камінь впав із її серця1. 

Задля оберожности не зараз підійшла до тайних две¬ 
рній, щоб її хто не підглянув. 

Аж доперва після доївшого вижиданя увійшла до 
криїВКи Стеттена, де засталайоїго немов зломаноіго, з 
лицем еікритим в долонях. 

1Ґраіфин,я не перебивала йому його- мовчанки, оставила 
йому час заспокоїти ся. 

іНарештї він із вернув до ньої своє бліде лице, на яко¬ 
му видно було СЛІДИ ІСЛЇ'Зи 

— Ви, паш, врадували мене! — шепотів зворушений 
— мене, котрого ви мусите ненавидіти та іпірєіклинати, ви, 
заховали перед моїми ворогами! Того — того' я вам нїіко- 
ли не забуду! ІВи зробили не оцінену прислугу найбільшо¬ 
му свойому ворогови. — (Чим же маю вам відплатити ся 
за се? 

Сі слова глубоко іпоруїшили графиню. 
.— Було се моїм обовіязіком. допоїм оігти вам в хвилі* 

такої небезпеки! — стиха промовила. 
'Стеттен зноіва закрив лице 'руками. Терпів страішенню 

й то тим більше, що- якраз віід ньої мусів іприняти таку 
шляхотну прислугу. 

Заспокоївши ш трохаї, зінова почав роздумувати про 
свою доню. 

_Коли б я іміг бодай раз наближити с'я до ньої, щоб 
поспитати її чи є щасливою! — сказав Придавленим го¬ 
лосом. — Вона так страшно блідо* виглядала! О, Боже! 
Сама думка про* моє бідне дитя, серце імені роздирає! 

А чи може її бути добре в1 домі чоловіка, що* так не¬ 
сумлінно- обходить ся із її 'батьком? Чи Гуґо може її за¬ 
ступити батька, коли у нього- так мало- людського почутя, 
що нещасливого- брата свойого' иоізбути оя хоче? 
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'О, Боже! Я зблуди®, се правда., — але ія страшної аід- 
покутував заі се! Нехай, же хоч тепер' дитя імое «є терпить 
через .мене! Одного- тільки бажаю — щоб доня моя була 
щасливою! 

Опустив голову й застогнав ]& болю. 
Графиінія із милосердєм гляділа на нього-. (Ніхто, ікірім 

ньої, не міг ліпше зрозуміїти тих жалів за дитиною, як во¬ 
на — адже ж і вона тужила за своїм сином1! 

■— Чи ви не хочете, щоб вас донка пізнала? — із 
тиха спитала. 

Стеттен іглянув на неї роздираючим серце нот ляд ом. 
— Я — мавіби дати пізнати1 оя своїй дочці — ія, уібіїй- 

еик — пошукуваний посіпаками — о- ні, ія того не можу 
хотіти! Чи мавби я її ще більше тим унеіщасливити? Чи 
мав би (я наравіитись на се, щоб' Зі страхом та 3і обридже- 
нєм лід мене від вернулась? Нї, тисячу раз ів нї! Бона ні¬ 
коли не дізнаїє ся, 'Щ;о ія ще жию! 

Ззапокоївішись троїха, розповів Графині про- свою стрі 
чу із бра'том та про- страшну зраду. 

— Ох, як же я міііг йому так сліпо вірити й оставити1 
•В' опіку мою дитину! Я дураїк! Але тепер я все добачую 
— тепер знаю, що вій тому так пііділю1 зі мною обходить 
ся, щоб не мусів передімною складати ніяких рахунків Із 
заряду майном моЗЇ дитини — тепер знаю, що він боїть 
ся того!... Але як імені доказати' тепер перед світом1, що 
я не номер? Неімаю ніяких доказів в руках, (бо* всі мої па¬ 
пері враз із свідоцтвом смерти сюди суд переслав. 

Лиш один мій1 брат міг би тут посвідчити про моє 
істновіаініє й допомогти, але він того* не зробить, щоб не 
мусїв віддаваній мені мойого майна! 

Спустив очи в дюлиіну, а жура • про долю дитини ви¬ 
разно' відбила ся на йюіго< лиіци. 

Минала година за годиною. Прийшла ніч, але й вона 
не принесла нещасному чоловіїкови супокою. Обертав ся 
з бюіку на бік й голосно стогнав. Роїзпукв й жура про бу¬ 
ду чність одинокої дитинні не дківали йому супокою. 

Графиня також не могла заснути. Співчувала Стетте- 
но'ви в його' жалісних стогонах, та з трівотою думала про 
всякі небезпечні пригоди:, які її син можливо мусить пе¬ 
ребути. 

Другого ранку Стеттен так був ослаблений, що не міг 
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із летсьвиїска підняіти ся. А виглядав так нужденно, що та 
шляхотна жінка забула піро все иінше, а з найбільшою о- 
лікою заіняла ся ним. 

Вії! був вдоволений з того. Графиня же іцо пару хвиль 
несунс війно- звертала ся до* входу, в страху, щоб Стеттено- 
ві вороги неаподївано їх не заскочили. 

Десь під вечіір хоіриїй почав ґоріячкувати і то так силь¬ 
но, що Графиня немало* зажурила ся1. Вона положила ся 
спати, але зривала ся за кождиїм разом, коли хориїй в го¬ 
рячій говорив про свою дитину. 

її вспокоювагія не боїгато помагали й графиня прямо 
вже не знала, що1 ііз ним почати. 

Одно ще тільки могло йому спокій вернути — то до¬ 
чка його'! 

Ся дуїмкаї її вмить заворушила. А коли б з-'на пішла 
до тої дочки й розповіла її ділу ту сумну історію її бать¬ 
ка? Або, колиіб її привела до толю нещасного' чоловіка? 

Й неВисказаіне вдоволене обняло1 її серце на саму дум¬ 
ку що зможе привести дочку доі (батька. 

А однак зволікала якоїсь із виконаним тої постанови. 
Чейже не могла ос гавити хор ото в .гоїрячіцї. Бояла ся та¬ 
кож вийти на світ. 

Після доівішоіго надумуваня рішилась се зробити — рі¬ 
шилась для нього понести таку жертву. 

Не відчувала вже більше нї ненависти, нї жалю до ньо¬ 
го а. лиш бажала влеікшіИти йому терпінів. 
Ще раз приступила до- його ліжка й лриложивініи ру¬ 

ку до його розпаленого чола, скаізала шепотом: 
•— Іду привести Лівію до вас! 
Хотіла вже вийти, коли се хоірий зірвав ся з леговиска 

й дико глянув на неї. 
— Лівія? Де Лівія? — вистогнав із болем — ах, шко¬ 

да, вона, ніколи не прийде до. мене, ,бож я бідний, проікля,- 
тий чоловік, що прямо мусить собі відказіати бачити свою 
дитину! 

О, Боже! Буду мусів померти, не побачивши своєї ди¬ 
тини. І нічим не можу допомогти моїй бідній Лївіії, хиба 
що віддам1 її в опіку Господа Бога! 

І віпав ослаблений на леїговиско'. За хвилю же із його 
уст поніс ся хрипливий сміх, на зігуїк якого ґрафиінія аж 
з атрем тіла. 
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— Ха, ха, ха! Чиж се не є заслуженою карою? Вона-ж 
мене прокляла й її прокліїн сповняє ся! 

О, знаю, що тепер' станеть ся! — говорив зіаіхриіпліим 
голосоїм — брат мій всадить мене до ©язниіцї, забере все 
майно моєї дитини й перед ніким не буде вже м-уеїв скла¬ 
дати рахунків із нічого! 

Бідне моє дитя знидіє, піде на жеібри, між чужі люди! 
—• жалівсь бідняга. — Такі є наслідки злих вчинків! Бог 
нарає дїтий за провину родичів! 

Зложив руіки й (почав в голос плакати. 
Нарешті кріиікнув в роїзпуцї: 
— О, Боже, карай мене, скільїко хочеш, але не дотикай 

моє бідне, невинне дитя! 
Графиня впала на камінні сходи, й лице закрила рука¬ 

ми. 
— Чи .мііг би бути в світї хтось більше нещасливий, 

як сей бідний чоловік, що навіть СВОЄЇ ДИТИНИ1 не Є В СИЛ'ї 

■оборонити? 
(Після так голосного вибуху, бідняга заімовк й випер 

ланий впав на своє леиовиснО'. 

Глянувшій; ще раз на нього, Графиня вийшла на гору, 
перейшла через подвірє й спрямувалась до виходу. Трем¬ 
тіла М'ов осиковий листок, але не вернула ся. 

Сільський годинник вибив яікраз сему годину. Вона 
йшла скоро, а лагідний вітрець її вихолоджував та заспо¬ 
коював. 

Хоч Стеттен досить добре описав її помешіканє сво¬ 
його братіаі, не легко, було віднайти туди дорогу, й допер- 
ва переходячих робітників мусїла розпитувати куда йти. 

іЙдучи, роздумувала про можливий вислїд своїх за¬ 
ходів. 

На чім скінчить ся розмова із Лівією? Чи вона схоче 
признати ся до свойого батькаї? Чи1 може відрече оя його, 
коли діїзнаІЄ' сія про його, провину, може так само посту¬ 
пить як її стрий? 

Наколи має шліяхотне серце, то чейже нещастє рід- 
нього батька її зворушить й тоді бажати ме побачити йо¬ 
го й потішити! 

— О, Боже допоможи мені сокрушити серце Лівії! — 
шепотіла. 

Ішла скоро- дальше й після півгодинного' ходу доби- 
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лась до цїли, Фіірткою, яка на щастє не була замкнена’, ді¬ 
сталась до Стеттеновоіго іпаріку. 

Хотіла зголоситись й просити О' розмову і*з Лівією — 
але чи: приймуть її? Чи опікун не заборонить її стрінутись 
із незнаїкоімою?! 

іНаближила ся до палати й доглянула якусь жінку, 
видно' сильно' задуману. 

'Графиня спинилась хвильку, відтак рішучо наближи- 
лась до ньої й опитала про Лївїію. 

Дївчина стрепенулась із перестраху й неспокійно гля¬ 
нула в лице незінаїкомої. 

— Даруйте мені, ЩО' я вас наполохала! — шепотом 
сказаліаі графиіня — але доконче мушу побачити ся із пан¬ 
ною Лівією Стеттен — де можу її знайти? 

Молода дївчина відсунулась від ньої несміло' й недо¬ 
віряй в 0і. 

— Пані шукають Лінії Стеттен — спитала, вдивившись 
допитливо' в лице ноївоіпіріиібувшої — се я сама! 

З рад ост и Графиня аж крикнула. 

РОЗДІЛ ЬХУІ. 

КОРОЛЕВА ТИГРІВ. 

Коли обезтяімлену Єлену, після упадку з коня', внесе¬ 
но до Гардероби й лїкаїр тяжку рану на чюлї спливав, втво- 
рили іся нагло* двері й вбіг доі середини 'Олекса —- блїдий 
й тяжко' зажурений. 

_Як-же імаєть ся? — опитав, приступаючи до лікаря. 
Поважний іпоігліяд :й здвигненіє раменами заступили 

цілу відіпоївїдь лікаря. 
ІВ гардеробі, крім них, був іще барон Редерн та Вайт- 

ленд. 
Редерн 'прямо Оічиїй не зводив із блідого личка зра¬ 

неної артистки. 
іВайтленд також зажурив ся нещаісТєм дівчини, забу- 
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еаючи зовсім (про динні случаї, иікіі (зайшли 'в поіслїдних 
ХВИЛЯХ. 

Олекса (похилив сні ,н.ад вленою й весь зіадрожав, по¬ 
бачивши зі.су.неін'у з ГОЛОВИ ясну перуку й зручно її по¬ 
правив. 

Ловів иесуіпокіїйним ПОГЛЯДОМ ПО. ІЗібраіних —. ЧИ во¬ 
ни. в цирковій амаїзоніцї не пізнали Єлени1 Спінелї або 
княжої дочкою. 

— Чи можна би відвезти донну ДолГтті ДО' її ломеш- 
ікаея? — звернув сн до1 лікаря. 

ВІіїн глянув найперше на обезтямлену дівчину. 
— Лиш тоді, як можна би се з найбільшою осторо¬ 

гою зробити! — відказав. — Не можна' її :класти на вів, 
бо найменше потряїсеніє могло1 би її смерть приопіішити! 

До розмавляючих приступив тепер 'Редерн. 
■— Скажу принести ноші! ■— промовив дуже чемно. 
Олекса затремтів й ненависно глянув на барона. 
— Вибачайте, я лостаїраю іся о- все, що донні Долетті 

потреба! — відказав холодно. 

З гнїіву лице барона забагрилось. Хотїів дати різну 
відповідь, але Ваійтленд його здержав. 

Глянувши ще раз довго та з болем на свою любіку, 
Редерн з ІВайтлендом лишили Гардеробу. 

В цирку пану вав страшний несупоікій. Перервали пред¬ 
ставлене, але ніхто з публики не лишив свойого іміїоця — 
всї несулокійно вижидали вістки про стан ївсїми любле¬ 
ної артистки. 

Леопарді був в ровіпуцї й щоби заспокоїти розбур¬ 
ханий народ, почав брехати та: видуманими вістями про 
стан улюбленої артистки Істараїв ся заспокоїти зібраних. 

іКоли ,на арені поіявив сн директор, наступила загаль¬ 
на тишина. Всіх очні споічали на ньому з питаючим ви¬ 
разом. 

— Що він їім скаже? — ікождий думав. 
— Хочу повідомити поважаних постий, що наша бід¬ 

на донна Долетті вернула до паїмяти й всяка небезпека, 
якаїб грозила її житю, проминула! 

Настала .загальна радість із тої причини й публика 
почала розходити ся домів', бо про дальшу виставу не 
могло бути навіть мови. 

Гості оставляли цирк заспокоєні вісткою, бо не до- 
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міркору®али .ся того*, що директор їіх юбманив, та що бід¬ 
на артистка не тіїльїки що не вернула до ев і доїм ос ти, але її 
житю загрожувала велика небезпека. 

Коли іпри івиході із -цирку Вайтленд хотів попращати 
«барона 'Редерна й вернути до* Гардероби, нагла, наче із 
землі виросла, станула -перед ним) струнка стать жіноча. 

Була се королева титрі®, Мис Неллі. 
Поім'иімо ікор'олївської постави, тоді було її назвати 

гарною, бо черти її, лиця мали в собі -щось твердото і не 
жіночого. Тільки їв -очах у ньої був якийсь чар — якась 
тайна сила, що навііть диікі, ,звірята приневолюївала до по¬ 
слуху її спокійно клала перед її ноігаїми. 

Мис Велліі глинула тепер вогнистими очима на Вайт¬ 
ленд а. (Гарна, струнка стать її аристократичні черти його 
лиця викликали у ньої глубоке еражїнє. Любила його при¬ 
страсно й рішила чаром своїх очий прикувати рев-на-все 
до себе. 

Кров стяла ся їв її жилаїх, коїли добачила як дуже Вайт- 
ле-нда враїзив нещасний випадок донни Долетті. Не зна¬ 
ючи дїйісної причинні, дуімзла, що причиною того є лю¬ 
бо®, тим більше, коли побачила, що він вертає знова до- 
гардероби. 

'Се довело її ДО1 скажені л ос ти. З ума сходила на саму 
думку, що Долетті:, яка й так була її суперницею що до 
призи а-ня іпублики, тепер ще й любимого муіщину V ньої 
відбирала. 

Нем'Оїв роїз’ярена льівиїця ходила там і назад ,перед 
дверми, гардероби, іщоб діждатись попороту Вайтленда. 
Доконче хотіла із ним ровмювитись, собі з’їєднати а від 

бити у тої дівчини1, Долєтти! 
Вайтленд аж жахнув ся, глянувши на бліде лице коро¬ 

левої тигріві, грудь якої різко' піднимала (ся й спадала. 
— Ах,, містер Вайтленд! Як же добре, іщо я, вас тут 

стрічаю! — кликнула ІНеллі, силою себе вдержуючи. — Чи 
не зінаієїте, як міаієть ся Долетті? Леопарді, думаю, не ска¬ 
зав правди! 

-— 'Стан її дуже небезпечний! — відпо-вііїв Вайтленд — 
якраз івертаю 'від ньої! 

іКоролева тигрі® п обідню лику вала в дусі*. 
—-Чи може вмерти? — спитала1, дух в собі стримую¬ 

чи. 
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— Лиш Бог один знати може, міиіс Неллі! У всякому 
іразт її -стан дуже небезпечний. Маю однак у Боїгаї надію, 
що нам оставить донну Долєтті, бо шкода би було так зру¬ 
чної артистки! 

Королева титрів аж затремтіла із гніву; лице її ви¬ 
кривилось а з уст вирвало ся їсичіінє наче Їдо витої ігадини. 

— Там, ваша правдаї, миістер Вайтленд! — її смерть за 
велику рану нам би зробила! *— насміхалась мис Неллі, — 
Подумайте лиш, «як тильно жалітиме кавалерія, коли 'стра¬ 
тить божеську їм етресу. 

Адже ж загальної знають,, іщо- донна Долєтті своїх ляск 
нікому не щадила! 

Се кажучи, вона іхютїла вгризти тіроїха Ваійтленда й рів¬ 
ночасно втворити йому очи на невірніїсть й легкодушність 
Долєтті. Хотіла сиїм пю дражни ти його чести люб ивіість й 
відтягнути від ньої. 

Але на своє велике здивоване не трафила сим до іцї- 
ли. (Не доглянула у Ваійтленда. обуреня із заїзд рости, а зате 
тим більшу іще ненависть до себе. 

— Мис Неллі! — (сказав — тепер бодай не іхочу розба¬ 
лакуватись над моральним іповеденєм донни Долєтті, 'яка 
зрештою мала як найбільше поважане! — Тепер зрештою 
не час на обмову нещасної! *— додав їй (холодно кивнувши 
головою, відійшов. 

Мис Неллі глянула за ним іпрошибаючим, гидким но 
глядоім. Лице її мало вигляд розбішеної богині піїмсти. 
Навіть дикі звірюки булиб тремтіли перед нього! 

Стиснула кулаки й сміялась хрипливим голосом. 
—(Гаї, се лиш комедія! Він її любить її не повірить в 

ніщо ізле, колиб хто казав. 
О, як я її за се ненавиджу! Не епічну, доки її не зни¬ 

щу! 

Вайтленд мусить бути й буде моїм! Забуде про неї, ко¬ 
ли вона уступить ся йому з очий, а тодї я стягну його1 до 
ніг своїх! 

Зареготала ся по чортівсьКи й побігла де відділу, де 
були (приміщені звірята:, в якими пописувала ся на сцені. 

Коли втворида дверіг, заступив її дорогу якийсь му- 
щина й положив руку на її раїмени. 

— Що робите, мис [Неллі?! Чей не хочете тепер увійти 
межи звірята?! 
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— Чюімуж іби нї? — (заісміїяла ся. — Чи .хочеш мене від 
сього- спинити, Джон? 

Мущина затремтів іпіід допитливим оком дівчини. 
— Будьте, пані, осторожиі! — просив він. — Звірята 

змучені; й хочуть віідпочати. Не можна їх дражнити, бо... 
— Се вже моїя 'річ, Джон! (Пусти мене! 
Відтрутила його рукою і увійшла до- середини. 
Підійшла найперше до лямии, витягнула її й насадила 

рефлектор таїк, щоб світло падало на клітку де спочивали 
тигри. 

Дикі ізівірята зірвали ся на ноги1 й почали ліниво витя 
гати ся — потім же почали дит ібіїгати у клітці й вити1. 

Мис Неллі вхопила тепер ізелузного іпірута й, встромив 
ши його у середину клітки, дражнила й так вже .розлюче¬ 
ні звірята. 

Що раз то голосніійше вони ревіли, — вишкірювали 
•острі зуби й дико махали хівоістами. 

Королева тигрів сміяла сія х.рапливо. Оправляло' її ве¬ 
лику приємність дражнити дикі звірята, тепер, коли в її сер 
цю горіла страшна заздрість та гнів, та шалений біль сти¬ 
скав за горло. 

ІНе доглянула навіть, ішо за н-ьою всунув ся Джон й 
■отий ііз ніьої не спускав. 

В хвилю коли хотіла втворити двері від клїтки, почула 
нараз позад себе страшний ,захриплий крик трйвоги, а ко¬ 
ла відвернула ся, побачила!, що- стояв за ньою Джон, блі¬ 
дий й тремтячий, наче опир. 

— Але ж се божевіле, мис Не лі — що В'И робите?! — 
промовив, вхопивши її іза руку. 

— Геть .1(3' в ідей, коли тобі житє миле! — кликнула. — 
Втвираю дівері! 

Й видивилась на нього так дикими очима, що він ми¬ 
мохіть задрижав й відступив у біік. 

Рівночасно Неллі вбігла до клїтки їй двері, заперла 
за собою. 

Джон зойк'нув, наче з болю, побачивши її в окруженю 
хижих, майже ДО' іакаженїлости доведених звірят, що- не¬ 
мов ДО1 нападу на дівчину лагодились. 

Був се страшний вид — так страшний, /що* від нього' 
іаїж волос їжив іся на голові. Здавалось, що та божевільна'. 
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жіінка вже проіпаїщаі, бо оце кинув ся до* ньої юдин тигр 
з піднятими в ігор у лаіпами1. 

Вона метнула головою, а дикі звірюки, наче під чаїро- 
дїійниїм закліятєм вспоко'їли ся й немов ласкаві пси розтя¬ 
гнули СЯ КОЛО 'ЇЇ НІІГ, не ВОрО'ХИуВІШ'ИСЬ навіть більше’. Вди¬ 
влялись в її очи тіак, начеб були загипнотизювані або сіпа- 
ралїіжованії. 

Видно було, іщюмЗівірі піддались якійсь виїсшіїй силїі, але 
в очах у них жевріла дальше ще, на хвилю спинена, жажда 
людської крови. 

З запертим віддихом стояв Джоїн й задубілими очима 
диви в ся на сцену, від якої кр ов в його жилаїх зціпила ся. 

Чи се та жінка своїм поглядом так обеїзсилиїла дикі 
звірята? 

Без трівоіги, з очима на звірі зверненими1, стоила се¬ 
ред них їй навіть не задірожала. Піт виступав на чоло й ви¬ 
дно було, що вісї м.яізи у ньої сильно1 напружені, зате на ли- 
ци навіть не елїдіно було страху. Противно, вона стояла V 
вививаючій постав її, немов се справляло1 її 'якусь страшну, 
дику приємність. 

Тихий зойк добув ся із грудий приглядаючого ся іму- 
щиіви. Страх обнимав його на вид тої жінки а помимо 
того йшов за: ньою наче пес, з місця на місце, не відсту¬ 
паючи нікуди, помимо сьоігоу що нераіз заржав ся й вті¬ 
кав від ньої. Але нігде не міг знайти супокою1, все якаясь 
магнетична сила знов а його до ньої (притягала. 

Чи було1 се те саме, що з дикими, звірятами? Чи іі його 
її іпогляд ігиіпнотизував), що мусїв скрізь йти за ньою? 

Не любив її пристрасною любоївю муіщини до женщи- 
ни — обожав її, хоч нераз відчував страїх перед ньою. А 
вісе-ж таїки був би й жіитіє віддав (задля тої страшної дів¬ 
чини! 

І тепер на сей вид серце йому стискалось і він не міг 
з місця порушитись, анї кричати1, оібавляючисьі, щоб її сим 
не зашкодити. 

Наглої змінив ся її погляд, а був так дикий й гнівом 
палаючий, що аж роїзюішені тигри перед ньою тремтіли. 

Ха, ха, ха! І його колиісь так прикоськаю! — проси¬ 
чала. — І еіін також тоді повівати ме перед моїми ногами, 
а я знищу ту ненависну мені людину! 
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ПоїЧ'уіВІШИ се, ДЖОН ПІДОШЧИВ наче ■еЛІЄКТри'КСЖ) діжне- 
ний. 

-—П>ро .кого се вона говорить? Кого то коне бачити 
коло ніг своїх? Кому присягає пімсту? 

Не мав часу .роздумувати над сим, бо ось побачив, що 
Нєлліі поволи й незначно' відступає до дверній клітки, не 
ЗВОДЯЧИ При' тому ОЧИІЙ іііз звїрюік, яких тільки супокоєм 
могла покопати. 

Нарешті була вже1 коло дверий. Раз іще метнулась 
й була вже поза кліткою. 

Б туж мить ізновіаі поніс оя дикий ірев їй вите з-вііріяТ. 
Розбудженії, наче з гипноізи, звірята, кидали ся дико на 
крати клітки, немов би хотіли1 їх переломити, й кинути* оя 
на свою жертву. 

Страшно було дивити ся на роз’юшені звірята, на їх 
дикі очи та страшний ірев. 

Мис Неллі відіткнула глубоко, відкинула в Зіад: розпу¬ 
щене волосе й уомі'хаїючиїсь показала білі зуби. 

Почувалась тепер далеко ліпше. іПобідила не лиш ди- 
кіі звірята, але й розбішену в серцю бурю пристраістий! 

Погляд її спинив ся тепер на лициі Джонаї, а уста її 
стягнула злобна еаісміїшіка. 

— Се могло* дуже зле скінчити ся, мис ... 
— Не бою оя нічого! А колиб була й загинула? Ну І 

щож?!... • 
Хаі, ха, їха! — зареготала ся. — І се зветь ся мущина?!.. 

Страхопуди ви всі! 
Се сказавши відвернула ся з погордою й відійшла. 
— Так, тут її правда! — промовив. — Із нас дійсні 

Страхопуди, яких вона, легко прикоськати вміє, але — те¬ 
рор я її покажу, що й у1 мене також є досить мужеськоі си¬ 
ли й не-віби-іяка відвага! 
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РОЗДІЛ ЬХУІІ. 

БЕЗ ЩАСТЯ. 

Скрикнувши зі' страху, Бліюім скочив за І л ноною у 
воду. 

ГорґО' дививсь за ним блідий, тремтячи ізііі істіраїху о 
житє Ільойи та Блюма, іпро. Турків зовсім забувши. 

іВе доглянув також, що* йото вороіги були вже близь 
ко позад йіогої, та що один із музулмаиів /підняв свос ве¬ 
сло, щоб зараз же1 в другу 'хвилю з цілою силою опустити1 
на голову Горна. 

Поніс ся проймаючий крик розпуки — І бідний Борг о 
повалив оя на дно» свойого човна. 

Із диким криком іпюібіди кинули ся Турки на ньото й 
перетягнули у СВОІЄ повно. 

Що стало' ся тими асом із Блюмом? 
Скочивіши у воду, доглянув із далека плаваюче но 

водї тіло Ільони й поплив у тому напрямі/, не зважаючи!, 
що тим самим наближасть ся до турецького1 човна. 

Один з музулманйів доглянув йото й тТідняв своіє ве¬ 
сло в гору. 

Добачивши грозячу небезпеку, Блюм поринув у в> 
ду, але 'мимо1 сього таки почув на своїй голові тяжке ве¬ 
сло противника. 

Зробилось йому чорно в оча/х їй через хвилю був на¬ 
че приголомш енній. Якась тайна сила тягнула його в глуб 
моря... 

Був би напевно пропав, колиб думка про іільюіну не 
‘Привернула була його до тиміки. 

— /Ради Бога! Муішу р ату вати Ільоіну! — подумав, ви¬ 
пливши .на верх води й затягнувши в себе досить воіздуху, 
й зараз розглянув ся з тріївоігою кругом себе. 

Нігде однак не міг доглянути Ільони. Де вона поділа 
ся. 

Доглянув плаваюче іпю водї порожне човно — значить 
і Ґорґо пропав без сліду! 
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Обняла його, шалена тріївопа. Глянув на чоївіно Турків, 
що тепер вже ‘ллил-оі з поворотом — але й там не було I- 
льони! 

Блюм прикусив уста й зібрав всі 'свої сили, щоб даль¬ 
ше 'ПОПЛИСТИ й за своіею любкою розглянутись. 

Надармо1 все! Нігде не міг її доглянути. 
Потемніло (йому в оічіаїх а їв ухах шуміло. Відчуваючи, 

ще його сили лишають, звеїрнув ся плисти ДО' берега. 

Потреба було тепер надлюдських змагань, щоб діста¬ 
ти ся на беріїг, а журба про- Іільону парад їжу вал а й так сла 
бї вже його сили. 

Напів приголомшений добивав ся вже до берега і тодї 
намов в полуснї бачив якеїсь наближаюче ся човно» — потім 
попав в цілковиту несвідомість. 

Чи, наближаючі ся човном люди доглянули виринаюча 
з межи филіь тіло Блюма? Та чи зможуть ійюгоі виратувати? 

Були вже при ньому. Один із ник скинув із' себе за¬ 
гортку й крикнувши щось до своїх товаришів по* арабську 
скочив у воду. 

Пірнув. Після кількох хвиль доіперва його товариші 
доглянули із води виїстаюче його- рамя. Після того- й він 
самий виринув із води лівою рукою витягаюче якесь мер¬ 
тве тіло. 

Під’їхали скорю човном до нього», зложили потопель 
ника у повно,, після чого- відважний мущина також самий 
виліз із води. 

— Аллах! Та то- іще якийсь молодий чоловік! — кли¬ 
кнув один ііз (Турків, дивлячись на вирятованого. — Шкода 
би ще було його»! 

— То- мусить бути хиба циган! — кликнув другий. — 
Глядіть на» його чорне лице та волосе. 

— Хто й чим би він не був, а треба його1 ратувати! — 
відозвав ся старий мущина. (В-озьіму його до себе, буду 
дома доглядав. 

Неїзабавки повно- добило' до берега й об а молоді- Тур¬ 
ки винесли тіло' незнайомого на беріїг, іпідчаС коли -старший 
привяізував ч-оївно. 

Мовчки1 йшли із своїм тягаїром пустими їй темними ву¬ 
лицями Царлороду, стрічаючи іпо дорозі хиба лиш голо¬ 
дом виснажені пси . 
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Нарешті спинили ся перед невеличкою хаткою:, куди 
занесли тіло потопельника. 

Старий муіщиіна пішов вперед й запаливши лямпу, 
кивнув на товариша, щоб тіло чуїжоїгю чоловіка зложити в 
юлії, на ліжку. 

Зробивши -се:, попращіали ся стисненим руки й роїзїй- 
шли ся. 

Ста рий -наближив іся до- ліжка й цікаво приглядав ся 
на лице 'чуїжиецж. Потіїм1 стягнув із ніьоігю- м-окіре платє й 
приложив ухо до серця. 

— іЖиіє іще! — шепнув вдоїв о л енній й почав заходи¬ 
тись коло нього. Коли однак мимо вісїх змагань в-іїн все ще 
лежав непорушної й без ТІЯМКИІ, віін .приступив ДОі стінної 
шафки;, вийми® звідтам фляшечку із темним яікимсь пли¬ 
ном й почав натирати виски втопленого. 

Помогло се ОСТІЛЬіКО, що Блюм ворухнув половою. 
О чий однак не витирав. 

Вдоволений тим, старий прикрив його вовняним ПО- 

кривалом, відстав'ив на бік світло й самий також положив 
ся спати. 

Через кілька годин Блюм лежав в тяжкій горянці, а 
коли .остаточно прийшов до* свідомоісти, почув ся так сла¬ 
бим на душі> і. тілі, як ще ніколи в житію. 

Разом із свідомістю вернула йому пам'ять т-оіго, що 
зайшло- тої то ініоічі, коли увільнив Ільону із гарему паші. 
Рівночасно також .пригадав собі страшний вид борикаючої 
ся у воді ііліьоіни1 і заволодів ним так страшний жаль, що 
нічиїм супроти того були ВСІ ДО'ТЄПЄрІіШНІі фізичні терпіня. 

■— Не може бути сумніву — ІльЮна- втопила ся тої то 
ночі! 

Жаль іза втраченою любкою доводив йото до боїжеві- 
ля. Не міг того поіняти, що міав би її вже раз-на-все стра¬ 
тити й більш ніколи їв жиітю не побачити. 

І вірниїй його товариш, Горіґо, також загинув. Був отже 
зо всім самітний в чужій країні. 

Був- так придавлений тим горем, що* вже тільки смерти 
собі бажав. Що йому ііз житя ,коли був такий самітний, 
зболілий, нещасний!... 

Чому якраз його судьба вибрала собі на так тяжкі 
проби? Чи йому вже ніколи не мала кравша доля усміхну¬ 
тись? 
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Які тю надії, які імірії будучого щастя вііїн снував іще 
лиш лсільїка дінїв тому, коли приготовляю *ся до осююбодже- 
НЯ ІЛЬОІН'И? 

Думаю тодї лиіш про се, іщоїб коїхану дївчину втцасли- 
вити — рішив бую оставити свій скит а лютий існоюіб життя 
й осісти ся десь спокійно з МОЛОДОЮ СВОЄЮ жіночкою! 

А тепер те юсе пропало1 — сном рожевим тільки оста- 
ло! Ніколи вже не маю своїми очима оглядати чудову 
стать люїбої дівчини! ІВ серцю свойому віідчував бездонну 
пропасть! 

Моральні терпіни пірипіізінюівали його виздоровленє, 
ломимо незвичайних старань турецького філантропа. 

Блюм ібую глубокю зворушений добротою того зов¬ 
сім незнакомого' собі чоловіка й одного вечера втворию 
перед ним свою серце — вис казав всі свої болі й неіпо- 
водженя. 

Абдуль — так ізюаю ся Турок — присл укував ся йому 
з очевидним жалем. 

Коли другої днини пробудив ш Блюм;, побаїчию, із не¬ 
малим здивюївіаінєм, що' Абдуля вже не 'було-. 

Вернув він допарю а аж десь коло ватера, змучений й 
прибитий, й признаю ся після деякого і отягай я. що ма¬ 
рочно вийшов', щоб дечого діїзнаїти ся про І льону. Вісти, 
які приніс із собою зовсім не були потішаючими. Вона 
мусїла тс ї страшної ночі втопити ся, бо другої зараз дни¬ 
ни добули ІІЗ ВОДИ ТІЛО' якоїсь молодої дівчини,, якої з тій 
околиці ніхто не знаю. 

(Блюм падаю під тяГаром того: тяжкого болю. Дотепер 
бо все ще маю надію, що чейіже юратовано' Ільону —- 
тепер же все проіпалої! 

Роїзіпука привела до іпоігіршеня. Через кілька днів 
обаюляю ся1 Абдуль о> жніте молодого' цигана, що все ще 
лежав у великій гарячці. 

Але його природна сила все побїдила. Хоч біль серця 
не уступав, він поволи приходив змова- до сил, а після1 чо- 
тироїх тижнів встаю із ліжка, щоіб старому свойому до- 
бродїєви на дальше не бути тягаром? 

Цілою силою волі Перемагав фізичне обезСиленє а 
вручивши старому, враз з горячою подякою!, останок 
своєї готівки, він поіпращав йоігої й вийшов на сюїт, горем 
прибитий й ібеїз всякої надії. 
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Безцільно. й зовсім байдужо волочив ся вулицями 
турецької столиці, не знаючи в котрий бік звернутись. 

Як іприкрої даїв сяі 'йоіму віідчути брак Горґа, що тої 
страшної ночі ,певно враз з Ільоною знайшов смерть у 
морських фи;ля!х! Порожне човно' було> того найліпшим 
доказ оім. 

Блюм почув у соїбі заздрість! О, як охочо1 він волів 
би замісць нього івмерти!... 

Очунявши із таких думок, він1 нарешті застановив ся, 
що із собою зробити. Хоч не ібув сильним, то однакож 
мусів взятись до якоїсь роботи, щоб бодай на жито за¬ 
робити. Не мав вже ніяких гроішиїй при собі. \ 

іРішив чимюкорше зібрати дещо' на дорогу й вертати 
до Італії. Оіжиівлений тою думкою, доплів ся до» пристані 
і там незадовго знайшов занятє при вигружцї кораблів. 

Не мала то була робота; для нього двигати всякі тя¬ 
гарі. Прикусив однак уста й працював наче тягаровий 
кінь аж до їстівного вечера. 

Надія заплати підтримувала його силу. Після скінче¬ 
ної праїцї при одному корабли, навіть не догляїнув, що 
вже другий наСпІів до пристані. 

Опостеріг вже виходячих із нього ПОДОрОЖїНИХ, а в той 
час, коли він знсмваї вертав за другими клунками, загля¬ 
нув малого:, може ніять-літного хлопця, що ходив понад 
беріг збираючи камінці й кидав їх у море. Нянька, що 
доглядала його., задивившись на ново (прибулих, навіть 
не звертала уваги на хлопця. 

Нараз міалий опіїтннув ся, крикнув зі страху й впав 
У воду. 

На хвилю Блюм наче остовпів. Але голосні риданя 
няньки привели його до памяти й віїн, скинувши свій 
тягар із плечий на землю, скочив у воду в тому місці, де 
нещасна дитина показала на хвилю свою головку із води. 

Зібрані на березі люди із запертим віддихом пригля¬ 
дались тому. Ніхто не звертав уваги на плачі старої жінки, 
очи всіх були звернені! тепер на відважного молодця. 

Він наближив ся до дитини і вже витягнув свою руку 
ДО НЬОЇ, КОЛИ филї пірвали ТІЛО' дитини ,із собою. 

Блюїм аж скрикнув із жалю, що> так був вже близько а 
однак не досягнув рукою. Коли се знов а над водою по- 
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казалось тіло1 дитини їй він скоро звернув ся в ту сторону 
ЩОіб ЙОГО1 досягнути1. 

Плив останками- сил, не спускаючи очий ііз дитини. 
Один зручний рух руки їй зловив за рубець убраня. 

З берега поніс ся загальний крик радости. 
в туїж мить до- зібраних над берегом людній прилучив 

ся також боїгато прибраний Турок. Тільки що заглянула 
його нянька, впала йому до нііг ііз тяжким; риданем й го¬ 
ловою вказала на воду. 

Один погляд у вказаному напрямі а нещасний батько 
зрозумів, що стало ся. 

Його дитя — його одиноке ДИТІЯ — було! вже близько 
смерти! 

Крикнув в роїзпуцї й міов божевільний пустив ся до 
води, щоб дитину рятувати й тільки силою змогли його 
люди стримати від того. 

Тимчасом Блюм, тримаючи: дитя одною рукою, до¬ 
пливав до берега. Вже був дуже близько1, коли .'нагла 
стали його сили опускати. Почув ся наче спзралїжованим, 
об еізсил еннім. 

— Боже милосерний! Що стаяеть ся із бідною ди¬ 
тиною! *— подумав. 

Побачив се стоячий на березі батько їй обняла його' 
шалена тріївога. Чиж би віін дійсно1 не міг дістати своієї 
дитини? 

Але Блюм збираіе всю (свою силу (й останками; її доби¬ 
рають ся до берега. Був вже так близько', щоі ізйібрані на 
береїзї люди, могли взяти від нього дитину. 
Щасливий батько, заливаючись сльозами, притискає 

своє дитя до> серця й бліде личко покриває полїлунками. 

Тимчасоїм люди витягнули1 також (і іБлюма із води й 
положили на березі, де він лежить безсильний, без най¬ 
меншої спромоги порушити Ся З МІСЦЯ. ЙОГО' серце стра¬ 
шний біль розриває. Одна лиіш думка його мучить: 

— Чому він міг врятувати сю чужу дитину, а не був 
в силі вир ату вати Ільони? 

Не зважав на протискаючих ся до нього' людий, щоі 
величали йото- геройську відвагу. Що йому з того, хоічіби 
й цілий свііт його' величав?!... 

Натішившись своєю дитиною, щасливий батько по¬ 
думав також і' про того1, що вирятував її. 
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Коли іприступив до нього, щоб подякувати а поба¬ 
чивши який він ослаблений, приказав принести лєктики, 
одну для нього а другу для сина. 

— Возь'му вас ДО) себе й доглядати му доки доі сил 
не прийдете! Ніколи вам тоїгої геройства не забуду! — 
се скаїзіавішиї, звернув ш до людий, що внесли Блюма до 
лєктики й приказав: 

— Занесіть його' до моєї хати., 
Блюм- (був зовсім рівно душний й не противив ся ні¬ 

чому. 
Мустафа — бо. таік називав ся біатьікюі вирятованої 

дитини» — йшов побіч лєКтик, а позад, у віддалі скрадала 
ся стара нянька, почуваючись до вини в тому нещастю. 

За тим походом ще йшов великий гурт людий, бо 
геройство молодого цигана всіх захопило. 

Нарешті всі спинили ся на широкому місці, де була 
хата Мустафи. 

Межи» цікавими' була також молода дівчина, з личком 
сильно опаленим від сонця. Була дуже збіджена й ледво 
була в силі ноги тягнути за 'собою. 

Коли глянула на ноїшї й спочиваючого на них блідого 
муіщину, вона крикнула проймаючим голосом: 

— Роберте! Р оберте! 
Блюм створив очи. 
•— Хто міг би його кликати? Чи булаїб се Ільона? 
Вдивив сіяі лискучими очима, але пізнав її аж коли 

станула близьїко коло нього та ізі сльозами витягнула ру¬ 
ки до нього. 

•— Се ти? — воркнув в ровчаровіанію й впав з пово¬ 
ротом на нош,і. 

Дівчина зойкнула й задрожала. Глянувши із болем на 
нього', вона шепнула: 

— Богу дякувати, що тебе я віднайшла! 

Побачивши нетерплячку у людий вона відступила, 
але йшла дальїше побіч ноішів, немов її се місце правно 
належало ся. 

Під самою хатою Мустафи, нянька вхопила дитя на 
руки й зникла із1 ним в середині’. 

Б люма також з абрали1 із нош і в й положили на канапі, 
а Мустафа, закликавши1 слугу, приказав принести найліп¬ 
шого' вина з пивниці. 
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За якийсь час знова повернув до молодого' цигана, 
де той ще наче приголомшений лежав, і промовив: 

— Нехай Аллах тобі допоможе прийти1 до здоровая», 
ішляхотний молодче! (Мій дім нехай буде твоїм домом! 
Побачиш як Мустаїфа поважає чоловіка, що йото* дитині 
жиїтє враїтував! 

Блюм втвоірійв очи й дивної всімііхнув ся. 
Турок відійшов на хвилю, щоб знова подивитись до 

своєї дитини, а тимчасом невільник приніс збанок вина й 
поставив на столику побіч Роіберта. 

В кутї кімнати сиділа Льоля не спускаючи очий із 
Блюма, Ніхто' не зважав на неї й не боронив вістуну до 
тої хати, бої думали, що вона до нього належить. 

Була незвичайно щасливою, що віднайшла йото. Вже 
від кількох днів була в Царгюіродї й діізнала ся, що підчас 
вогню в гаремі Оаїда паші, якихсь двох циганів забрали 
звідтам якусь дівчину, що походила з Европи, 

— Се певно1 Ільона! — подумала. — А сі два, се безпе 
речно Роберт й Гоїрбої! 

Шукала дальше Блюма а коли вже вичерпала послїдні 
гроші, почала: жебрати, щоб не згинути із голоду. 

Коїждої днини ходила до> пристані, в надії, що Робер¬ 
та тамі відшукає — але все надармо! 

Доіпеїрва сьоігодня зовсім несподівано йогої віднай¬ 

шла. 
Була при ньому, а думка ся так вщасливила її, що 

навіть не відчувала байдужіности, з якою Блюм її приняв. 
Нараз стрепенулась. Подумала про Цльону. 
Рукою притиснула серце, немов стараючись його за¬ 

спокоїти. (Відтак піднялась із місця й наближала ся до 
НЬОіГОі. 

.— Роб ер те! — промовила. 
Втворив очи й ДИВІНОІ глянув на неї. 
Чого, воїна хотіла від нього? Пощо сюди за ним при¬ 

йшла? Чому се в місце її іне іпоявила ся Ільона? 
Зойкнув із болю й спитав, холодно глянувши на неї: 
— Чого* хочеїш? 
_ Ч шукала за тобою! Я (почула що ти в Царгоіродї 

і тому сюди прийшла ізл тобою! Де ГоїрГо? 
—іНе жцв1! — сказав (придавленим голосом. 

_ Не жиє! _ повторила побілівши й замовкла. 
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— А де є — Ільона? — спитала нарештї отЖгаючись. 
-— І в1 он а не жиє! — 'вирвало ся ї(з жалем із його уст. 
Льоля глянула; на нього немов не розуміючи ТО'ГОї, що 

сказав. Лице її не виражало' нї жалю, нї вдоволеня. 
—- Також померла? — шепнула наче до себе. 
Блюм глянув на неї дико* йі ненависно. 
-— Йди від мене! Не можу дивитись на тебе! — крик¬ 

нув. — Ненавиджу тебе! Ти хотіла її вбити, мою наїйдоі- 
росшу! Геть мені з очній, ти гадино! 

Зірвав ся;, але тили ійоїго опустили й віін, зойкнувши, 
впав назад на канапу. 

Льоля заховала Ся в куток, закрила лице руками, щоіб 
придавити «і® її гірудиій добуваючий ся крик розпуки. 

Не бачила ненависного1 погляду цигана, якого гнїв й 
обряджене до ньої (були більіші чим його ослаблене. При¬ 
гадав собі, що лиш з вини Льолї Ільона їй він зазвали 
стільки нещасВя, й теїпер не будучи в силі далВше себе 
здержувати, схопив ся із канапи:, крикнувши: хрипливим 
голосом: 

— Геть із від<си, падлюко! Геть (із моїх очий, ти підла 
дівко, бо ножем пробою тебе! 

Се кажучи, вихопив ножаку ізза пояса й кинув ся 
на нещаісну. 

Льоля однак саме в нас метнула ся і одним підскіО'- 
ком оіпинила ся коло дверий. 

(В той же час Блюм юбеізсилений віпав на землю. На¬ 
гле обурене занадто сильно його зворушило. 

РОЗДІЛ БХУИ. 

\ 

СТРАШНА ПОМИЛКА. 

День після розмови із батьком), Аделя пережила силь¬ 
но ігоряйкуючи. Не чула майже того' коли хто що< до ньої 
говорив й думками блукала зовсім куда инде. 

— Сьогодн'я вечерОІМ, ОКОЛО' восьмої години, вона 
піде у лїс до млина і звїдтам вже ніколи не верне ! __ 
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думала ,а думки' такі в горячку'її вводили. 

'Коли увійшла до батькової/ кімнати, застала його при 
бюрку над книжками. 

Стеттен зовсім не лягав сіпати тої ночі ;й коли звернув 
до дочки бліде лице, вона жахнула сія й кликнула зі стра¬ 
ху: 

■— Мій Боіжє! Батечку, ви зовсім не ліяігали ще спати? 
— Чи-ж можу? — відповів з опіірченем — тремчу на 

саму згадку про нинїшний вечір! 'О, Боже, коіби се вже 
раз минуло! 

О б кинула його хмарним поглядом й наїближивішись 
глянула в отворені ікнижіки. 

*— Що ітут робите? — спитала здивована. 
— Робив обчйслєня1 через цілу нііч, щоб бодай знайти 

який вихід із того — зойкну'в. — Я все ще мав надїю 
виратувати для нас бодай хоч дещо» з того, що Лівії на- 
лежалоіб ся. Однак висл'їд застрашує мене, бо не досить, 
що для нас не вдасть ся ніщо виратувати, але ще пока- 
зуєть ся, що ми вже від кількох літ жили ііз майна Лівії 
й тепер вже мнооо її завинили! 

Аделя гірко засміяла ся. 
— Поіщо сї обчиїслюваня, батьку? — спитала насміш- 

ливо. — А хоч би нам й Кілька сот золотих вдало- ся ви¬ 
тягнути, тої що би се нам помогло? Чи так само не сталиб 
ми жебраками? 

Ви-ж ніколи не знали, що значить праця — чи-ж 
тепер умілиб візити ся1 за яку роботу, щоб на нас двоїх 
на житє заробити? 

Прибитий тим нещасний батько зойкнув тяжко, по¬ 
чувши такії злобні та немилоеерні насміхи власної дочки. 

— Маю ще чаїс завернутись — воркнув — все ще в 
моїх руках остає! (Кілька годин пізнїйше булоб вже про¬ 
пало ! 

{В диви® ся в дочку ізадубілим поглядом. 
— Чи ти думаєш, Аделю, що після такого- страшного 

нашого вчинку моглиб ми ще бути щасливими? — спи¬ 
тав. — Чи моглиб ми жити супокійно,? Чи її тінь не пе¬ 
реслідувала би мене (безнастанно? 

А пізнїйше — коли се виявить ся_ 
— Чи ви не збожеволіли, батьку! — воркнула Аделя, 

прошиваючи батька погірдливим поглядом,. І наближив- 
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шиїсь до нього; сказала різким тоном: 
>— Бачу що: вам не стає відваги се зробити! Так 

оставте се мені! Беру все на себе! 
— Аделію! Бій ся Бога! Ти страшна! 

-Вона ззсміяла ся до кости проймаючим сміхом та 
глянула ііз гнівом на нього*. 

— Чи оістаїє нам ще який другий вибір? Надумайте 
ся ще! Може маєте яку другу дорогу спасенні — крикну¬ 
ла. 

Бідний чоловік прямо падав під тягар ом болю. В роз¬ 
пуці звісив голову на грудь і з трудом; вишептав: 

-— Остав вже се мені! 
Аделині очи блиснули іпобідноі. Була певного, що те¬ 

пер він івже се зробить. 

Вернула до своіс'ї кімнати і взяла роботу до рук. По¬ 
бачивши однак, що се їй якось не йде, покинула виши¬ 
вати й почала читати книжку. 

Але їй при тому не могла своїх думок зібрати! В ухах 
все дзвеніли ще батьковії слова. Дрощі проходили її тіло 
її страшні прочутя стискали серце. 

Як же поболи час сходив! Кожда година здавала ся 
невиносимюю. 

Нарешті й вечір надійшов. Була немов в горянці, а 
кров наче розтоплене олово мружила у жилах. 

Не могла заспокоїти себе, тому знов а вернула до 
батькової кімнати й застала його як нервово проходжу - 
вав ся сюди й назад іпо- кімнаті. 

Лице його» було: бліде, наче вилляне із воску. Ви¬ 
глядав немов вмерлець. 

.— Добре, що приходиш! —- сказав, хмарно подивив¬ 
шись — маю тобі- щось сказати: 

Вважай, колиб мені сталої ся що злоіго — колиб че¬ 
рез ееіщаСтє вийшла на яв моя1 провина, або колиб мене 
увязнили — то ось там, в тій то скрипці, знайдеш коверту 
із гріїшіми — бодай стілько того буде, щоб охоронити 
тйбе від нужди! 

Вона кивнула мовчки головою й дивно прикро їй 
якось стало. Ще більше наполохалась, коли її батько 
якось страішно зареготав ся. ч 

— Ні — до того не може прийти! — воркнув. — Бу- 
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Д'У мав при 'СОібІ зібіруїю, КОЛИіб хюгшги мене уВЯЗНИ'ТИ ... 
Не допущу до> такої ганьби! 

— Що говорите^ батьку! — крикнула. — Хто мав би 
вашу вину тут відкрити? Трівога й несу покій на вас такі 
дуїмки наводить! 

Він, відвернувішись, глянув на годинник й схопив ся 
нагло. 

— Вже майже час! — сказав — хочу приготовити ся. 
Остав мене ,,/Аделю! 

Але вона іще остала й очній не зводила із батька. 
Було її так тяжко на серцю — хотіла приступити до ньо¬ 
го їй промовити бодай кілька щирих слів, але здержала 
ся, бо оібавляла ся, щоб сим не здержати його від того 
заміру. 

Скоро звернула ся до дверній і вийшла. 
іНеїзаІбаром почула на сходах тяжкий хід батька. Сер¬ 

це сильно’ товкло ся. Почала бігати по кімнаті! 
Ще година а буде по всьому! Не буде вже більше 

обавляти ся, щоі Вінтер оженить ся з Лівією — промине 
причина заїздрости й оібаїва перед нуждою! 

О, колиб се нам вдало ся! — роздумувала з трівогою 
— колиб її вже не стало1, тоді' малиіб ми вже супокій! 

Прямо здорова думка її лишала з неіпевности, а вона 
тільки' силою волї виривалась із одуібінж. 

За годину — може принесуть її сюди — неживу! — 
шепотіли тремтячі уста. — Тоді і батько св обіднійте ві¬ 
діпхне! Буде вже вільний! 

Зрігнулаїсь наїгло', а на лици у ньої Відбила ся шале¬ 
на трівюіга. Однак лютішала себе в душі-, що се перейде та 
що! ся* страшнаї година все на ліпше перемінить. 

Думкою була коло батька. Представляла собі його 
жах в рішаючу хвилю й жалувала», ЩО' не може бути колю 
ньогої, щоб додати йому відваги. 

— Як десь рука його тремтить! — думала й затиснула 
зуби. _ Але він таки се зробить! — знова потішала себе. 
— Чейіже обіцяві, тепер вже не уступить! 

Глянула на годинник й при тискаючи руку до серця 
шепотіла: 

_ Вже три чверти до восьмої! Тепер вона певно пе¬ 
реходить КОЛО' ТОГО МІСЦЯ1, де ВІН 0 корчів . . . 
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Не скінчила й' знова здригнулась. Зойкнула, впала на 
коліна її закрила лице руками. 

Хотіла свої думки справити1 в другий бік, але се її не 
вдало ся. 

Ось і вибила восьма година! 
Чи вже по всьому? Ах, кеби вже батька діждатись! 

Коби вже іпозібути ся тої непевности!... 
Не могла собі знайти місця і втворивши вікно-, вихи¬ 

лила ся: ііз нього, щоб вдихнутц 'СВІЖОГО воіздуху. 
Як супокійно й мило тепер на дворі! Лагідний вітрець 

холодить горяче чоло... 
Нараз здригнулась й мало на землю не впала. 
*— Великий Б: же! (Відгомін ви стрілу! 
Але ні! Се вона так уявила соібі в горянці. З великим 

тільки з’угилієм заспокоїла ся — знова вихилилась через 
вікно їй глубоко відіткнула. 

Нетерпеливо вижидала батька. Чомуж він не вертає? 
Чи може яке нещастє Стрінулої його? Може його1 хто під¬ 
глянув ї напав, поки ще іміїг здійснити свій намір? 

■—• Всесильний Боже! І вона тому всьому винна —- 
вона свойого- «батька майже присилувала до< тоіло«! 

Перед її очима потемніло — свідомість її оставляла, 
але перемогла себе й затиснула зуби. Не «хотіла піддати 
с(я! 

Переслідували її страшні думки. Бачила свого- батька 
у вяізниіцї — може прийдуть також і за ньо«ю — вона-ж 
співвинна — а потім — «потім... 

Зойкнула тихо й замкнула вікно. 
Глянула на го«динниік. Було вже пів до« девятої а бать¬ 

ко ще не вертав! 
— Мій Боже, що сталої ся ііз ним? — шепотіла. — 

Піду й побачу! Довше я не в силї видержати! 
Знагла прийшла її нова думка. 
.— А може Лівія зовсім не вийшла й справа тому іпри- 

пізнюєть ся? Може баїтької надармо її вижидаїєі? 
— Мушу дізнати ся чи Лївіія дома! — рішила. 
Подзвонила на служницю й приказала її піти до« Лівії 

по книжку. 
— А поглянь чи Лівія тако(ж в дома, чи тільки Лукія 

сама — приказувала на відході. 
В горячковому несупокою вижидала її повороту. 
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ШІСТЬ! авг ЧИТАЙТЕ! 
СТАРОКРАЄВ! КНИЖКИ НАЙНОВІЙШОГО ВИДАНЯ 

БОГДАН ЛЕГШИЙ — Твори Тараса Шевченка, в 5-ох томах, 
брошурована ...    $10-00 
в полотняній оправі .  $15.00 

Твори Шевченка в 3-ох томах . $ 6.00 
в полотняній оправі . . $ 9.00 

ІВАН-НЕЧУЙ ЛЕВИЦЬКІІЙ — Причепа, брош- .... $2.00 
в оправі . $ 2.50 

ІВАН ФРАНКО — Перехрестні Стежки, . $ 2.00 
в оправі . $ 2.50 

А. КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ — Рубають ліс, брош. $ 2.00 
в оправі ... $ 2.50 

І. ТУРЯНОКИЙ — Поза Межами Болю . 80 ц. 
Альманах . $1.50 
Чмелик, повість .   $1.50 
Люборацькі, брош. $ 1 -50, в оправі . $ 2.00 
Люба — Згуба . 20 ц. 

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА — Земля, повість, $2.00, в опр. $2.50 
Царівна, брош. $2.00, в оправі . $2.50 
Всесвітна Історія М. Гру шевського, в 2-ох томах .. $2.00 
Людина . 30 ц. 

Па складі' у нас партитури до сих представлень: 

[Вихованець . 80ц. Мати Наймичка .. 80ц. 
В неволі темноти . 80ц. Нещасне кохане... $1.25 
Душогубка .. . 60 ц. Бурлака . 60 ц. 
Вихрест ..г. 80 ц. По ревізії . 50 ц. 
Душогуби . 80 ц. За Немань іду.$1.' 
Циганка Красавиця __ $1,50 Сатана в бочці.80 ц. І 

а також всякі драматичні підручники і прибори до характеризації. 

Козак-Невмирака, Ів. Франка сценічний образ в одній дії. (Не>]£ 
звичайно пригоже, де у.ряджуєсь концерти і святочні обходи 10 ц.! 

Куплети, М. Л. Кропивницького (Терефере куку, Кум Гаврило рі 
Удовиця, От, тобі Гандзю книш, Бичок, Колиб с^инї та роги).|зі 
Все смішне, догідне для декламацій або співу на сцені в часі 
концертів та вечерів сміху. Ціна . 15 ц. 

-ИЙ СШИТОК СЬОІ ВЕЛИКОЇ ПОВІСТИ ВИЙДЕ 

З ДРУКУ ДНЯ 2-го ЛЮТОГО 1923 р. 

Замовлена висилайте на адресу: 
ІЖКАШ8КА ККУНАІШІА АССОКБ 

216 БОТТЕКШ АУЕ., — ЧУПШІРЕБ, МАК. 


