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Незабаром вернула служниця з вісткою, що лиш сама 
Лукін остала доїм а. Панна Лївііія пішла троха на прохід, а 
іколи верне то книїжіку пришле! 

(Коли вже служниця відійшла, Аделя аж стряслась. 
Таїк вона вийшла! Мій Воіже — чоімуж то* батька ще 

нема? 
Мушу запевнити ся! — сказала 'після хвилі наїду ми, й 

закинувши на себе хустину, вийшла на двір. 
Перебігла через нарік й без віддиху майіже бігла на 

то міііаце, ще з батьком означила. 

іГуїґо фон Стеттен йшо'в наче приголомшений тріво- 
ігою на умовлене з д опікою місце й оістороїжіно сховав ся 
в корчах. 

Серце у ньюіґо' сильно товкло оя коли: роздумував над 
тим, що має тапер зробити, й тільки з великим трудом 
вдалої ся йому задержати оістаніки відваги й е'неріґіії. 

Поїволи обняла його якась дивна байдужність. 'Нехай 
станеть ся, що хоіче, а він чеійже мусить се зробити, му¬ 
сить охоронити себе від руїни а донку від неминучої ну¬ 
жди! 

'Коли; на веїжі вибила воісьіміа година, він здріїгнув ся. 
Вже восьма година а Лівії ще нема?! Чейіже мусїла 

вже вийДи із хати, коли в сей час мала стрінули ся із Він- 
тером коло млина! 

Буїв сильно' зворушений. Однак все аміаівляв в себе, 
що воїна тільки троїха сіпіізінила :ся„ та що за яку хвилю бу¬ 
де мусїла туди переходити, бої-ж се є найіблиізша дорога 
до; млина. 

Надслухував запертій дух в собі. Ьз ревоільвером в 
руках вижидав рішаючої хвилї. 

Але час минав а ЛГіївії таки не було. 
Що малоб се означати? Не суп окій його змагав ся ііз 

коїждою хвилею. 
Чи таїк імалиіб його наміри зове їм проіп асти? 
Піїв до' десятої! 
ЧаС звільна минав, що раз то збільшуючи йото муки. 
Думав про Аделю ... З яким то неісупоікоієм вона ви¬ 

жидав там йоіго, а він тут все ще стоїть виглядаючи Лівії! 
Нараз підскочив наче з’електризований. 
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Видалось йому, що чує чийсь легенький хід — запер¬ 
ши дух в 'соїбії, очиїма хотїів пробити темряву ноч'і. 

ІЩоіраіз виразінїйіше чув відгомін ходу. Кроїв вдарила 
йому в толову. Почало шуміти' в ухах. 

Силував себе бути холоднокровним — й ціпко сти¬ 
снув рукою реВОЛЬІВіф. 

Нареіштї доігліянув зоівісїм вираїзно наближаючу сія до 
нього» стать жіночу. Затиснув зуби й зібрав всю силу, щоб 
задержати супокій. 

Ще десять — пять ступінїів. .. Нараз гукнув вистрїл, 
а по хвилі розніс ся по лісі до- костим (проймаючий крик. 

Револьвер випав із тремтячих рук убійникаї. Смер¬ 
тельний крик замордованої жертви порушив йото до са¬ 
мої глуїбини1. 

— Милостивий Боже — чи був се голос Лівії? 
Майже неіс відомий того, що робить, похилив ся над 

дівчиною. Але тільки глянув на її лице, як закрутило ся 
йому в голові, та почорніло в очах й віін скричав пройма¬ 
ючим голосом: 

—- Великий Боже! Власну дитину забив! 
Аделя зойкнула із болю. 

— Тату — тату! — промовила із трудом — що ви 
зробили ? 

— Аделію! — крикнув батько в розпуці й вхопив її 
за руку. Не міг оіддак більше голову добути із себе й зі 
страхом відскочив в бік. 

•— Чи ви мене не пізнали, та'ту? — стоігінала Аделя. — 
Нулія цільно влучила! Ах, чоіму-ж то- я маю вмирати?! 

А та, зненавиджена Лівія1, жи)г •— буде щаслива — із 
ним — із ним... 

Опинилась йі, стогнучи із болю, примкнула очи. 
Стеттен кинув ся із розіпукою' на свою дитину. 
— Аделю, не оставляй мене! Ти мусиш жити1, бо ина¬ 

пише хиба здурію! 
Я думав, що се Лівія надходить — так довіро* я ждав на 

неї... 
— Але-ж я кликала вас, тату — аж два рази... 
— Я не чув нічого! — зойкнув Стеттен. — Зі страху 

в ухах мені шуміло! ,0, Боже, милосерний — не дай вмер¬ 
ти моїй дитині! 
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На пів божевільний ііз болю, обняв ЇЇ тремтяче тіло- й 
.Притиснув ДО- серпня. 

В ту-ж мить дав ся знова чути відгомін ходу й на 
скрутї явив ся Віїнтер. 

Нетерпелиїво вижидав своєї судженої, а коли одна 
чверть години за другою минала, а вона не надходила, 
зійшов на дорогу, що вела до палати1, думаючи стріну¬ 
тись із ньою. 

Нараз станув, наче вкопаний, і вдиівив ся остовпіли¬ 
ми очима, на ту страїшіну сцену. 

— Ради Бога, пане Стеттен — що стало ся-? — опитав* 
приступаючи близше. 

Вмираюча схопила ся із криком; повним розпуки. 
Пізнала його голос. 

— Таточку, татку! Се він — він... 
Тепер і Стеттен підняв сія й глянув на новоприбув- 

шого. Майже не міг його1 пізнати, так був запаморочений. 
РГпоки: ще Вїінтер міг що небудь сказати, Аделя під¬ 

няла руку й кивнула на нього. 
— Вислухайте мене, пане — хви'лї мойого житя вже 

почислені. Мушу умерти — а маю вам — ще дещо сказа¬ 
ти — дещої визнати ... зойкнула1, тяжко сапаючи. 

Не могла дальше говорити. Зойкнувши; впала на тра¬ 
ву' й примкнула очи. 

— Ох, Боже! Панно Лівіє, що вам стало' ся? — шепо¬ 
тів молодий чоловік, похилившись над ньою. — Не можу 
нічого понити! Де Лівія? 

Наї звук того імеїни Аделія зірвала ся ііз диким, хрип¬ 
ливим криком та з нензівистю глянула на Він тер а. 

•—Лівія? Ха, ха, ха! — Питаєте про- Лівію? Добре — 
так діїзнайте сія про все! Не маю вже для ньої милоісердія 
-— бо вона — винна — що я умираю! 

— А.делю! Всеїсильниїй Боже... 
-— Тиїхо — послухайте мене — дальше — мушу скоро 

говорити — бо« мої сили — кінчать ся! 
Сьоігоднія — я мала ііз Лівією страшну суперечку — 

саме через вас! Вона дуріла — зі злости — й грози» 
ла мені — німотою! 

Від ньоії дізналась я, що — сьогодня вечером — о- 
восьміій годині — вона маїєтіь сія стрінути — із Вчами — 
коло м'лиіна! — Я також — хотіла там явити ся — щоб 
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вам — деіщо дуже важне — що до ньої відкрити! Лівія 
вас зраджує! Підло зраджує! 

Я прийшла сюди — й поки ще — слово могла про¬ 
мовити — воїн,а вистрілила — в мене! 

(Віїнтер крикнув і(з болю й відступив зі страхом у б'ІК. 
Але зараіз же в другу мить кликнув: 

— Се не правда, Аделю! Сього1 Лївіїя не зробила! 
Скажіть менї правду — не йдіть до. гроібу із брехнею на 
устах! 

З Аіделиних уст вихопили с:я. якіїсь неприродні звуки. 
— Се правда! Вона мене — ненавидить — і тому — 

хотіла зі світа зігнати! 
— Отче! — сказала, звернувшись до Стеттена, що 

стоіяв наче задубілий — ви — ви піметитееь — за мене! 
іНе могла більше говорити. Голова її опустилась, але 

її погляд ненависно опочивав на Вінтерови. 
— Аделю — .сказав Віїнтер', похилившись знова над 

нього — перед лицем смерти, скажіть мені всю правду! 
— Се чиста правда! — вишептала — Лївіїя — мене 

убила! 
й О.ЧИ її поібїдно блиснули. Так вона таки пімстяла ся 

на ненависній суперниці'! 
іП о бачивши на лиці Аделї смертельну б'Орбу, С.теттен 

кинув ся до ньої із дикою роїзіпукою й обняв раменами 
Наближив ухо до її уст, які віже майже незрозуміло шеп¬ 
тали: 

— Замовчіть тату! Не говоріть нічого — не при¬ 
знавайтесь! Нехай остане при тому — що вона — мене — 
убила! 

Не міг ні слова сказати, бо сльоізи в горлі давили. 
Тільки сильнїйіше її ще обняв й до серця притиснув. 

З уст .помираючої добували ся вже лиш короткі, ури¬ 
вані слова. 

— Нарешті', — нарешті... останнє ще з і тхне не добу¬ 
лось із лрудий й Ад еля Стетт-ен вже не жила! 

Черти лиця нещасного батька наче закам'яніли. 
При холодному тілі стояв непорушно. Горст фон Він- 

тер, вхопившись руками за виски. 
— Всеміогучий Боже! Не дай мені здуріти!... 
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РОЗДЇЛ БХІХ. 

НА ПУСТИНІ. 

Пів години проминуло від часу, «коли Блюм зірвав ся 
із ліжка та з ножем киїнун ся на Льіолто й потім без нами¬ 
ти (ПОівали|ві ся на долівку. 

Втаю рили ся оістороіжно двері й на іпалцях всунув ся 
Мустафа до- кімнати. 

Стаїнув, наче закамяїніїіві, побачивши Роберта лежа¬ 
чого на зєімлї із- з втисненим ножем в руці. 

Зараз іприклиікаїв елугі'в й казав обезцямленоіго підня¬ 
ти й перенести до окремої кімнати. Відтак ніс лав -по- лії- 
каря. 

Прибув лікар, оглянув хор ого й покрутив ГОЛОВОЮ. 

Не міг собі пояснити, як недовгий зрештою побут у ВОДІ 
їй раховане дитини могли його так обезсилиїти! Та се бу¬ 
ло зовсім зрозуміле, бо- ні він, нї Мустафа не могли зна¬ 
ти, які слаїбоїсти Блюм давнїійіше перебув; він же лежав 
без тіяміки й не міг подати ніяких пояснень. 

Стан хороіго- погіршував іся тимічасом із дня на тень, а 
лікар навіть не таїв перед Мустафюм, що є дуже мала на¬ 
дія на його' вилічене. 

Але помилив ся, бо в книзїі, де людська доля за- 
писуєть СЯ, 'було зовсім що ивше. 

Блюм несподівано по/чав приходити до- здоровля і 
завдяки невсипущим стараніям й доброті Мустафи міг о- 
ставити ліжіко. 

Однак дуже змінив -ся — став рївнодушний до всього, 
надр йоігоі тепер не займало. 

Мустафа, який не щадив ніяких трудів, спитав оста¬ 
точно ліїкаря, що має робити, а той таке йому сказав: 

— Видно1, у ньому запнїздив ся великий біль, а тут 
має досить часу, щоб думати про- нього й над недолею 
своєю застановлятись. Йому потреба праці, якогось ста- 
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лото занятя, яікеіб його- цїлкоівито занило й думки опра¬ 
вило на що діруїге. 

Турок кивнув головою й видним було, що лікар пе¬ 
реконав йсіго, а що добро молодого цигана- лежало йому 
на серцю, тож послухав тої поради. 

Блюм саме тоді був іВ садку, де бавив ся ііз дитиною, 
яку в пірату вав із води, коли надійшов Мустафа й з відда¬ 
лі приглядав ся. 

Побачивши оживлене лице цигана, признав що- лікар 
говорив правду. Очи його таїк весело гляділи, а кождий 
рух був так звичний! Не булої слїдно у нього звичайної 
задуми. 

Приступив отже до Роїберта й подав йому руку. 
•— Радію, ЩО' дуіша твоя отрясла ся ііз суму й з очий 

твоїх ізінова сонце жити сіяє! — промовив — Аллах 
є великий й -позволить, щоб цвітки твоїх надій живо роз¬ 
винулись! 

Побачивши, що лице цигана знова захмарилось, про- 
довжав дальше: 

— Однак Аллах хоче, щоб ми, як люди, його ласку 
ОЦЇНЯЛИ й не НИЩИЛИ рослинок, 'ЯКІ ВІН ПОСІЯВ. Як же во¬ 
ни мюжуть розвиватись, цвисти й видавати овочі, коли ми 
їх не доглядаємо й не -очищуємо і-з хробїв? І ти, мій син¬ 
ку, мусиш признати доброту Аллаха й викорїнити із сво¬ 
його серця журбу, щоб цвітки надії в ньому зацвили! Се 
є твоїм обовязком і я тоб-і в тому допоможу, коли мою 
поміч схочеш приняти! 

Блюм зрозумів о що ходило- тому шляхотному Тур- 
коїви. 

-— І як можете ви мені допомогти, пане, коли не 
знаєте, що стало ся -мені! — відповів. — Недоля мене 
страшно діткнула й ніяка людська доброта не є в силі 
вилічити моє зболіле серце, доки воно бити не перестане! 

— Послухай мене, сину! Мене покликують важні опра 
ви до Єрусалиму та до Вифлеему — говорив Му^афа 
дальше. — Я вже старий й не маю відваги самий пускати 
ся в дорогу. Чи хотів би ти враз зі міною вибрати ся? Я 
певний, що й на тебе подорож добре поділяє й натхне 
тебе охотою до житя! 

Не жадаю зараз сьогодня відповіде від тебе — роз¬ 
важ все добре, а не думай, що гніватись му на тебе, коли 
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не ПО (МОЇЙ думці випаде відповідь твоїй. Мені ходить тіль¬ 
ки о добро твоіє! 

На саму вже згадку про подорож прояснило ся лице 
цигана. Тільки що Мустафа скінчив, як він без надуму- 
ваня в ідіп о ві'в: 

— Рад О' поїду із ваіми, пане! В .моїх жилах кипить 
не супокійна кров, а бездїльне житіє у нашому домі вже ме¬ 
ні ТЯЖІЛО. Не ВІДХОДИВ (Я тільки тому, ЩО' після стільки 
добродїйств, які я зазнав від ваїс, 'се виглядало' би на не¬ 
вдячність. Ріївнож маю надію, що подорож та зміна усми- 
ртоючоі поділають на моє зболіле серце! 

— Оце гаразд! Поідобаєіш ся мені, мій сину! — ска¬ 
зав врадуваний Мустафа. — Не відкладаймо' а приготов- 
ляймої ся так, щоб із а кілька днів можна було виїхати. 

Від тої вхилї вернула циган ов-и давна звинність. З 
найбільшою охотою прикладав ся до всіх приготояань, 
а Мустафа всміхав ся вдоволений, приглядаючись тому. 

При йшовши до' себе, Блюм пригадав собі все, що з 
ним стало1 ся попереду. Лиш про Льолю зю'всїм не згадав, 
так начеб не памятаві, що вона тут була. 
Що Блюм так тішив ся, вибираючись в подорож ііз 

Турком, зовсім1 зрозуміле — чейже ніщо його тепер не 
спиняло' коли Ільону та вірного приятеля раз на все. 
стратив! 

В тиждень після тої розмови вони об а вибрали ся в 
дорогу. Блюм ііз жалем праіщав ся із домом свойого до¬ 
бродія а особливо із малим, котрого витягнув із води, а ко 
триїй так щирої привявав ся до нього, що прямо не хе¬ 
тів із ним розлучити ся. 

Дорогу із Царгороду до< Олександрії та до> Каїро пе¬ 
ребули без всяких пригод, а мала не диспозиція Мустафи 
також скоро' пройшла. 

З КаїрО' мали дістати1 ся через пустиню ДО' Єрусалиму. 
Мустафа погодив ся із одним бедуїном, який мав їм до¬ 
ставити верблюдів й потрібних до такої подорожі люди#. 

В годину опісля було1 все готове. Межи людьми того 
бедуїна був ОДИН, молодий ще хлопець, з обгорілим ли¬ 
цем та живими блискучими очима, якими дивно спогля¬ 
дав на Блюїміаі. Тойже знов а глянув також бистро на ньо¬ 
го й сказав по турецьки до Мустафи: 
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— Поідиівіть ся на нь'огго, пане! Мені' здасть ся, що він 
був ііз наїми на ко'раібли, що нас привіз до Олександрії! 

Мустафа змірив йото погліядом;, поіки ще однак міг 
вїдповіяти, таїмтоїй також вїдозвав сяі по турецьки: 

— Пюім'иліШТ'Ссь, лане! Не був я в Олександрії, ні на 
корабли, б О' від чотирьох місяців свого міста я не опу¬ 
скав! 

Блюїм здріїлнувсь на звук того голосу й бистро гля¬ 
нув на нього. Де він вже чув сей голос? 

— Як же се, що ’ВМІ€Ш по турецьки? — спитав його 
Мустафа. 

— Не лиш гі'о туреіцьки вмію, пане! — засміяв ся 
хлоіпець — знаю також ото- італїйськи, еспаїнськи й іпо нї- 
мецьки! Я бував много скрізь по світі й не тяж/кО' було 
мені навч'иїтиеь чужиїх мов! 

Хлопець подоібав ся Мустафі/, бо був, видно, дотеп¬ 
ний й знав доібре дорогу через пустиню а при тому до- 
магав ся не великої платні. 

Блюм однак не міг привикнути до нього й дивно* бли¬ 
скучі очи ХЛОПЦЯ з думки йому не сходили. 

Над ранком, перед сходом сонця, почали навантажу¬ 
вати верблюдів воякою поживою. Потім всіли Мустафа, 
Блюм й Саігиб (той молодий хлопець) на свої верблюди 
й похід рушиїв під проводом старого', сивого вже беду¬ 
їна. 

Блюїм, що до їзди на верблюдах не навик був, відчу¬ 
вав дуже прикро потрясеня й вже жалував, що не скори- 
став із пропозиції Муетафи й не взяв собі коня. Але 
вкоротцї навик і до того і та їзда вже більше йому не 
шкодила. 

'Саігиб, якого приніятО’ для послуги, так вважав на 
все й так їм у всьому доігодЖував, що Мустафа прямо 
не мїіг вийти із дива. Зате Робертовй' те догоджуванє 
ставало невиносимиїм* й він дав йому се пізнати. Очи Са¬ 
гиба тодї дивно' заблисли — однак послухав й тримав ся 
подалШле від Блюма. 

В другий день подорожі побачили позад себе малу 
каравану. Було се чотирох міущин: трох Англійців й один 
Сирієць разом прямували до Палестини.. 

Каїро оставили вони один день півншпіе від Муста- 
фи, а що дізнали ая про' його виїзд, то гнали скоро^, щоб 

/ 
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їіх здогонити й дальшу подорож відбувати віже враз ііз 
ними. 

Тепер прилучили ся до них, навіть не питаючи про 
згоду, знаючи іцо чим більша (каравана, тим безіпечшй- 
ша подорож. Отже користь для обо>х сторін, щоб разом 
полупитись. 

Годину .перед заходом сонця спинив ся цілий похід. 
Роз лож єно шатра й забрали ся варити вечерю. 

Після тото- положили ся спати а натанячі остали на 
сторожі для ахорони перед опришками. 

Так проминули потирі дні. Вечером пятоії днини наді¬ 
ялись доїхати де села Салатііс, що роїзложилось на по- 
граничу пустині. 

Перед заходом сонця знова розложили шатра. 
С)ба послугачі положили ся спати, тільки1 Сагиб ще 

сторожив перед своїм- шатром. Вдивив ся у вогнище і пі¬ 
знати було, що якісь 'Страшні думіки снувались йому в 
голові. 

Нараз схопив оя. Наслухував через хвилю, опісля 
підкрав ся до> Блюімовоіго шатра. Його очи дико- світили, 
грудь скоро, іпідним-алась, видно було, що давить в собі 
якусь внутоіішню боротьбу. 

Нарешті відхилив рубець полотна ііз одної сторони 
шатра. Було там темно й тихо. Якраз хотів тим отвором 
протиснути ся до. середини, коли се нараз спинив ся й .від¬ 
так зараіз відступив. 

В слідуючу мить розтягнув ся вже на землі й не рухав 
ся. 
Що малоіб се означати? 
Почувши, що хтось стихаї, наче кіт, скрадаєть ся до 

шатра, іСалиб стараїв ся очима прозріти темряву. А тепер, 
о яких триійіцять може ступінїв від іБлюмовоіго шатра, іпо- 
пюказала ся темна якась стать, що на-іпів зїігнена посувала 
оя вперед до шатра. 

В Ішатрі було тихо, начеб маком сіяв. Темна стать пе¬ 
ресунула ся. ізараіз таки побіч Сагиба й попри циганське 
ніатро. 

Коло1 шатра старого. Турка спинила ся, підняла полот¬ 
но при івіходї Надслухуючи, ;як се Сагиб попереду робив ко¬ 
ло Робертового, шатра. 

Нараз поніс юя проймаючий 'крик. Чи се вовк так стра- 
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шно завив, чи може той нічний влїзливець скричав зі стра¬ 
ху коли Сагиб порушив ся? і 

Досить, що знова спустив полотно та зник десь у іпіть- 
ІМІ НОЧ'І. 

Через (хвилю лежав ще хлоіпець непорушно. Опісля 
скоро підійшов ідо шатра Старого Турка. 

Не міг однак ніщо' підозрілого доглянути, а почувши 
із середини супокійний віддих снячого Турка, вернув до 
свойого' шатра. 

— (Се був він! — шепотів ■— зовсім вираїзно (я пізнав 
його! -А чого він таїм міг (хотіти?... 

Сагиб положив ся спати, але поївоіки (якось не іклиїлИсь. 
Ніч дальше вже пройшла супокійно1 й другої днини 

рано вибралась іцїл-а ікаравана в дорогу. Сагиб не спускав 
старого бедуїна із очий, але робив се зовсім непримітно. 

Притім не уйшлоі з перед його уваги, що старий про¬ 
відник все стежить ізіаі іМустаіфом. Не міг однак зрозуміти, 
чому він так робить. 

Десь під вечір доїхали до села Салапі/є, що лежало 
на границі Єгипту й переночувавши там, ще перед сходом 
сонця вибрали си в дальшу Дорогу. 

Тепер віходила карав;аіна у властину пустиню. 
Десь коло полудня показала ся з далека темна хма¬ 

ра, яка дуже скоро збїльшала ся і остаточно' пізнали вони, 
що се був великий відділ їздців на; конях. 

ІПЇдчас, коли Блюм' та Англійці приглядали (ся добре 
узброієним бедуїнам — (бо вони то становили той відділ 
їздців — Мустафа й 'Сагибі, видно, вже знали, (що- мало се 
означати. 

По короткій розмиві ііз Турком Сагиб приступив до 
провідника їздців, укладав сія із ним про щось через хви¬ 
лю а відтак вручив йому 'якусь скількість проший. 

В'ОЖД стрільців знов Зі екер'0 і від’їхав. Був се гар ач 
(викуп, дань), якого вени домагали ся від всіх іподорож- 
них, що пускали ся в проїзд пустинею їй діставали завеї- 
гди,, хоч за се ніколи не давали ніякої іпоім-очі. 

Слідуючої Ночі Сагиб знова вважав чи старому Тур- 
кови не грозить яка небезпека, але скрізь було тихо й 
його побеюіваіня показались злишними. 

Так знова пройшов день й настав вечір. Розложено 
шатраї й зготовлено вечерю. Відтак поклались спати й 
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повали загальна тнішина обняла обоз. Тіліьіки Сагиб су- 
'ялив ісія! ;й не «мііг заснути. 

То> витіє вовка його ібудияо>, то (здавалось йому, що 
чує (голосний 'крик свойого1 паїна о поміч'. 

Нарешті заснуві, ізнеможений іцїлоденною спекою й 
трудами. (Коли рано пробудив ся, 'буїв (страшно змучений 
й неімоїв збитий. Зараз же перед шат роїм стрінув 'Блюма, 
й він, скоро підступаючи до нього, спитав: 

— Чи ібачиїв ти пана, 'Сагибе? 
Той потряс солоною, заперечуючи. 
—Тілько іщо із шатра 'виходжу! — іскаїзав. 

— А чув ти той крик серед ночі? — спитав знова 
Блюм неспокійно. 

— Чув вите вовків й голос якогось чоловіка наче 
ДОХОДИВ до мене. Але ія (був так сильно струджений, що 
ніяк не міг пробудитись. 

Блюм вже не дослухувавсь, ііцс говорив іхлопєн/ь, а 

несупокійіно‘ звернув іочи їв сторону шатра старого Турка, 
що проти звичаю було ще невідкрите. Звичайно', Муста- 
фа перший (із всіх рано* (виходив із шаггра — сьогодня же 
ніхто ще не бачив його на дворі. 

(По1 хвилі надуми рішив ся увійти у (шатро старого' 
Турка, бо вже все було навантажене на іверблюдаїх й час 
було вибиратись в дальшу дорогу. 'Кивнув на (Сагиібд й 
відхилив полотно. 

Але тільки що вступив в шатро як враз скрикнув 
проймаючим голосом. 

Б туж мить також прискочив 'Саігиб, а щ-о- там поба¬ 
чив стяло йому кров у жилах. Стояв, наче закамянілий, 
не будучи в силі добути голосу із себе. 

Мустафа лежав в калюжі крони, лицем до землі. 
Блюм та (Сагиб приступили до> нього' й відвернули. 

Лице Турка (було смертельно бліде й (викривлене, а очи 
замкнені'. 

Мустафа вже не жив. 'На грудях мав глубоку рану, 
з якої ще капала кров. 

Крик Блюма розніс ся скрізь по обозі й звів всіх на 
се місце. 

Побачивши вбитого, почали жаліти й нар ікати. Ніхто 
не вмів пояснити собі того, як міг стати ся сей злочин й 
хто міг його доконати. 
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Один ііз тих А'Н'Гіліїійіщ’в, ідо прилучились (до (Мустафо- 
вої каравани, буїв лікарем їй вибрав юя в подорож в науч- 
НИІХ 'ЦІЇЛЯ'Х. 

Він оглянув рану й сказав що воїна посходить від но¬ 
жа та ‘що се не є саімюівбійствю але замордоване. 

Присутні із і страх оім сл уїхали його- слів. 
Хто імїіг іби бути убійниіком' та (за що іпімстив ся на 

Мустафі ? 
Так, дійсно’ — >,за що? — Ое питане ікождого* мучило. 
Ніхто' не знав чи замордований мав (при ісобі які* до- 

рогоїцїнности, лиш Блюм з/аіявив, що Муст-афа маїв у вуз¬ 
лику якусь короб опіку, на яку дуже вважав й кождої 
ночі забирав із собою до шатра. Крім того носив ще на 
грудях шкіряний міішочок, але 'Роберт не знаів що було їв 
коробочці та в міішочку та чи були там які вартісні річи. 

Почали за тим шукати. 
Незадовго знайшли коробку й показало ся, іщо< було 

в ній 50,000 фунтів штерлшіґїв, та не були1 порушені'. 
іМішочоїк однак пропав без сліду й мусїли припусти¬ 

ти, що вбіїйник забрав його1 та що там імусїла бути по¬ 
важна сума ігрошиїй. 

Але хто буїв убіїйникоїм? 
Тяжко було* підозрівати о се кого з подорожуючих, 

а з поганяічів чейже ніхто не міг навіть догадуватись, що 
Турок маїв при собі' стілько проший. А коли-б так, ТО' та¬ 
кож за коробкою бувби шукав й легко було б її знай¬ 
ти. 

Одно- лиш було можливе, а се, що в ночі іякась бан¬ 
да рабіївників ізаікрала ся до шатра Мустафи та,’ іпомимо 
розставленої сторожі, вміла зайти туди неси остережено й 
доконати сього страшного діла. 

Також можливо, що старий Турок пробудив ся й 
прийшло* між ним' та рабівниками до боротьби, їв якій івін 
мусів подати ся. 

Блюм заповнював, що чіув крик серед ночі а іСагиб 
також нриїзнав, що й його 'якийсь крик розбудив. 

Але такі здогади ,не довели до нічого, бо- не мож бу¬ 
ло мати підозрінія ні на кого із каравани. 

Викопали гріб їй іпо/х овали нещасного' на місци, де 
його вбито. 

Висилали могилу, встромили деревляний кіл, прибили 
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табличку, на іяікій виписали іімя та назвиско вбитого та 
день його смерти. КоЖіДИЙ відмовив ідо свойому молитву й 
пустили ся дальше в дорогу. 

•Коробку із ігріішміи, віддано' за згодою ївсїіх Блюмови, 
бо- він до вбитого стояв в найіблиізших відносинах, але 
віддано йому під тим уіслівіем, що- віддасть ЇЇ консулеви їв 
Єрусалимі, а ісей мавіби її переслати родині убитого. 

БлюМ пристав на ісе, але смерть його Ідобродїія, що 
так щиро опікував ся ним, сильно придавила його'. 

Знов а був опущений та самітний, зноїв а самий мусів 
дбати про себе! Тепер доперва Сагиб знайшов доступ до 
нього' їй його .товариство' стало1 тепер молодому цинанови 
майже несбходимим. 

Ніхто не ізідогадував оя хто- міг бути убїйникомі ста¬ 
рого Турка, тільки Сагиб пригадав собі ту ніч, коли ба¬ 
чив пішікрадаючу ся до Мустафиного шатіраї якусь темну 
стать. Тоді' він не міг собі іпоіяснити причини того*, але те¬ 
пер був певний, ідо се іякраз був убїйник, що вже тоді 
підготовляв свій злочин. 

Та вісє-ж то1 був тільки здогад, й він не міг нікому 
про се говорити, щоб не стягнути на себе ПімСти оскар¬ 
женого, колиб йому вдало' сія відвернути від себе ПІДОІЗрІ- 

НЄ.- 

Так минули два дні від тог0і страшного злочину. 
Сагиб рішив слідкувати за убійником, а що мав се ро 

бити в ноні, то сіпав на свойому верблюдови в днину, 
підчас -їзди, щоб в ночі не піддаватись зморі сну. 

Своє шатро- розкладав нар очно подальше віїд цигано¬ 
вого, але ні на хвилю не Спускав очній із нього. 

Коли в ночі все затихло, Сагиб підсунув ся під ша¬ 
тро Блюма, положив сіяі перед ним на землю й так лежав 
непорушно-. 

Час іякийсь минув серед глубокоіі тиішини. Минула 
вже північ а тільки із- далеку було- чути вите диких звірят. 

Хлопець -був 'переконаний, що і сього-днія дармо ви¬ 

жидав на тому місці, коли нараз стрепенувсь. 
Із запертим- івііддиїхом1 вдивив ся в темряву й побачив 

темну стать, підкраідаючу ся иовочи й надслухуючу ув-а* 

ЖНО1. 

Очи скрадаючої ся людини світили фосфоричним світ¬ 
лом. Сагиб мало що не ізірадив свою присутність криком. 
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Всі нерви напружились у нього. Слідуюча хвиля мала вже 
принести йому (цілковиту певність. 

Вихопив кинджала ізза пояса та встромив межи зуби. 
Підняв ся а (побачивши1, що та ізагад очна стать піднимає 
полотно (шатра,, забув про всіяку осторогу та їв шаленій 
трівоізії кинув ся іза ньою. 

Поніс ся страшний крик. (За малу хвилю вже й (Саігиб 
був в шатрі (цигана. 

В (першу мить не міг ніщо бачити. Нараз почув :прО'- 
йміаючий зойк і здерши полотно ііз шатра побачив при 
світлі звіізд іяк Блюм змагав ся із своїм ворогом. 

Волосе наїжилось йому на голові. 
На леїговиску сидів ІБлюм, а похилений над ним із 

ножем в іруїцї, той другий — ібедуїн, іпровідник каравани. 
Оба вони ніщо не говорили, але іСаігиб (бачив, що се 

була боротьба на житє і смерть. (Бачив також, що (бедуїн 
був у красшому положеню та що Блюм тільки ііз трудом 
міг перед ним1 оборонятись. 

Нараз Блюм впа® на своє леговиїско а стративши рів¬ 
новагу впав також і> (бедуїн, паї Землю. 

З уст послугача вихопив ся проймаючий крик. Без 
надумуваня 'кинув ся на 'бедуїна і> в хвилю ніпеля того було 
вже по всьому. 

Бедуїн тільки зойкнув, коли Сагиб упхав йому ножа 
із заду в шию. 

Через хвилю Блюм лежав наче спаралїжований, не¬ 
си осібний навіть голосу добути із себе. 

(Розбуджені криком (Сагиба люди збігли ся до шатра, 
щоб переконати ся яка (причина того. (Коли вони набли- 
жили (ся, Роберт зірвав ся на ноги. (Всї скупчили ся при 
вході, питаючої видивившись на цигана та (Сагиба — пі- 
Зінїйіше доперва доглянувши лежачого* на землі (бедуїна. 

Не було вже для нього виходу. Сагиб добре його по¬ 
частував. 

Блюм з •обриідженіем відвернув ЄН ВІД убиТОГО' і, вхо¬ 
пивши за об і руки (Сагиба, сказав: 

— Дякую тоїбі, Сагибе, що вратуваїв імені житіє! Ко- 
либ не ти, ТО' напевно' я лежав би на місці того бедуїна! 
Ніколи, не забуду тобі того, і... 

Урвав нараз та гірко всмікнув ся. Оотіїм говорив даль¬ 
ше, немов до себе: 
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— іБу.вби я іпри обіцяв більше, як мігби був дотримаї- 
іи. Бо чиїм зможу йому відплатитись, я — /що майже бід- 
кійшиїй від нього самого! 

Сагиб, унимаючись, приняв інодану руку іРоберта. За¬ 
тремтів, грудь живо' підниміалась, а лице дивно змінилось. 

іКолиб Блюм самий не був так дуже знервований, 
був би напевно' доглянув ту ізіміну у Сагиба. 

Нарешті слуга прийшов до себе. 
— Не зробив (я чогось надзвичайного'! — промовив. 

— Знаю також, мій іпане, що й ви булиб те саме зробили, 
колиб були других ібачили в такій небезпеці! 

— Але я не є в силі чим будь тобі відплатитись, Са¬ 
гибе! — сказав БлюїМ'. — /Не маю нічого, іщоб міг тобі 
дати в нагороду! 

— А чи ія хиба задля нагороди се робив! — сказав 
Сагиб тремтячим голосом. — Чи не знаєте, що я задля 
вас .... 

Спинив ся. Видно не хотів зраджувати ні своїх думок, 
ні цїли й відійшов до тих, що стояли коло тіла вбитого'. 

Оповідав їм, що вже давно мав підозр і не, що се про- 
бідиик убив Мустафу та що йому якийсь внутрішний го¬ 
лос говорив, що він також схсле /присвоїти собі коробоч¬ 
ку, яку Блюм /після см ерти Турка, у себе Іпереховуваві. 

Боли перешукали вбитого, показалось що Сагиб го¬ 
ворив правду. Знайшли при ньому Мустафин мініоч*ок. 

Обурене іподорожних було- велике. Аж лекше відіт- 
хнули, що їх Сагиб увільнив від того виродка, що1 певно 
всіх по черзі бувби з/ганіяв із світа, щоб їхнє майно /собі 
присвоїти. 

(Всі були так роз’ярені), що з найбільшою охотою при¬ 
стали на пропозицію Сирійця, Щоб тіла того підлого- у- 
бійника не закопувати в землю, але оставити на жир ди¬ 
ким- звірятам. 

Віднесли тіло кусень дороги на -бік від обозу й за¬ 
боронили навіть поганянам наближати ся до1 нього. 

Ніхто вже не міг заснути і, вчаснїйіше чим звичайно, 
псичали навантажувати верблюдів. 

Тепер ід оіпер в а страх обняв подорожник. 
Хто має -обняти провід? 
5єзрадно глянули (по собі. ІВїіерве іприйшлось їм сюди' 

проїздити і не мали в тому ніякого- досвіду. 
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'Поганіші також не знали дороги, (бо були то самі імо<- 
лоді люди. 

Ніхто Ліро се дотеїпер не лодумав й тане без в и хідн е 
положене всіх тяіжко придавило. 

Сагиб кивнув на Блюма і, спитав: 
— 'Скільки вони думають платити провідник о ви ден¬ 

но? 

По двайіціять іпястрів кождий! — була, відповідь. 
Сагиб потряс головою. 
— 'Се ,за імало! — сказав Робертови — підіть до' них 

та скажіть, щоб дали іпо трийцяіть а коли на се приста¬ 
нуть — вони-ж не м'аюїть иншого вибору *— то скажіть 
їм, що ви їх поведете, пане! 

'Блюїм подивив іся на нього здивований їй засміяв сяі. 
■— Як же імюжу їх провадити:, коли самий не знаю до¬ 

роги через пустиню? 
Але 'Сагиб вставав при свойому. 
— Я знаю дорогу! — сказав. — Не 'хочу їм накидати 

ся але остану при вас і подам потрібнії вказівки. /Але і 
сього навіть не потреба — додав — бо кости верблюдів, 
які бачите тут роЗсіяні, дорогу вам вказують! 

Блюм знов а здивовано глянув на нього1. 
— Чоіму-ж самий не хочеш повести каравану, коли 

знаєш дорогу! ■— спитав. — Чому самий не іхочеіш заро¬ 
бити тих проший1. 

По лици хлопця1 просунулась тінь! 
— Коли-б в самий 'хотів се зробити, то- не говорив бч 

вам ,про- се, пане! — відповів. •— Не Питайте мене іпіро1 при¬ 
чини а іколи думаєте, що відчуваєте вдяїчнїот/ь за се, що >я 
зробив для вас в ночі, то вчиніть се для мене, О' ЩО' вас 
прошу! 

І ще одно, пане — додав після, «хвилі надуми — коли 
ВИ відкажетесь обняти Провід, до ІЯІКОГО' ВОНИ' мене не змо¬ 
жуть присилувати, то- ви всі будете імусїли вертати, а пев¬ 
но ніхто із вас тою самою дорогою вже не верне! 

Роб ерг задумав ся. іНе міг собі пояснити причини 
дивного хлопя>чого бажаня, але бачив добре, що він від 
нього не Відступить. 

— Отже гаразд! — скаїзав піднимаючи голову. — Але 
то, що дістану за провід, належить ся в 'половині тобі та 
тільки -під тим ус ЛІВІЄМ . . . 
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— Ніякого* у/сліви! •— перебив йому Сагиб. — Се, що 
ви заробите, пане, юе мене ніщо* не обходить! Із сих гро- 
ший нічого не прийму! 

Окаїза'в се так рішучо*, що* Блюм мусів пізнати, що 
ніяк ійоїго не переконає. 

Підійшов до нодорожниїх їй повідомив* їх, що Іза ЗО 
п’яетрів денно виведе ііх ііз пустині. Додав рівночасно, що 
вже кількома на воротами переходив пустиню. 

Подорожні* були немало тим- здивовані1, бо нїхто* ііз 
них навіть не припускав, іщоїб іБлюімі міг знати дороігу, зго<- 
дились однак радо* на йото* уелівя і в пів години пізній- 
ше ПО'ХІД вирушиїв їв дорогу. 

По переду 'їхав Блюм на, верблюді', недалеко* зараз 
позад еебе маючи Саігиба. Той споглядав на молодого 
цигана з виразом дивної чутливости та вдоволени й мур¬ 
котів іпід носом: 

— Знаю, іщо ніяк в иніший спосіб не бувби того при- 
ніяв. Таж же 'буде /мав дрожа гроший, які йому незаібаївіки 
придадуть ся. Тоді буде блаїгодарив ту хвилину, в котру 
мене *послухав! 

;Коли-б був іРоберт іпроїчував, 'чиї то уста ті слова ви¬ 
мовляли! іКоли-б був нрочувіав*, чия се рука врадувала 
йому жиде . .. 

РОЗДІЛ БХХ. 

СУМНЕ ІПРОБУДЖЕНЄ. 

— /Вважай Павле — держись бїль|ше на право*, бо 
инакше дістанемо ся на отрую! 

Молодий іциганчук поелухав ради /старого' чоловіка, 
що був враз із ним в човні а спустиівіши весло- у воду на¬ 
прямив* повно на право, в сторону каналу. 

'Після того* старий вхопив за друге весло й човно* лі¬ 
тало по темній глубинї, 

-ІА то* тепер втішить ся Турок віідозвав ся :по 
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х-вилї — коли завтра ірано побачить, іщо десь пропали 
йото прекрасні килими. !Буде ломив *с об і толову над тим 
хто то' міг їх забрати!... Але іпокуїса — такої чудесної 
роботи килими — а тільки руки простягни1... 

— Витягай -своє весло, Павле! (Скоро, скоро! — пере¬ 
бив отарній нагло. — Чи бачиш оін там ицось білого у ви¬ 

ді’? 
(Молодий 'хлопець поглянув у вказаному напрямку. 
— Се якийсь чоловік, дідусю! — кликнув. — Заложу 

ся із івами о два п-ястри, що- їм он пр авд а. 
— Не маю проший, Павле! — відповів 'старий. — Ві¬ 

рю тобі однак, бо маєш орлині- очіи! 
Хлопець зінова з цілою силою вхопивсь з-а весло і 

незабаром був вже при догляненому предметови. 
Старий витягнув руку їй підтягнув плаваюче по ®одї 

тіло на човно'. 
— <Се жінка -— кликнув здивований Павло. 
Старий (похилив ся над непорушно- лежачим тілом, 

але не міг дослухати си (бити серця. 
— Здаїєяь ся, вже запізно! — сказав так, щоб хло¬ 

пець міг почути. — Хто знає, як довго вона плавала по 
водї?! 

— Може ТО 32! НЬО'Ю були ті- вистріли, що ми передом 
чули? — говорив молодий циган. — Може то її куля по¬ 
цілила? 

— II се може бути! — воркнув старий й додав в по¬ 
лос: 

— 'Спіши ся, Павле! Треба її витягнути на сушу, може, 
там зможемо- привести її до памдти! 

Хлопець послухав. 
Після десяти хвиль імюіже наїближили ся до малого 

залину, але поки там прибили до берега, наслухували 
якийсь час осторожно й висіли доперва аж тодї, коли пе¬ 
реконали ся, що на березі' зовсім тихої. 

Для більшої безіпеки однак добули ножі ізза поясів, 
щоб в (потребі оборонити ся перед властителем човна, в 
котрого не питаючись забрали повно для вико-наня сво¬ 
його) злодійського наміру. 

Але страх -був зовсім безпотрібний їй кругом було 
все в найбільшоіму супокою. 

•— Йди, Павле, по коні! — приказав старець. — Тиміча 
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сом погляну ми та жінка іще жне. 
За іхвилю ІПавло> пропав сеіред темряви. 
Старий вернув до човнам Мав милосерде над неща¬ 

сною жінкою;, але рівночасно1 заворушила ся в ньому жа- 
жда зиску й побачивіши на ній богате убране, найперше 
перешукав киїшенї, поки взяв ся її рятувати. 

Але дуже здивував ся, коли знайшов пусті киїшенї. Був 
однак досить хитрий, щоб зараз обдумати для себе нову 
користь. 

(По шовковій спідниці' старий Марко* зараз пізнав, що 
вона мусить походити ЇІз дуже б от а тої родини. іКоли її 
очутить, то може дістати велику нагороду від її родини, 
яка десь певно за ньою пошукує! 

Похилив ся над ньою й приложив ухо до її грудній. 
Але встав за хвилю й потряс головою, бо втоплена не да¬ 
вала ніякого знаку житя. 

Не знеохочувавсь ‘однак, а всунув її ніж межи зати- 
енені зуби їй вичистив уста із болота. ІВідтак виймив із 
кишені' фл ялику із горівкою та впустив декілька крапель 
її до уст. 

- Вклякнув побіч й ждав на івислїд. 
Однак час уходив а серце бити не починало. 
— Запізно! — шепнув. — ЇЇ, бідненькій, вже ніщо- не 

поможе! 
Нараз схопив ся, бо його чутке ухо зачуло з віддалї 

якесь «шелесітїніє. Пізнав скоро, що' се був Павло1, повер¬ 
таючий із кіньми. 

— Чи вона жиє, дідусю? — спитав, наближаючрісь 
до старого^ 

.— Пропало! Ми спізнились, (Павле! — відповів ста¬ 
рий й зараіз докинув: 

.— Ходи сюди їй забирай килими. Тіло1 оставимо тут, 
на березі! 

Хлопець скочив у човно, мусів однак підняти найпер¬ 
ше тіло утопленої, щоб (КИЛИМИ ІІЗ під ньої добути. При 
тій нагоді' також перешукав її киїшенї. 

Нараз крикнув тихо. 
— Ходіть сюди, ходіть, дідусю! Вона ще жиє! Чую, 

що серце ще бєть ся! 
Старий сейчас підбіг й відсунув на бік хлопця При¬ 

ложив руку до її серця й дійсно зачув слабе бите. 
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Вляв її зараз .ще ікільіка послїдних ікіраіпель горівки в 
уста, потім приказав вніукюви: 

— (Килими бери зараз й от остав на коня, а остав мені 
тільки один, щоб ним сто жінку овинути, й ‘допоможи ме¬ 
ні її візити на коня! 

— Чи конете її 'Візити до* обозу, дідусю? — опитав 
здивований хлопець. 

— Так <є! А тепер не питай много й роби, що тобі 
кажу! — приказав Марко.. 

В кілька хвиль пізнійше вже гнали в поздовж каналу, 
а відгомін кінських ікоіпит губивсь що раз то* більш у від¬ 
далі’. 

Видно змучений, спер ся 'ЯКИЙСЬ молодий іциіган об 
сидженіє воізаі, що стояв на вільному іполю, й задуманий 
вдивляв ся в (погасаючий недалеко від нього* іполумінь 
вогнища. 

Тропіка подальїше в округ вогнища лежало* много- 
циганів — спали супокійно!, бо ніщо їіх не турбувало*. 

Оставлений на сторожі молодий циган вдивліяїв ся в 
розсіяні ПО' небї звіїзди їй нетерпеливо вижидав хвилї, ко¬ 
ли хто другий його місце займе. 

Нараз відвернув ся й іпідняїв ся із сидженя. 
-— Марко-? — воркнув ійід носом. ^ 
Не ПОМИЛИВ СЯ'. Після кількох хвиль висунулоісь двох 

людий. 

(Були се Марко й Павло' наї конях. 
— Чи маєте її? — спитав знова стоячий на сторожі 

циган. 

Однак не дістав ніякої вїдповіди. 
'Павло скинув килими із коня на землю й опісля при¬ 

ступив до старого, щоб візяти із його рук все ще обеїзтям- 
лену женщину. 

Й Марко' також зіскочив з коня. 
— Іди, Тобі, й роїзбуди Бланку! — приказіав молодо¬ 

му циганови. 
Тобі приглядав ся цікаво новоприбулим, але на іпри- 

каз старюїго' 'відвернув ся й без отяіганя увійшов до одного' 
шатра. 

Неїзабавки прийшла ііз ним* стара, беззуба, 70іти літна 
і 
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може циганка, із сильно- ізаіпалиіми очима таї лицями. її 
чоірне волосе висіло .в- безіпорядіку над чоловіком, а запалі 
уста окруїжив злобний та жорстокий усміх. 

— Що чувати, іМаїрІку? — опитала пискливим голо¬ 
сом. — Чоіму казав мене будити? 

Оісь тобі робота! — відповів він,, вкаїзуючи на без- 
порушно' на землі лежачу жінку. — Ми знайшли' її у воді, 
але вона ще іжиє! 

Стара доіперва тепер побачила напів /мертву стать 
жіночу й скоро наближила ся до- ньої. Бистро- глянула па 
її лице, потім1 відразливим сміхом зареготала ся. 

— Се якась ніжненька голубка! — сказала — так 
нїіжнесенька, (що .певно не вичухраіє ся із тої мокро/ї куп . .. 

— Перестань туркотїіти, а, ліпше стигни мокре одіне 
із ньої! — іперебив Марксі. — Ви об а, Павле і Тобі, зане¬ 
сіть її ДО' шатра! — кликнуві наї хлопців. 

Оба циганчуки зробили, як їм Марко приказав', а ста¬ 
ра баба /пішла, за ними. 

Поклавши її на килим о ви, на (землю;, хлопці вийшли 
а стара циганка приступила до скрині та виймила із ньої 
деякі лаки та фляїшку. Потім вернула до без тямки лежа¬ 
чої дівчини, але, тільки при світлі каганця глянувши в її 
лице, здивувалась й аж відскочила. 

— АІй —■ аій! — воркнула. — Се лице наче кров з мо¬ 
локом! іЯкась чужа — не походить із сего краю. Мусить 
бути дуже богаяа, бо ма\е шовкове убра'нє, (що-... 

Спинилась й очи її блиснули. Скоро1 положила лаки 
й фляїшку побіч себе й почала обеїзтямлену обшукувати 
тремтячими руками. 

Нараз аж скрикнула й жадібно- вхопила її за руку, на 
якій виблискували два дорогоцінні перст єні. Із трудом 
вдало ся її стягнути: їх із паяців й тоді приступила до ка¬ 
ганця, щоб їм приглянутись. 

Відтак всунула їх у кишеню й з глумом зареготалась: 
— Тоїй драбцюга Марко враз з Павлом доібіре її об¬ 

чистили, але вже хиба імусїли бути слїіпимиї, коли тих пер¬ 
ст ей їв не доглянули. іГі,гі,гі! Теіпер від мене ніхто їх не 
відбере! Гарний грііш за них дістанеть ся мені! 

Тепер доперва занялась нещасною — стягнула убір із 
ньої а зробила се так зручно1,, що- зараз можна було, пі¬ 
знати, що мас не-абимяку вправу до того-. 
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Переконала ся, що ЇЇ серце ще беіть ся й почала на¬ 
тирати тіло. 

В уста вляла відтак троха руму, обвинула теплим ко¬ 
дом й відійшла, щоб приглянутись на її убраніє, яке роїз- 
лоїжила сушити. 

Видно була вдоволена і)з тих оглядин, бо всміхнулась 
сама до себе їй покивала головою. 

ІЦе раз глянула на неїзнакому, ?аі побачивши, що її тї- 
ЛО' почало розігрівати ся, положила ся в кутку й вікоротцї 
заснула. 

Минуло дві годині в супокою, коли се дало ся чути 
якесь тихе зітіхненє. Почула се стара й приступила до не¬ 
знайомої собі женщиіни. Личка у нь'оії почали румянити ся, 
грудь рівномірно підносила оя й опадала, тіло проходили 
ледвО' замінні дрожаня. Нарешті втворила очи. 

Неясний погляд спочив на поморщеному лици старої 
циганки. Але тривало се коротко — за хвилю вона знова 
замкнула очи. 

— Буде жити! — бурмотіла стара. — Видно витрева- 
ла природа! 

Знова положилась, бо знала, що* хора не так скоро 
пробудить ся. 

Пробудившись ранком, застала її Опячу. Вийшла із 
шатра й розклала вогонь, щоб приготовити снїданє для 
цілої циганської банди. 

В шатрі була цілковита тишинаї. В іп'ів години, після 
того як вийшла стара, незнакома почала рухати ся й від¬ 
вернула на бік голову. Втворила очі їй незабавки знова їх 
замкнула. Зітхнула глубоко й підняла голову. 

Здивовано1 розглянулась по шатрі й потерла рукою 
чоло. 

— Де я? — шепотіла. — Як дісталась я сюди? 
Побачила що була овита кодами та що лежить на 

якійсь трощеній плетінці. 
У нь'ої на лици видно було1 трівоігу й несупокій. Вди- 

вивпшісь в одно місце, старала оя зібрати свої думки й 
пригадати собі, що- стало ся ІЗ1 ньок>. 

Нараз знова схопила ся й кликнула: 
— Роберте! Роберте! Де ти? 
Ледво вимовила послїдне слово, відхилило ся полот¬ 

но шатра й до середини увійшла стара циганка. Побачив- 
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ши чужу дівчину на свойому леговиску, 'обридливо заре¬ 
готала ся й наближила ся до ніьої. 

— іГі, ігі, гі! Ласкава княжна пробудили ся нарешті? 
— 'кликнула пискливим голосом. 

Ільона — бо се вона була — поглянула на стару зди¬ 
вованими очима, відтак іпідвяла руки, наче до молитви, 
й благаючим голосом сказала: 

— Ради Бога! Скажіть менї, де я, та як дісталась сю¬ 
ди? Де іє Роберт та Ґорґо? 

Стара, що передом говорила циганським жаргоном, 
тепер відозвала ся ломаною німецькою мовою: 

— А ія так думала, що княжна походять !ііз німецько¬ 
го краю! За імного на-раз хочеш знати, мов ти лялечко! 
Зажди, все по черзі тобі розповім! 

Се сказавши, почала розповідати все, що чула від 
Марка та Павла, а Ільона майже кожде слово жадібно 
хватала. 

— Де Блюм тепер? — спитала. — Що стало ся ііз 
Торгом? 

Стара жінка здивовано глянула на неї. 
-— Що говориш? Хто се такий Блюм та Горґо? — 

спитала. — (Не знаю про них нічого. Марко та Павло 
витягнули тебе із води й сюди привезли. Те все, що знаю. 

Скажи мені однак, ізвідки ти взялась у воді? — спи¬ 
тала дальше. — Марко сказав менї, що чув якесь стріля¬ 
не. Чи се може за тобою? 

Ільона перестрашено глянула на стару й слова майже 
не (була в силі сказати. По довшій хвилі доіперва добув 
ся із її грудній придавлений крик. - 

— Милосерний Боже! А коли куля його поїцїлила? 
Закрила лице руками їй горячо заридала. 
Стара приступила до ньої та злісно відорвала руки 

від лиця. 
— Перестань вити! — зверещала — а скажи менї як 

дісталась ти у воду! 
— Сама не знаю! — зойкнула — я була у човні й стра¬ 

тила рівновагу... Що дальше стало ся, тога сама не знаю! 
— Чи маєш родичів або свояків у місті? — питала 

стара дальше. 
.— іНЇ живої душі крім нього — крім Блюма! О, допо¬ 

можи, менї втїкнути із відси! — благала. — Мушу відшу- 
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кани його й потїшити, бо він десь дуже журить ся мнемо! 
Скинула ікоіц із себе їй тепер доіперва «побачила, іііо 

вона ізоівсїм робібрана. Повела очима но шатрі й стрінула 
ся ііз злобною насмішкою старої. 

— Хочеїш свої еїточки? — насміхала ся — ті, ті, гі! Не 
вистане тобі се тепер! Ось маєш! додала, кидаючи кіль¬ 
ка лахмані'в. 

Ільона відвернула ся із обридженєм. 
— Не хочу сьото! —сказала. ■—Дайте менї моїє убра¬ 

не, а се заберіть, бо дивитись на се не можу! 
Стара аж зайшлась голосним та відражаючим сміхоїм. 
— Ай, ай! Див-іть ся на ту жебрацьку княжну! Так 

тобі сього не досить! — сказала ііз гнівом й додала трем¬ 
тячим голосом: 

*— Встань сайчас й вбирай се, що тобі даю! За кілька 
хвиль буду назад а горе тобі, коли не вбереш ся, як тобі 
приказую! 

Й грізно глянувши, вийшла із шатра. 
Ільона намов закамянїл-а. 'Серце її товкло ся, мало- що 

не урвало ей. 
Що стало ся старій, що так погано -обходилась іііз 

ньою?! 
(Глянула на розкинені іпо долівці' лахи та з відразою 

почала їх вдягати. Тремтіла всім тілом й не могла своїх 
думок зібрати. 

Де Блюм? Що стало ся із Торгом? Де вона сама на¬ 
ходила ся, та що думали із ньо-ю зробити? 

Не могла на се знайти відповіли, бо тільки що «вбра¬ 
ла1 ся, як увійшла стара. 

■Сим разом ніщо' не сказала, а сейчас зіно'ва вийшла. 
За хвилю Марко увійшов до шатра. 

Був зоївісїм ийший, як стара;. Наближив ся до- ньо-ї з 
усмішкою їй подав її руку, іяку вона з певним- отяганєм 
припала. 

— Стара Бланка скаїзала імені’ ,іщо ти не говориш ту¬ 
рецькою мовою! — говорив лоїмано по нїмецьки. — Не 
жури ся тим, моя дитино, коли (Бланка -ПО' простацьки з 
тобою буде обходитись! Вона тобі ніщо злого не зро¬ 
бить! 

— Мій Боже! — кликнула Ільона /— говорите так, 
начеб я із вами раз-на-вісе мала остати! Нії, нї! Того не хо 
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чу! Хочу вернути' до нього! іНе мати ’му супокою, доки 
зноіва його не .побачу! 

Лагідна усмішка враіз пропала ііз йото лиця. 
— Тимчаеом (муси)ш сстати із нами! — сказав іспокій- 

но>, але рішучо-. — Проти сього ніщо не порадиш, а коли 
хочеш, щоб у нас тобі добре були, то ноттупай після на¬ 
шої волї. Впертістю та непокірливістю тільки погіршиш 
СВОЄ положене! 

Трівога обняла нещасну дівчину. Що1 думають ііз- ньою 
зробити й чому її тут затримують? ... 

Хотіла 'вже втворити уста, щоб сказати, що- не дасть 
ся її затримати, та що ніхто- не має права її силувати до 
нічого;, але пригадала собі погрозу й не бажаючи погір¬ 
шувати свойого положеня, пілкнула гіркі сльози й замов¬ 
чала. 

— Відповідай мені тепер на мої питанія! — сказав 
Марко. — Чи масні яких свояків в Царгородї? 

Ільона заперечила сумно головою. 
— Н-ї, я сама одна на сві-тї! — відповіла. 
— Як же ти дісталась до води? — питав- циган даль¬ 

ше. — А ті вИстріли, (що я чув, чи вони до тебе вимір єні- 
були? 

Ільона розповіла йому все, за виїмком тільки того, 
ЩО' була ;в гаремі Саїд паші. 

— А хто були ті два, що були в човні з тобою? Чи 
богаті люди? 

Дівчина замахнула ся сумно. 
— Вони не богатші від мене! іНе мають нічого! 
Старий встав й промовив остро: 
— На разі останеш із нами! В свойому чіаісї також 

дізнаеш ся, що ми рішили про твою долю! 
Ільона впала з криком на коліна. 
— Змилосерди ся н-адїмною, всемогучий Боже! — 

кликала, заломивши руки. — Стережи мене перед небез¬ 
пекою — дай м-енї віднайти того, що за ним мов серце 
так дуже тужить! 

Не могла однак знайти супокою. Непевність поло¬ 

женя прямо її убивала. 
Зараз після відходу Марка, вернула Блянка й при¬ 

несла її їду. Заборонила її також виходити із шатра без 
назво леня. 
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ІІльона з нова впала на своє леговиско й мучилась, 
щоб не засну ти, бо сон повіки майже зліплював до- купи. 

По якомусь часї приступила до ньої Бланка із чорното 
хусткою. 

ільона відскочила від ньої із криком. 
— «Війте ся Бога, що хочете зробити? — крикнула. 
— Чи думаєш, що буду тебе довго 'просити? — за¬ 

скреготала з-і злости стара. — Ходи, нехай- очи тобі за- 
віяжу, бо коли ні, то так спряжу тебе буком, що на колі¬ 
нах помилування просити будеш. 

Вираз її лиця перестрашив І льону ще більше, чим її 
слова. Несміло іприступила до ньої й дала собі- завжзати 
04 и. 

Потім стара свиснула на двох хлопців, що зараз уві¬ 
йшли до середини й винесли І льону із шатра. 

Нещасна дівчина була в смертельній трівозї й ломила 
собі голову над тим, що- вони хочуть із ньою зробити. 

В тім затримали ся оба хлопці й до ух Ільони дійшов 
відгомін ріжних голосів. ІВ-она виразно почула голос Мар¬ 
ка: 

— Вперед! Скорше! Вложіть її сюди й втікаймо1 чим 
скорше! 

Ільона скричала в страху. 
Чи хотіли її убити? Чи їздова хотіли кинути у воду? 
— іРоберте! Роберте! — крикнула й зімліла. 
—- Тим ліпше! — сказала стара циганка! — Так нас 

бодай своїм криком не зрадить! 
— іКладїть її на віз! — кликнув Марко на хлопців. 
За кілька хвилин піізнїйіше виїхали й стало тихо на 

міоци, де дотепер стояв їх обоз. 
Колиб бідна, нещасна Ільона могла відчути яка бу- 

дучні-сть її чекала та яка доля мала її (припусти!.... 
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РОЗДІЛ БХХІ. 

В РУКАХ БАНДИТІВ. 
/ > 

Ми оставили Вайтленда в той час, коли він спини о 
сполохані коні та в поївозці (побачив барониху. 

-Вона, коли тільки пізнала йото, крикнула й благаючо 
витягнула руки до нього. 

— Мій Боже! —- сказав зі страхом Вайтленд. — Се 
ви, пані? Що- стало ся? Де візник... 

Не дала йому докінчити й промовила хваїтаючи його 
за руки: 

— Ох, яка я вдячна Господу /Богу, що мені вас зіслав. 
Що за щастє, що вдало ся вам спинити сполохані коні! 
Булоб напевно прийшло1 до нещастя, коли-б ви не на¬ 
спіли. 

— Як же се стало ся, пані? 
Було щось в очах Вайтленда, що барониху ввело в 

клопіт великий. Не могла знести його погляду й спустила 
очи в долину. 

-— О, се страшне! — зойкнула, закривши лице, щоб 
тільки перед його поглядом скрити ся. — Я везла неща¬ 
сного1 свого чоловіка до лікаря, якого мені поручили, 
коли се напали на нас якісь опришки, візника вбили а чо¬ 
ловіка забрали із собою! 

Вайтленд скричав хрипливим голосом а барониха 
глянула зі страхом в бліде, змінене лице молодого арти¬ 

ста. 
іВ першу мить не вміла собі пояснити переполоху то¬ 

го молодого чоловіка. 
— Що маїє се означати, що в'О^и його пірвали? —• 

питав Вайтленд в ровіпуцї. 
Барониха стрепенулась й вхопила його за руку. 
— Благаю вас, пане Вайтленд, відвезіть мене до міста, 

бо чую, що сили мене опускають! О, се було страшне! 
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В голові мені іМ'іІша'єть оя від того-! Поможіть мені’,, 'пане, 
бо дальше вже не можу.,... 

Вайтленд, наче закам.янїлий все іще вдивляв ся в .її 
блїде лице, але кулаки його мимоволі' затиснулись, а в 
очах дивний 'вогонь блискав. 

Орочу вав, як дійсно могло стати ся, прозрів цілий 
намір барон-ихи й у нього прокинула ся го'ряча ненависть 
проти тої облудної жінки. 

Мусів однак мовчати, не міг зрадитись із тиїм-, що ду¬ 
мав про* неї. Мусів на позір грати комедію. 

— О, Боже! Треба поспішати, може нам вдаСть ся ще 
виратувати вашого чоловіка, пані! — кликнув. — Вер¬ 
таймо сейчас, може добуду вашого чоловіка із рук тих 
опришків. 

Барониха піди ял аі благаючо руки до1 нього-. 
— Що- хочете робити? — кликнула дико. — Чи хоче¬ 

те мене зновіа заволочи до тих опришків, від котрих з 
тяжкою бідою вдало ся менї вирвати? іНЇ, ні! Хиба оду¬ 
рію зі страху! Майте мило'сердє надійною! Пане Вайт¬ 
ленд, відвезіть мене домів! 

Не сказавіши ні словечка більше до ібаронихи, замкнув 
дверціяітаї повоізки, скочив на козла й іпіігнав до міста. 

Після чверть години їзди станули перед домом ба- 
ронихи, а перший, що проти1 них вийшов, був старий Іван, 
слуга, котрого журба про- пана прямо з ума зводила. 

іКоли побачив Вайітленда на- коїзлї, прибіг до нього- і 
без віддиху питав: 

— Чи знайшли ви його, пане? Чи змогли його- ще 
врадувати1? 

— Ні, Іване, не знаю іще, що стало- ся із твоїм паном! 
— відповів сумно Вайтленд. — Зараз -однак вертаю й шу¬ 
кати му за ним. 

Тодї якраз- втво-рили ся дверцята повоізки І ізвідтам 
вискочила барониха. З коса, несміло- глянула на старого 
Івана, що дививсь на неї великими очима, немов -старавсь 
відгадати звідки вона тут взяла ся. 

— Чи син до-ма? — спитала беззвучно-, а коли дістала 
потверджуючу відповідь, кинула Вайтлендови кілька слів 
подяки й побігла до своїх кімнат. 

Старий Іван затиснув кулаки й закляв під носом. 
Дайте мені нашого- коня, Іване! — сказав Вайтленд 



— мій коник нехай тимчасом тут ос тане! 
З поспіхом 'пішли до стайні, де старий осідлав коня 

молодого барона. 

В кілька хвилин пізнїй|ше Вайтленд був віже на кони. 
Подав тремтячому старцеви руку й шепнув: 

— Лиш відваги, добрий Іване! Може вдасть ся мені 
ще йото .віднайти! 

Ти тимчасом пильно’ вважай на се, що- робить ся до¬ 
ма. Хто знає, що іще відкриймо! 

Довго ще стояв старий Іван в брамі й дивив ся за 
відїзджаючим їздцем. Потім задуманий вернув' доімі’в. 

Коли переходив попри покій молодого' барона, по¬ 
чув живу розмову матері із сином, й з нова грізно підняв 
кулак до дв-ерий. 

■— Пождіть іще, пождіть! Година ваша ще вибє! — 
сказаіві. — Й всі ваші злочини наче олива вийдуть на яв! 

Підчас коли1 старий (Іван з порячковим несупокоєм 
вижидав повороту іВайтленда, той гнав серед темної ночі 
прямо перед себе й роздумував: 

— Чи вдасть ся мені видерти бідного спаралїжовано- 
го чоловіка із рук тих опришків? ... 

Нарешті доїхав до* місця;, яке йому барониха описа¬ 
ла й перше всього побачив вбитого1 візника, що лежав 
перевернений лицем до землі. 

Вайтленд зїскочиві скоро із коня й подивив ся, чи він 
жиє ще. Але надармо. Був вже зимний таї закостенілий — 
давно вже мусів Боїгу духа віддати. 

Вайтленд розглянув ся кругом й похилившись підняв 
покривало, яким барон все огрівав свої ноги. Зі смутком 
глянув на нього, потім знова скочив на сідло, щоб піїгна- 
ти на поміч б ар онови. Не повинен був тут довго затриму¬ 
вати ся. 

іПо дорозі стрічав сліди ,в піску таї їхав за ними, доки 
не зникли на битій дорозі. 

Тут Вайтленд станув безрадно, не знаючи), що даль¬ 

ше робити. 
Зітхнувши, ЙІШ'ОВ хвилю здовж дороги, в надії, що» 

чей може дальше які сліди відкриє — але пусті були його 
стараня. 

Пригноблений 'верну в наізад до> баронсько і палати1, де 
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нетерпеливий Іван вже /перед брамою його вижидав. 
Зіскочив з сідла. 
— Не моїж знайти, Іване! — кликнув в розпуці — 

Мимо моїх з’усиль не можна на слід попасти! 
— О, Боже! — говорив Іван, потираючи чоло рукою. 

— Хто ізнаїе, що стало ся із ним! Але и-іб дав свою полону 
за те, що бароном а мене нар очно виправила із хати, щоб 
без перешкоди та яезіаіпримічено могла здійснити свою 
злочинну штуку! 

Вайтленд сумно кивнув головою й затиснув кулак в 
б Є ЗС ИЛЬН о(му гніву. 

—- Що» стало' ся за той час дома? — спитав. 
— Барониха послала на поліцію й розповіла про той 

нещасний випадок. Не знаю, що вона там їм говорила, 
бо крім ньої в покою був тільки молодий барон. 

— Все то комедія! — вицідив Вайтленд крізь зуби. 
— Вона вже певно- так подбала про се, щоб його не зна¬ 
йти! 

Старий Іван притакнув головою. Нараз знова обізвав¬ 
ся: 

•— Досить мені вже того. Хотївби я чимс корпіє за¬ 
брати ся із відси, коли вже мойого' пана тут нема! Не ви¬ 
держу тут без нього', відчуваю, що не міРби я дальїще па¬ 
нувати над собою й му сівби їй прямо в очи сказати все, 
що знаю, а се моглоб мати тільки злі наслідки! 

—Куда думаєш забиратись? — питав сумно Вайт¬ 
ленд. 

— Хочу шукати пана! На ріаїзї маю досить гроіший, 
може мені вдасть ся впасти на його- слід. Хочу ще хочби 
кілька днів почекати, щоб побачити, що тут в дома ла¬ 
дить ся! 

Вайтленд зворушений подав йому руку. 
— Що за щасте, що тебе маю до помочі, Іване! — 

сказав він, щиро глянувши на старого. — На жаль, я за¬ 
питий і* часом своїм не можу св об і дно розіпоряджат 
ІЦо-ж сталоб ся з нещасним старцем, коли-б тебе не було! 

Незабаром розіїйішли ся: Вайтленд, зноіва сївіши на 
свого коника, ліпнав дорогою, а Іван відвів баронського 
коня до стайінї. ; 
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СТАРОКРАЄВІ КНИЖКИ НАЙНОВ1ЙШОГО ВИДАНЯ 

БОГДАН ЛЕПКИЙ — 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 ЛЕВИЦЬКИЙ — Причепа, брош- .... $2.00 
в оправі ... $ 2.50 

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

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

І. ТУРЯНОКИЙ — Поза Межами Болю . 80 ц. 
Альманах . $1.50 
Чмелик, повість . $1.50 
Люборацькі, брош. $150, 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 
Всесвітня Історія М. Грушевського, в 2-ох томах .. $2.00 
Людина ... ЗО ц. 

Па складі у нас партитури до сих представлень: 

Вихованець .80 ц. 
В неволі темноти . 80 ц. 
Душогубка . 60 ц. 
Вихрест .г. 80 ц. 
Душогуби . 80 ц. 
Циганка Красавиця . $1.50 

Мати Наймичка . 80 ц. 
Нещасне кохане. $1.25 
Бурлака .. 60 ц. 
По ревізії . 50 ц. 
За Немань іду.$1.25 
Сатана в бочці.80 ц. 

а також всякі драматичні підручники і прибори до характеризації. 

Козак-Невмирака, Ів. Франка сценічний образ в одній дії. (Не¬ 
звичайно пригоже, де уряджуєсь концерти і святочні обходи 10ц.| 

Куплети, М. Л. Кропивницького (Терефере куку, Кум Гаврило 
Удовиця, От, тобі Гандзю книш, Бичок, Колиб свинї та роги). 
Все смішне, догідне для декламацій або співу на сцені в часї 
концертів та вечерів сміху. Цїна . 15 ц. 

31 -ИЙ СШИТОК СЬОЇ ВЕЛИКОЇ ПОВІСТИ ВИЙДЕ 

З ДРУКУ ДНЯ 2-го ЛЮТОГО 1923 р. 

Замовленя висилайте на адресу : 
ІТККАШ8КА ІШУНАІШІА АССОІШ 

216 БХІРГЕКШ АУЕ., - УШШІРЕО, МАК. 
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