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— Чи ти його задля тої дівчини убив? — спитав, мі¬
ряній йото скоса.
Тобі затиснув кулани.
— О, я вже давно його ненавидів! Не іпеїрший се раз
він мені вліз в дорогу! Але се вже минуло! Я побідив
його й теїпер возьму нагороду.
Оідстуїпиів до дверий кімнати, де оставив Ільону. Альтунїіс задрожав, бо циган і йому міг бути небесіпенним!
Поки ©творив двері, Тобі оглянув ся іще раз і дико за¬
реготавшись, сказав:
— Твоє вино знамените, Альтунгсе! Кров моїя розігріла,
ся й наче вогонь крушить у моїх бючікак! Та, га, та! Тепер
йду до своєї люб киї! Чого-ж так дивиш ся на мене? Чи
ревнуєш, Альтунїсе?
Знов а зареготав ся і втворивіши двері до другої кімна¬
ти станув ніа. порозі
— Ось і .я, моя дитино! (Будемо голубити ся та цілува¬
ти! — бовтав :під впливом вина. — Чи вижидала ти мене?
Замовк нараз й широко ©творив очі.
Де-ж би була його коханка? Ліжко стояло порожне
— нігде в кімнаті не видно було ясноволосої краса виці.
Нараз його погляд впав на відхилене вікно. Скричав
розібіженим голосом і вибіг до Альтунїеа, що в страху
вичікував його.
— Вікно втіворене — вона втїкла! А ти дав її нагоду
втїкнути, ти старий мантію! — кричав.
Альтунїс відступив. В його очах грізні вогні заграли.
— Чи ти в дурів, Тобі? Я мав би бути сторожем твоєї
дівчини? Чому-ж ти самий не стеріг її?
Тобі справді дурів. Лице його змінилось не до іпізнаня. Підняв затиснені кулаки, так немов старого хотів
на місці роздавити.
— Убійнику — стережи ся!—грізно скричав Альтунїс.
Тобі кинув ся, немов то гадюка його вкусила. Ріого
лице тепер зовсім збіліло. Спустив підняту руку й скри¬
чав ДИКО.
Але зараз замовк, а через хвилю в кімнаті тріпала
цілковита тишина.
— Втїкла! Втїкла! — зойкнув циган. — А я вважав
її моєю власністю!
Вдарив кулаком в стіл.
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— Але мушу її здогонити! Вона певно1 іще недалеко.
іПіігнав у двері, але зараз же вернув.
— Се безглузде! Тепер в ноні нігде її не знайду!
Зажду до рана а горе її, коли де злапаю!
Віпав тяжко на крісло й спер голову на руки.
Альтунїс із жахом приглядав ся йому. Не уйшло пе¬
ред його увагою, що хлопець здорово підпитий. Незаба¬
ром зісунулись йому повіки на оні і він кріпко заснув.
Тодї старий на пальцях висунув ся з кімнати та ви¬
йшов на лодвїрє. Збудив 18-лїтнього свойого сина, що
опав у коморі й сказав:
— Вставай Даниліку й запрягай коня! Поїдеш у місто!
За хвилю дав ся чути гнівний голос:
— Тепер, серед ночі1, тату! Чи-нж не буде досить часу
рано?
— Ні! Се мусимо сейчас зроібити! — була рі'шуча
батькова відповідь.
— Що-ж таїм такого, тату? — гаркнув.
— Ш-ш! Тихо! Завезеш ту дівчину, що цигани вчера
вечеіром сюди привели, до Салиба! Він нам дасть за се
не малу нагороду. Бачиш, Данилку, тут для нас знамени¬
та нагода*, то-ж не засипляй сьої справи, а спіши ся!
Хлопець, щось лтоворкуючи* під носом, вернув у ко¬
мору прибрати ся, а відтак піїшов у стайню, конія запряг¬
ти.
Альтунїс же вернув до господи.
— Напишу лист до- Салиба! — воркотів. — Шкода би
дівчини для тих циганів, а у Салиба буде мати чудове
жніте, я же зароблю при тому бодай 1,000 п’ястрів!
Радіючи в душі, написав лист, і вийшов до складу,
щоб Ільону збудити.
Рішив переконати її, що мусить звідси вибратись,
щоб її Тобі тут не знайшов, зате він постаравсь віддати
її в опіку старого приятеля, де знайде добрий сховок.
—- Солониною ваблять миші! — підем їхав ся, йдучи
3: свічкою до комори.
Але коли наближив ся у куток, де оставив Ільону,
крикнув зі страху і станув мов задубілий.
Оглянув ся кругом — шукав. Де-ж дівчина моглаб
бути?
Місце було зовсім порожне — Ільона десь пропала!
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РОЗДЇЛ ХС.

УВЯЗНБНИЙ.
Помимо найліпшої охоти Волдінґ не міг забути тої
неприємної пригоди ІЗ ШКЛЯНіКОЮ Й веселий настрій ТрОХ
товаришів був від тепер вже удаваний.
Незабаром підняв ся Олекса, бо хотів чим скорше ві¬
дійти, щоб його хто в товаристві Волдіїнга за часто не
бачив і тому поправдав ся з обома товаришами, що ще
остали при вині.
— Будь осторожний, Волдінг, коли до мене схочеш
зайти! — стиха напоминав відходячи. — Не треба звер¬
тати уваги людий на наші зносини.
— Будь спокійний, мій хлопче! — насміхав ся Вол¬
дінґ. — Буду вважати, щоб не скомпромітувати ясно-вель¬
можного- князя Нелїдова.
Олекса вдоволений йшов до дому. Його -плян знаме¬
нито вдав ся й на час якийсь запевнив йому спокій перед
Астою. Тепер вже без ніяких перешкод міг дійти до своєї
цїли! Рішив також приіспішити час весїдя, щоб йому знода що в дорозі не стало.
Тимчасом Леоіпольд Волдінґ сидів дальше із своїм
приятелем Арном Мербахом, що так знаменито віддав
роль тайного аґента, й оба живо занили ся розмовою зчаста запиваючи.
Не могли зрозуміти загадочного становиска Олекси
й прямо губили ся в здогадах, яким способом він дійняв
КНЯЖОЇ ГІДНО сти.
— То вже треба мати особливе щастє! — ревнуючи,
говорив Волдінґ. — Але нехай він вважає, щоб скоро- не
злетів із тої височини, бо се дуже непевне єтановиско!
Його товариш був того самого погляду і враз із
Волдіїнґом розважував якби то як найбільше хористи із
того для себе добути.

—

Так живо
від сусіднього
приглядав оя.
Було вже
вати ся, остав
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затяті своїми балачками, не завважили, як
стола якийсь старший мущина уважно їм

дуіже пізно та у каварнї почало проріджу¬
ще лиш іВолдінґ із своїм товаришем та сей
незнайомий чоловік.
Тоді' сей послїдний приступив до Волдінґа й півголосом промовив:
— Прошу вас піїти за міною, не звертаючи на себе
уваги! Вже від години слідкую за вами та зі стежвого
листу знаю, що ви є Олексом Рандовським, котрого за
рііжні обмани давно вже шукають. Таїк не опирайте оя, а
йдіть за мною!
ІВолдінґ жахнув оя, схопив ся }з крісла й остовпіли¬
ми очима вдивив ся в стоячого перед ним тайного агента.
Потім лиш злобно пїдсмііхнув ся і кликнув, звертаючись
до того чужого мущиіни:
— Ба*, га, та! Се певно невдалий жарт Олеся, що пев¬
не хоче мене' настрахати. Беру се за жарт, мій пане! Про¬
шу, сідайте разом із нами, випіймо шампана! Не дам,
щоб ви мені сьогодні попсували настрій!
Се сказавши, наповнив шклянку й подав її тому не¬
знайомому.
Але тайіний агент грізно глянувши, відіпхнув його
руку.
— Дайте спокій із тими дурницями! — гукнув. —
Не хочеть ся мені жартувати! Бачу, ви трохи під’охочеіні
вином й тому не беру вам се за зле, але таки не дам ся
вам обманити! Раджу вам бути більш розсудливим та
йти за мною!
— Ха, ха, ха! — знова реготав ся Волдінг. — Ваш
товариш ліпше грає свою роль, як ви! Бодай не скидає
так скоро своєї маски!
Наближив ся до незнайомого й взявши його під руки,
хотів силою посадити в крісло, але полїційний урядник
згїрдливо відіпхнув його і кликнув:
— Коли не перестанете дурачити, то силою вас возьму!
Ще раз прошу вас, щоб ви спокійно йшли за м-ною. Се
для вас самих ліпше!
Спосіб говореня й рішуча постава незнайомого за¬
становили Волдінга. В,їн поставив чарку на* столі. Лице йо-

—

903

—

го .поблідло а в горлї щось задавило. Скоса глянув на не¬
знайомого й тепер зрозумів, що із ним нема що шуткувапи.
Однак Волдіїнґ не був таким чоловіком, що скоро •
охлявав. Він, на повар спокійно, глянув в лице незндкомого і опитав:
— Чи гніваєтесь, що я із вами так пошуткував? Ба¬
чите, я не хотів вас тим обиїдити! Ми забавлялись весе¬
ло й мені видалось, що се мій тоариш так пожартував.
■— То ви дуже помилились, мій пане! — перебив йо¬
му урядник. — Маю прикаіз арештувати вас, а за що...
ви самі хиіба знаєте!
Волдінґ хвилю надумував ся., відтак заявив:
— Бачу, не остає ніщо инішоїго, як добровільно йти
із вами, хоч дотепер ще не можу зрозуміти за що. По¬
звольте бодай заплатити рахунок.
— Прикликав кельнера й розпдатив ся. Попереду же
викинув із кишені банкноти, що. їк недавно тільки що отримав від Олекси, й незамітно посунув їх ногою по зем¬
лі в сторону приятеля, а сей підморгнув до нього на знак,
що гаразд зрозумів. Урядник же тих маневрів не доба¬
чив.
'Після того Волдінґ отверто звернув ся до Мербака й
(простягаючи руку на праіщаніє сказав:
— Добраніч, Ари о! Розкажи нашому другови, що тут
зайшло. Маю надію, що вскорі побачимо ся!
— Алеж, мій Боже, чомуж ти йому не скажеш, що
ти не є Олек'са... — дивував ся Мерібах.
Волдінґ жаїхнув ся й дав знак товаришеви, щоб біль¬
ше ні про що не допитував.
— Я готов йти з вами! — сказав до урядника.
Таїйний аґеінт нерішучо споглядав то на Волдінґа то
на його товариша. Остаточно кивнув на Волдінга, щоб
йшов вперед, і об а вийшли із виїнярнї.
Паї вулиці аґент недовірчиво споглянув на нього й
остеріг:
— Тільки не пробуйте втікати, бо се моглоб мати
дуже злі наслідки для вас!
— Алеж не обавляйте ся! — зареготав ся Волдінг. —
Навіть не думаю про се!
Йшов мовчки побіч урядника, а в душі у нього, здій-
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малась буря. Не іпрочувіав, що сей вечір, в іпочатках так
веселий, так сумно закінчить >ся. Тепер доперва пригадав
-собі розбиту чарку й був лихий самий на себе за свою
необережність.
(На час якийсь -він приняв був імя Олекси, а се після
того, як втік був ііз грішми, вкраденими у Солмеберґа, і
коли йому ходило О' се, щоб під прибраним іменем за¬
знати більше ВОЛ ШОСТИЙ.
Через свою легкодушність стратив вкрадені гроші
так скоро-, як їх придбав, й тоді обманював, кого попав,
щоб втримати себе при житю.
Так йшло довший час, а Берлін опустив аж тоді, як
під ногами стало все усуватись.
Для нього було- се дуже зле, що- під сим іменем його
ириловили бо надія© ся, що тепер на доївший час дістане
СЯ ДО
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Але що поможуть тут всякі жалї? Мусів погодитись
із сим, й радів бодай, що перехитрив урядника й гроші
врадував. Був певний, що М-ербах гроші переховає та пі¬
сля звільнена ііз вязницї за певною винагородою назад
їх віддасть.
Після якогось часу Волдінґ по сходах увійшов до
будинку полїційного уряду. Насупив ся, бо знав, що не
скоро ? з ідт з м видобуде ся.
Олекса спокійно спав в ночі, не продуваючи яка то
немила пригода стрінула його помічника.
Вставши другої днини рано, мимохіть мусїв всміхінути
ся, згадавши про підступ, яким, при помочі Волдінг а та
Мербаха, позбув ся Асти.
Чи вона вже вернула до- Солмеберґа? Може якраз те¬
пер журить ся й плаче над його недолею, підчас коли він
тут в рожевих снах цілу нічку перебув?!...
Подзвонив на льокая, щоб поміг йому вбрати ся і
всеж таки дальше роздумував про пригоди минулого дня.
Поснідавши, прикаїзаїв осідлати коня, коли се дру¬
гий послугач увійшов з листом.
— Піеланець ожидає відповідні — сповістив льокай.
Олекса, глянувши на адресу, так змішав ся, що му¬
сів відвернути ся, щоб не зрадити перед послугачем сво¬
єї трівоги.

—
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— Привести сюди іпісланця!
ІПослугач відійшов й за хвилю на пороізі станув Арно
Мерібаїх.
Олекса підбіг напроти нього із легким окликом здивоіваня:
— Що стало ся, чоловіче? Як ти виглядаєш? Тобі, ви¬
дно, вчераішнїй вечір не вийшов на добре!
— Ах се чортова робота! — кликнув Арно» із гнівом,
прямо падаючи на крісло. — Колиб ми були вийшли враз
з тобою, не булоб трафило ся Волдінґови таке нещастє!
— Не говори так голосно! — остерігав Олекса, вказу¬
ючи рукою на двері. — Моїглиб нас підслухати! Скажи ме¬
ні найперше, що стало ся? Дотепер ще сього не можу
зрозуміти!
Мербах розповів йому тепер про увязненє Волдінґа
все з найменшими подробицями.
— Але за що його ув'язнили?
Коли йому дальше Мербаїх розповів про арештоване
Волдінґа під іменем Олекси Рандовськоігої, молодий чоло¬
вік аіж підскочив із гніву.
— Фатально! — крикнув. — Чи той Волдінґ здурів?
О, аж тепер я здогадав ся, до чого той гольтіпака зміряв!
На разі не потребую нічого обавляти ся, бо мене тут лід
икшим іменем знають! Хто однак може відгадати скілько
то інеприємностий можу ще потерпіти з тої причини!
Нехай же віїн тільки покаже ся мені перед очі, роз¬
мокли) ся тоді із ним! — заскреготав зубами, відгрожуючись.
•— Які причини арештованя подав урядник? — допиту
вавсь дальше Олекса.
— Якісь ріжні обмани! — сказав Мербах. — Волдінґ
був зоївсім рівнодушниїй і спокійний; мав ще настількО' ко¬
ло дно кровно сти, що підсунув мені гроші, щоб їх при ньо¬
му не знайшли!
— Ах у нього так все буває! — з гнівом сказав Олек¬
са. -—• 'Сей не так скоро1 дасть ся вивести із рівноваги. На
разі можеш жити із процентів від тих грошенят! — додав
із глумливою радістю. — Бо йому не так легко дзбутись
звідтам!
Мербах скоса глянув на Олексу.
— Добре тобі сміяти ся! — воркнув з гнівом. — Си-
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диі'іі соб; тут серед достатків й глузуєш ііз нас бідаків, ідо
не маємо такого щастя, як ти!
— Починаєш вже як Волдіїнґ! — крикнув злісно1. •—
Що вас обходить моє щаетє? іКоіждиій нехай свойого но¬
са пильнує.
Але оставмо се — додав — я хотів тобі відплатитись
за ечерашну прислугу! Думаю, що придалоб ся тобі троха
гроший?!
Мербах хитро всміхнув ся. Осягнув се, за чим сюди
прибув, далеко скорше скорше, як сподівав ся.
'Олекса приступив до бюрка-, вибрав із шуфляди кіль¬
ка банкнотів й подав їх Мербахови.
— Але ти ще не скінчив, Арно! — сказав. — Якже
В о л д ;ін ґ п ос туш ив ?
Мербах розповів йому як рівно душно 'він пришв аре¬
штоване та що лиш троїха намізгав ся переконувати уряд¬
ника, що він не є Олексом Рандовським.
— Вірю (йому! — Іпідсміхав ся псевдо-князь. — Він ра¬
до ховаїєть ся під мої© імя, бо моя минувішїсть не сплямле¬
на такими справками, як його. Колиб же їв часі розправи
викрило ся, що він не >є Рандовським а іВолдінґом, то1 моглоб се для нього ще гірше скінчити ся.
Олекса: в подражненю проходжував ся по кімнаті,
було йому якось дуже немило.
іНараіз звернув ся до свойого союзника.
— Аріно, ти міігби мені ще чим прислужитись! Мені
ходить оі се, щоіб Аста знова не влізла мені в дорогу.
Так треба, шрб вона була переконана про моє увіявненє,
бо лиш тоді буду мав спокій, коли вона буде певною,
ЩО Я у В'ЯЗНИЦІ й не зможу втїкнути від ньої. Ти, найліп¬
ше, в перебраню за агента з’явиш ся у ньої й пригадаєш
дещо ііз її минувшини!
При тій нагоді згадай її що мене жде бодай рік вязницї, а старай ся її так переконати, щоб я не потребував
обавлжти сія її нахабства.
Мербаїх злобно підсміхнув ся. Зрозумів тепер при¬
чину його щедрости; він вже згори хотів соїбі запевнити
його услужливїсть.
Надумав ся хвилину і сказав коротко:
_Гм! Зроіблю се, чого бажаєш, але воно не так легко
піде! Чейже ти самий знаєш як хитрою є Аста та як тяж-
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ко буде замилити. їй о'чи! А однак рішу ся ніа; всякий труд,
шсб своє завдане сповнити, але числю на окремі піну ви¬
нагороду від тебе за се!
Олекса зморщив чоло, але відповів спокійно:
— Про мене! Коли добре оправиш ся, то гаразд тебе
нагороджу! Тепер же йди, бо не маю пасу! (Мушу конем
їхати і не міаю часу до страченія!
Мербах знова всміхнув ся злобно і сказав:
— Вибачайте, ласкавий князю, що я вам цінний ваш
час забрав!
Потім додав, ііз ревнивістю глянувши на нього:
— Дійсно, я-б самий бодай ;на час хотів побути на
а в зйому місці, Лесю! Воно дуже примннчиве!
Лице Олекси захмарило ся. Подав товаришеви руку
на знак, що- хоче його чимскорше поізібути ся, а Мербах,
пороізумівши се, воркаючи щоеь під носом, вийшов.
Олекса аіж лекше відітхнув, коли двері- за ним зам¬
кнулись.
— От, чортова справа! — воркнув ііз .гнівом. — Ся
поява Волдінґ.а може мені тут немало шкоди наробити!
Тепер мушу прислішиїти час мойого вінчаня з Єленою!
Глянувши ще раз в зеркало, подзвонюючи кільцями
в запятках, зійшов в долину на подвїрє, де йото вижида'в
парубок із конем.
В кілька хвилин пізнїйше виїхав із подвіря з веселим
лицем, а: нікому навіть через думку не пройшло, яка стра¬
шна буря йому грудь розпирала та як земля йому із під
ніг обривалась!

Підчас коли поїзд гнав ся селами та полйми, Аста,
спершись об подушку, роздумувала про чоловіка, що по¬
чував до ньої таку велику та безкористну любо-в, що за¬
для ньої з рік ск і маєтків і високих достоїнств!...
А тепер йото вяізнили та може літа цілі буде муеїв
перебути в темниці!...
І залила ся гіркими сльозами, не звертаючи навіть
уваги на товаришку своєї подорожі.
(Коли нарешті осягнула ціль своєї (подорожі й непев¬
ним ходом вийшла ііз поїзду, то 'здавалось їй, немов
малаб впасти із тріпоти та болю.
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Трівало се досить довго, поки знайшла ловозку, що
відвезлаб її на замок до Солмоберґа.
Байдзжо оперла ся об іподушіки повозки й замкнула
очі. До всього стала різно душною від хвилї, коли вже бу¬
ла близькою цїли своїх дуішеївних б айкань і так нагло з
вершин свойого щастя злетіла в проіпасть.
Злізла з пОівоізки ще добрий шмаїт дороги перед зам¬
ком й ліваком пішла дальше.
Була: так занята своїми думками, що навіть не догля¬
нула світла у вікнах свойого чоловіка.
Не на діяла ся ще його повороту, бож він виїздив на
кілька днів, й ніщо злого не прочуваючи йшла до своїх
кімнат.
На оходаїх стрінула послугача, що на її вид кликнув
здивований:
— Слава Богу, що ласкава пані вернули ...
Не скінчив, бо створили ся нагло двері та вийшов
граф Солмеберґ.
іАіста, побачивши його, змішалась; в голові її закрути¬
лось і булаби на землю впала:, колиб був слуга її не під¬
тримав.
— А,сто — се ти? — кликнув Граф, обіймаючи напів
вмліваючу жінку.
Кивнув на послугача, щоб відійшов й підвів свою
жінку на гору.
Увів її до своєї кімнати, освітленої та огрітої.
Аста, наїпів обсзтямлена, шал а на крісло. Се, що за¬
стала вже свойого чоловіка в дома та що тепер викрила
сія її поїздка із дому без його відома, зовсім вивело її з
рівноваги.
'Солмеберґ в подражненю ходив по кімнаті й прикусував уста. Слід було, що лиш обезсиленє Асти здержу¬
вало його від докорів та догани.
Нарешті спинив ся перед ніьою й промовив тремтя¬
чим голосом:
■— Що се мас означати, Ас-то? Де ти перебувала?
Аста затремтіла й закрила лице руками.
— О, Боже! Щож мала йому сказати?
Не вміла знайти відповідного викруту й тільки зой¬
кнула ІЗ. болю.
Граф дурів зі злости, коли дізнав ся, що вона в часі
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його неприсутносте вибралась на якусь тайну прогульку.
Коли про се від слуг діїзнав ся, мюв божевільний вганяв
по .кімнатах й прямо не міг очутитись.
Рішив був вже другої днини вибратись пошукували
за ньою, але не міг відкрити ніякого сліду, кудиб то за
ньою пуститись.
Нараз пізно в ні'ч вона являєте ся й не може поясни¬
ти чому й куди виїздила із дому.
Граф затискав кулаки зі злости і сверлував її прони¬
зуючим поглядом.
— Асто, чому не відповідаєш мені? Чи ти не чула
мойого питаня? Як маю собі пояснити твій поступок?
Скажи мені де ти була?
Але вона все ще тремтіла й не могла здобутись хоч
одно слово промовити.
— Справді, самий не знаю, що думати про се! — гір¬
ко дорікав граф. — Твоє поведене мене обурює!
Нарешті прийшла ЇЇ до голови щаслива думка. Рі¬
шилась знова замилити йому очі. Ніяк не повинен дів ва¬
ти ся, де й за чим виходила!
Підняла ся із сидженя й крізь сльози глянула на ньо¬
го.
— Еґоее! — сказала. — Слова твої мене дуже зажу¬
рили й тяжко кривдять, а коли дїзнаєш ся, чому я по¬
тайки оставила зам.ок, то жаль тобі стане, що так стро¬
го зі мною обійшов ся!. ..
Твої підозріня що-до мойого батька глубоко мене
діткнули й нераз цілими ночами я ридала над тим, що
вважаєш його здібним допуститись такої підлоти. Ся
думка не давала мені супокою! Я рішила доконче дізна¬
тись, шо стало ся із моїм батьком та як малась справа із
тими ЗО тисячами!
Коли ти лиш згадав про свою подорож, прийшло ме¬
ні на думку, щоб час твоєї неприеушности ужити на до¬
хо дженія що до свойого батька!
Але з сьої утяжливої виправи я вернула без пожада¬
них відомостей — й додала жалісним голосом — а на
довершене тих неповоджень, застала я тебе вже в дома.
Ся твоя несподівана присутність так вивела мене [в рів¬
новаги!
О, Боже! — заридала. — Скілько то я витерпіла й
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намучила ся в часі тої подорож, що до того ще остала
без ніяких успіхів!
Почала так сердечної ридати, що аж Графа сим зво¬
рушила. Але, коли-іб він був знав правдиву причину тих
жалів, то 'бувіби зовсім инакше по'ступиїв із ньою.
Поборюючи свій гнів, почав її потішати й тільки до¬
коряв їй, що без ного відома ое вчинила.
— Щоіб се більше вже не повторило 'ся, Асто! — за¬
кінчив. — Ти не повинна мати ніяких тайн передімною!
Аста раділа в дусі, що її так добре вдало ся його
підійти й заспокоювала ся по степ енно.
'Вдавала», немов 'би то була дуже змученою та висна¬
женою, чим розбурхала співчутє у графа до того степеня,
що гнів почав його зовсім опускати.
Приказав огріти її кімнати й приготовити вечерю, й
незабаром обоє сиділи при столику в приємно1 огрітій
гостинній.
Перед увагою графа не уйшло, що Аста тремтіла та
що лице її було смертельно бліде. Доглянув також, що
вона путала ся в розмові та очі спускала в низ — але те
все приписував змученю та неповеденю в пошукуваних.
Аста аж тоді лекше відітхнула, коли нарешті зна¬
йшла сія у своїй кімнаті й не відчувала вже більїше допит¬
ливих ґрафових о чиїй на собі.
Положила ся, а замкнувши очі/ знова могла без пе¬
решкод думати про того, до ,котрого її серце так живо
било ся!
■Безсояно перевела ніч. Не могла забути хвилі увязненя Олеся й кілька разів голосно ридала. Але граф кріїпкс Спав й того не чув.
Другої днини' пішло все, як звичайно.
Граф знова був ввічливий та услужливий для своєї
жінки, Аста же все скаржилась на. велике змучене та сим
вибрехавшись, остала у своїх кімнатах, щоб тим свобіднїйіше могла думати та у мріях своїх голубити Олеся дз
якого цілою душею припала. Роздумувала про се, як би
то освободити його із в'язниці, хоч знала згори, що се
не можливе до здїйсненя.
В два дні після її повороту, Граф забажав виїхати з
ньою конем на проїздку. Але Аста відпросила ся змуче¬
ним. Була вдоволеною, що могла самою юстати та без
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перешкод роздумувати про Лесика.
Аж лекше біді тхнула, коли заглянула, що граф са¬
мий поїхав, й звільна почала проходжу® ати ся по кімна¬
ті.
Після якої пі® години увійшла покоївка й -подала1 їй
візитну картонку. Наїзвиско на картонці було їй зовсім
чуже. Хотіла- вже відказати піриняітя, .коли се обняв її враз
якийсь дивний неспокій і вона приказала покоївці впро¬
вадити сього незнайомого до сальону.
Холи після кількох хвилин увійшла туди, побачила
середних літ чоловіка, якого остре лице та колючий по¬
гляд дуже немило її діткнули.
Наближив ся до ньої із поклоном і спитав, чи має
приємність бачити перед собою графиню Солмсберґ.
Аста лиш з трудом закрила свій несупокій.
Рукою вказала на крісло, але незнакомий н-е зважав
на се а стоіячи перед ньою, почав здавленим голосом:
— Приходжу в дуже немилій справі, пані графине!
Перед кількома днями бачено вас в товаристві якогось то
Олекси Рандовськоіго, а що властям дуже залежить на;
сьому, щоб роз’яснити деякі темні справи в житю його,
як рівнож і вашої минувшини, так маю приказ арешту¬
вати вас, пані!
,Се сказавши, роеіпняв плащ і представив ся як тайний агент. .
Аста збіліла й неясний свій погляд вліпила в нього
— відтак нагло із жахливим криком впала без тямки на
крісло.

РОЗДІЛ ХСІ.

ОПУЩЕНА НАРЕЧЕНА.
_ Е-во, відстав на бік ту робітку! (Вже темно їй псуєш
собі очі!
Молода дівчина1, що сиділа при вікні похилена над
вишивкою, здрігнула ся, почувши сю пересторогу й від-
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л ожила на бік свою робітку.
— Ваша 'правда, мамо! — шепнула зітхнувши. — Му¬
шу шанувати очі, бо вони й так довголітньою працею
сильно надірвані.
Се сказавши, сіла коло ніг старої жінки й біляву свою
головку притулила до ЇЇ колін.
Рука старенької чутливо спочала на її волоею, а з уст
ПОНеСЛО СЯ Легке ЗІТХН0НЄ.
Нараз молода дівчина, піднявшій живо голову, відо¬
зв ал а ся:
— Мамо! У мене був на причуд гарний сон! Я бачила
Ерика, всміхненого, іяк говорив: Будь мені вірною — ви¬
тріпай, я верну незабаром — все гаразд буде!
А коли так говорив до мене, мамо, лице його сіяло,
а очи наповнялись сльозами радости!
— Що за гарний сон! — кликнула? старенька. — Але-ж •
се тільки сон!
Молода дівчина стрепенулась й лице закрила руками.
Думками перенесла ся в минувшіеть й згадала минуле
іцаетє!
Шість літ проминуло від хвилі, коли її любчик вбіг
у кімнату й кріпко .притиснувши до ігрудий сказав:
— Мушу тебе оставити, моя дорогенька, хоч мені се
тяжко приходить! На якийсь час мушу виїхати за грани¬
цю, бо я мав двобій, що може мати для мене дуже при¬
крі наслідки!
Не плач, Ево! — потішав її. — Я верну й будемо ща¬
сливі! Лиш будь 'мені вірною!
Як живо пригадувала собі ту хвилю! Як коїжде слово
вбило ся її в память ...
'Розлука із милим була1 незвичайно тяжкою для ньої.
Ирочувала, що довгі літа його- не побачить й серце з жа¬
лю стискалось.
А коли її оставив, притьмило ся соніяціне дотепер її
жите.
Найкращі свої літа перевела на безнастанній праці та
старанях для старенької матері.
Мала 18 літ, коли її любчик оставив, а здавало ся їй,
що се вже цілі віки від тої хвіилї минули.
В перших літах отримувала ще від нього листи, в
яких .заповнював про любов та вірність до ньої, а ті віст-
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ки були1 одиноким її щастем.
Потім знаглаї ©се урвало ся. Навіть не знала де він
тепер обертаєть ся та чи ще жиє!
Зітхнула тяжко на думку про ті донні літа ожиданя
та смутку. Змарнувала найкращі свої лїта надїюічи ся на
йото поворот, але надармо!
•— Ево — чи ти знова плачеш? — дав ся чути лагід¬
ний голос старенької.
Ева підняла голову, а поспішно втерши очі рукою,
на поізір спокійно відповіла:
— Нї, мамочко! Я не плачу! Може би засвітити лямпу, щоб ія могла дальше робити?
— Робити? — сумно повторила мсти. — Правда, щоти ніщо другого не знаєш, крім праці! Се твоя одинока
розрада!
— О, не кажіть так, мамочко! -— кликнула молода
дівчина, чутливо обіймаючи її. — Чи-ж ваша любоїв не є
потіхою та підпорою моєю?
— Бідне моє дитя! — зворушено шепотіла старень¬
ка й ще сердечнїйіше притиснула її до себе.
Так через якийсь час прямо забули ся в щирому обНЯіТЮ.

Нараз вивинула ся дівчина із матірних обнять й ви¬
бігла до другої кімнати по лямпу.
(Старенька глубоко зітхнула й потерла чоло рукою. її
дуже се боліло, що молодість її дитини так марнувала ся
та що вона все ще невірного свойого коханця оплакува¬
ла а про ніяке щастє ііз другим їй чути не хотіла.
Подумала про свою близьку смерть. Що-ж тоді* станеть ся із її безборонною дитиною?
Вона о стане не лиш без опіки, але й без ніякого м'аітерїяльвого забезпеченя, бо бідна старенька жила з ма¬
ленької вдовиної пенсії, а крім сього ніякого майна не
мала.
Тепер ще Ева могла працювати — але що вона зро¬
бить, коли очи відкажуть послуху й коли матїрея пенсія
не вистане?...
В ту ж хвилю увійшла молода дівчина із ля мною в ру¬
ках і поставила її на столі, Світло впало на бліде, симпа¬
тичне її лице, з великими, темними очима таї шляхотними
чертами.

—
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(Погляд матері спочав із подивом на своїй донечцїкрасунї і вона знова зітхнула.
Віже кілька разіїв моглаб була одружитись, бо краса
її неодного чесного мущину до себе манила! —■ однак во¬
на оотала .вірною молодечій своїй любові і рівнодушвою
була до всього иншбго.
Якжеж сердечно всміхала ся вона тепер до своєї матїнки, присуваючи її фотель близите до стола.
Пані Вернер зітхнула, бо знала скілько то з’у'силь
Еву коштує, щоб бути веселою лиш задля своєї матінки.
Молода дівчина взяла ситко із гафтом з вікна й пиль¬
но дальше працювала.
Очи старенької спинили ся на ніжному личк)і доні, а
серце її переповнилось бажанєм, щоб вдало ся якомусь
чесному молодцеви здобути серце Еви й одружитись із
ньою.
Хтось постукав у двері. На порозї станула Евина по¬
друга, блїда, струнка дівчина.
— Я так і думала, Ево, що знова застану тебе при
праці — а я так бажала, щоб ти могла піти зі мною до
театру. Сьогодия грають дуже веселу штуку й ми насміялиб ся доволі!
— Йди, Ево! — просила мати, — Розвеселиш ся!
Ева, зітхнувши, відставила робочу й привитала по¬
другу.
_ НІ, .Велю! — відказала, заперечуючи головою. —
Не можу йти з тобою, бо сю роботу я при обіцяла по¬
кінчити на завтра!
._ Ах, що там! Чоловік чейже не жиє лиш задля праці!
Треба-ж часами повеселити ся! — переконувала II подру¬
га _ Ходи зі і мною, Ево! Ти-ж чейже знаєш, що й мені
самій не буде так весело, як з тобою!
Ева благаючим поглядом подивилась на свою подру¬
гу

_ Підемо другим разом! Дійсно, сьогодня не можу!
Беля замовкла, а пані іВернер почала про щось друге
говорити, щоб сю немилу розмову покінчити.
_Вчера, буїв великий пир у князя Нелідова! — зно¬
ва почала Беля. — Моя кузинка шила сукню для молодої
княжни! іКажу тобі, Ево, се була на причуд гарна сукня!
Глянула на подругу й прямо жахнула ся смертельно

915

блідото лшііяз Гаїфт випав із тремтячих рук дівчини, що
остовпілими очима вдивила ся їв лице Белї.
-— Що- тоїбі е, Бво? — питала журлив'о Белк.
— О, ні, ніщо! Говори дальше! — просила Ева. —Чейіжіе знаіеш, що так радо прислухуюсь твоїм оповіїданям про балі!
І думками Бел Я' знова була при гарній сукнї молодої
княжни.
— О, коїлиіб ти -бачила сей на причуд білий шовк із
срібним виїшитєм! — кликнула у захваті'. — Моя куїзинка
сама ходила до княжни, щоб їй допомогти При вбираню
й, коли-б знайшла потреба, поправити дещо!
— Чи гарною є княжна? — спитала Ева, так мов зне¬
хотя.
— Так, вона гарна! Кузинка розповідала менї, що в
к'оротцї вона має заручитись із своїм кузином!
Ева знова взяла ся до роботи й не доглянула допит¬
ливих о чий матері.
*— Із кузином? — спитала, дух зачинивши в собі.
Хто ж він такий?
— Но, той молодий князь, Врик Иелїдов, що недавно
повернув із заграницї!
Ева змінила ся нараз. Підняла ся і розпучливим го¬
лосом крикнула:
— Нї, іБельо! Се неможливе! Ерик (Нелїдов іще не вер¬
нув !
— Алеж так, Ево! Я-ж сама» бачила його й коли за¬
хочеш, то також коЖдої днини зможеш його, бачити, ко¬
ли він з княжною Єленою, своєю кувинкою та нареченою
виїздить конем на прогульну.
Лице Еви смертельно збіліло, руки опустились —
вона повалилась без тямки.
Пані іВериер у великому страху підбігла й наближилась до своєї доні.
— Бідне дитя! — шепотіла притискаючи її до грудий,
а очи сльозами заходили.
Беля також іпідбіїгла до ньої й дивилась то на ма¬
тір то на дочку, нічого не розуміючи. Хоч, що правда,
вона також чула, що Ев/а? мала давнішнє Якісь зносини
ііз князем Нелїдовим, але думала, що се лиш безпідстав¬
ний наклеп.
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Се знїяковінє Еви а відтак обезтямленє, дали її на¬
году пізнати, що давна любов в серцю молодої дівчини
ще не завмерла та що се вістка про наглий поворот не¬
відного коїханця так її глубоко вразила.
Коли же нарешті Еза прийшла до свїд'омоети, Беля-,
звиняючись ріжними оправами, попращала маму й донь¬
ку й вийшла з кімнати.
Ева< відітхнула своібіднїйше й ще сильнїійше приту¬
лилась до матері.
— В спокій ся, мов дитя! — благала її пані Берн ер,
сильно зворушена. — Хто знає, чи се правда!
— Так, мамо! Се мусить бути правдою! — кликнула.
— Веля сама бачила його їіз нареченою! О, мій Боже, колиб мені хто давнїйше був сказав, що Ерик мав другу
наречену та що він забуде про мене!...
О, мамочко! Ви одні знаєте як хмоє серце за ним ту¬
жило, та як в його вірність та поворот до мене я віри¬
ла! А тепер — я мусїла іпочути, що віє давно вже забув
про мене!
Сих зворушень було за міного для немічної дівчини.
Погиналл' ся під їх тягаром!
Надармо потішала її пані Вернер. Ева майже недо¬
чувала її слів. Сиділа з широко втвореіними очима на сво¬
йому ліжку й цілу ніч очий не заплющила.
Біль нещасної дівчини не мав границь. Хвилями па¬
ні Вернер обавляла ся, що її дочка сього не пережив.
Другої днини з ранку Ева схопила ся з ліжка й бі¬
гала по кімнаті із заложеними руками.
Пані Вернер гірко плакала.
Коли оібі мовчки сіли до снїданя, Ева нагло підняла
толову й майже не переводячи дух говорила:
— Мам *! Мушу доконче його бачити й переконати
ся, чи він дійсно міг мене зрадити! Хвилями здаєть ся ме¬
ні, що- роблю йому велику кривду своїми ісумнївами та пі¬
дозр їнвм, а тоді якийсь внутрішний голос, немов кличе
до мене: „Ево, він тебе не відцурав ся!”
Хочу покінчити із тими думками й сьогодня ще ста¬
ратись му побачити князя із його судженою, мамочко!
'Пані Вернер неспокійно глянула на свою дочку.
— Не роби сього, Ево! — просила. — Ти не сіпала
цілу ніч й таке подражнене моглоб 'тобі пошкодити! Те-
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пер мусиш дуже шанувати ся, а доіперва коли прийдеш
до сил, зможеш щось почати!
— Нї, нї, мамо! Не сперечзште мені, бо я скорше не
заспокою ся, поки йото не побачу! — просила Ева. —
При тій натодї віднесу свою роботу й перейду ся Коро¬
лівською вулицею, де ранками найжив інший рух буває.
Беля впевняла її, що там кождої днини можна його
стрінути із нареченою, тож вона була певною, що їй по¬
щастить стрінутись із ним.
Скоро підняла ся від стола, бо куска хліба- не була в
силї проковтнути.
Коли попала перебирати ся до виходу, пані Вернер
ще раз приступила до ньої стараючись її відмовити від
сього.
— Коли доконче хочеш йти то й мене бери з собою,
дитинко! (Збавляю ся, що ти ще впадеш десь на дорозі!
Ева радо на се пристала.
і
Після якогось часу об і проходили людними 'Вулиця¬
ми, зміряючи до складу, для якого Ева вишивала всякі
річи.
Задержала ся там досить довго, бо брала нову робо¬
ту, а коли вертала, буїла вже одинайцята година.
На Королівській вулиці був незвичайний рух. Одна
за другою гнали поводки аристократичних родин, а в алеї
для їзди кіньми вганяли ся офіцири та молоді шляхтичі
на чистої раси кониках.
Мати з дочкою пішли в поздовж алеї й присіли на
лавочці.
Ева так страшно поблідла, що мати поважно обавляла ся об її здоров де.
Молода дівчина сиділа мовчки їй уважно' приглядала
ся людям, що проїздили в пов-озках та на конях. Так тим
-заняла ся, що й зовсім забула про матір.
-Недалечко від них сиділи також дві панї, що живо
цікавили ся іпроїзджаючими.
Нараз старша жінка* крикнула, вказуючи рукою в сто¬
рону насіпів-аючого товариства:
_ Гляди! Ось, старий князь Нелїдов із своїм братанком та дочкою!
Говорила се так голосно, що Еваї зачула й схопилась
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на рівні ноги. Дюігіерва іпанї Вернер потягнула її знова на
місце побіч себе.
В .першу хвилю нічого не могла побачити, бо очи
мракою зайшли. Доперва по декількох хвилях знова гля¬
нула) в сторону над’їізджаючих й тоді легко вже могла їіх
розріжнити.
Побачила їдучу на кони молоду даму, поможи дво¬
ма панами, одним старішим, а одним молодшим. В молод¬
шому Ева догадувалась Ериіка, таж дама була їй зовсім
чужою.
Очима впила ся в молодого князя Не дідова й скрик¬
нула жахливо:
■— Мамо, мамо! Се не є Брик!
Пані Вернер уіважно глянула) на нього й, обнимаючи
дочку, шепнула:
— Твоя правда, мюя доню! Р1 мені видасть ся він чу¬
жим. Не забувай однак, Ево, що се вже шість літ як ми
його/ бачили, а сей час може неодного змінити!
- - Ні, мамо! Не так дуже! Я-б його очий ніколи не
забула! А сей молодий лан, .що- їде побіч тої дами1, здаїєть
ся мені зовсім чужим й не розумію, як можуть його вва¬
жати князем Нелїдовим.
Тимчаеом їздці проїхали зараз побіч їхньої лавочки
Й ОЧІ МОЛОДОГО: князя мимохіть спинили оя на обох си¬
дячих там женщинах. Але вираз його лиця ні троха не
змінив ся.
Ева знова затремтіла й, хватаючи матір за рамя, шеп¬
нула:
— Чи пізнаєте тепер, мамочко, що се не він? Ерик
не міг би так байдужно» глядіти на мене, ніякого зворуш єн я не зрадивши!
іПаїнї Вернер нічого на се не відповіла. Для ньої та¬
кож було се загадкою.
Нараз схопила ся Ева і, поки ще пані Вернер змогла
її в сьому перешкодити ,приступила до лавочки, на якій
сиділа стара пані.
—Даруйте мені, хочу вас про^ щось поспитати! —
звернула ся лагідно доі старої дами. — Чи се дійсно був
князь Ерик Нелїдов, той молодий чоловік, побіч тої пан¬
ни?
— Так є, панночко! А ся молода дама, се його кузин-
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ка та наречена, княжеаі Єлена Неліїдоїв! Правдоподібно
незабаром має вже бути їхнє весїліє!
Молода дївчиїна затремтіла й зойкнула:
— Се-ж бути не може!
Побачивши однак, що єим зрадила .себе, скоро верну¬
ла до своєї матері.
— Що-ж ти зробила, Ево? — опитала стрівожена
мати.
— Я хотіла переконати ся, чи се справді князь НелїдоБ й ся дама потвердила *се. Але якийсь внутрішній го¬
лос мене остерігає, що' се таки не він!
Пані Вернер потягнула роізігоряічковану донку за со¬
бою до дому; івона-ж сама не зінала, як перейшла ту до¬
рогу.
Несвідомо майже здій мила з себе капелюх і плащ й
непорушно станула коло вікна. Очи спустила вниз й лиш
доожаня лиця зраджували її внутрішнє зворушене.
Нарешті панї Вернер присушила до своєї дочки, на
вид якої серце її кровю заходило.
— Ево, не думай так бопато про се, бо ще здоровлє
пїдорвеш! — просила мати. — Мусиш стримувати себе й
заспокоїти а тодї зрозумієш, що мущина в протягу ше¬
сти літ дїійсно може змінитись не до півнанія!
іЕва з гнівом охопила ся й горяно кликнула:
— Нї, мамо! Тут мене вже не переконаєте, бо Ерика
Нелїдова я-б серед тисячів пізнала! Голос мойого серця
напевно не обманив би мене! Говоріть що хочете, мамо,
але сей м-олодець, що сьогодня рано їхав побіч княжни,
не є Ериком Нелїдовим!
І не відступила бід своєї думки мимо переконувань
матері.

Вєпокоївішись троха, сіла до праці, а ум її тільки од¬
ною думкою був з знятий:
— Як хтось другий поважив ся виступити під іме¬
нем Ерика?
Пані Вернер з великим несупокоєм гляділа через кіль¬
ка слідуючих днів на свою дочку.
Ева дальше працювала так пильно, як передше й однаково все була солодкою та ввічливою супроти своєї
матері, але на її дичку слід було потайну, глубоку журбу.
Звичайно ііз ранку відносила скінчену роботу до скла-
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ду, шукаючи рівночасно нагоди, щоб стрінутись ще ііз
тим молодцем, якого загально» тут вважали князем Ериксм Не лїдовим.
Коли однак повертала ііз таких проїходт, все більше
була пригнобленою, чим попереду, а мати прямо попадала
в розпуку, дивлячись на се.
Коли часами у вечірню годину сидїли разом й розмавляли, вона нераз розпочинала говорити про се, що її
мучило в день і в ночі.
ІПанї Берн ер нераз в пізну ніч чула розпучливий плач
своєї дочки.
— Не може се так дальше йти! — думала тоді.
Ева ниділа з кождим днем, а пані Вернер, що в своїй
дочці мала одиноку підпору і щаст-є, прямо не могла на
се дивитись!
Одного вечера, поки ще Ева засвітила, щоб взятись
до дальшої роботи, обі почали розмавляти про князя.
—Е останньому часі я часто його бачила — дав ся
чути слабий голос Еви — але чим частїійше його стрічаю,
тим більше переконую ся, що се якийсь чужий, приблу¬
да!
Ох, мамо, мамо! — зойкнула в розпуці. — Мені так
дуже сумно! Колиб хоч можна знати, що є з Ериком, та
чому якийсь чужий під його іменем виступає!
Я вже часто роздумувала над сим, щоб піти до ста¬
рого князя Нелїдова й розказати йому про м-іїй здогад.
Але не стає мені 'відваги — додала, сумно спускаючи гор¬
лову вниз — князь готов мене не допустити до себе, або
взяти за якусь божевільну!
Пані Вернер не знала, що на се відповісти. Не могла
впевнювати своєї дочки в таких думках, бо думала, що
дійсно її там не повірять!
Нараз хтось постукав у двері і до> кімнати увійшов
високий, ставний мущина.
Обі жінки жахнувшись підійшли до новоприбувшого.
•— Чого .ви, пане, бажаєте собі? — спитала дівчина жа¬
хливо, будучи в страху перед появою когось чужого.
Але як дивне було його поведене — не відповідаючи
на питане, він мовчки приступив до Еви.
Молода дівчина ухилилась зі страху.
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— Можеб ви, мамо, засвітили ляшіу! — шепнула. —
Треба поібачити, хто се такий!
— Чи ти ще не знаєш, хто я, Ево? — озвав ся новопри
«бувший поважно. — Чи ще й тепер не знаєш, хто говорить
до тебе? Чи не пізнаєш мене по голосі?
— Брик! — крикнула Ева зворушена й здивована за¬
разом і близька обезтямленя впала в обняти свойого
довго ожиданого та гірко оплакуваного любка.

РОЗДІЛ ХСІІ.

В МОНАСТИРІ.
(Підчас, коли Блюм лежав на чатах, підглядаючи чи
дійсно раїбівники пірнали молоду Американку, Гартман
поспішив на поміч її батькови.
'Він все плакав за своєю дочкою й треба було дійсно
не малих зусиль, щоб в нього вмовити, що не сталось їй
ніщо злого.
Слуга Американця скоро о тямив ся, й сейчас пустив
ся йти в ліс, щоб шукати за паннами, коли се знагла по¬
ніс ся гук вистрілу.
Гартмсн підняв голову й став уважно наслухувати.
Вистріл сей впав десь недалеко й або самий Блюм випа¬
лив, або хтось стрілив до нього.
— Остань тут, коло свойого пана, доки я не верну!
— кликнув до послутача. — Вважай на кождий шелест й
держи револьвер готовий до вистрілу! Він може тобі З'ваїдобити ся!
Се сказавши, скочив на коня й пігнав із від там.
Незабаром виїхав на рівнину і в’округ глянув бистрим
оком — але ні Блюма, ні кого другого тут не було.
Знова також не міг думати, що Блюм пігнав за ра¬
хівниками, бо така виправні була непевною й дуже не¬
безпечною.
Нараз почув немов іржанє коня. Завернув свойого
ікони й пігнав в напрямі звідки доносилось іржанє.
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І дїйшо побачив на землі щось темного- а побіч того
жалісно іржучого коня.
Скочивши на землю, Гартман підійшов до того тем¬
ного предмету на землї й похили© ся над ним.
В калюжі крови лежав Блюм.
Лежав без тямки, але се не могло бути в наслідок
рани. Стратив ламать певно тоді, коли віпав із коня.
Гартман оглянув Блюм©, але крім одної' не доба*
чив ніякої другої рани.
Старав оя всіма силами його очуїтити, але все надар¬
мо. Побачивши, що самий не дасть собі раду, затягнув
його дальше в ліс, пришва© до пня дерева й ріши© ся
вернути до того Американця, а тоді, разом забравши і
Блюма вернути до обозу.
Коли-ок вернув на місце, де оставив старого джентль¬
мена, застав при ньому, крім послугача, також ту молоду
Аніґлїчанку, що товаришилаї його дочці.
Розповіла), що заблудивши в лісі і будучи дуже змуче¬
ною, думала положити ся під деревом й там до ранку
перечекати — коли се нараз почула вистріл.
Догадалась, що знаходить ся недалеко місця, де велась
боротьба (а її прочувала), тому зібрала останки сил й
пішла в напрямі, звідки ЇЇ дійшов відгомін виетрілу.
Після якогось часу почула журчане потічка й так вер¬
нула паї місце відпочинку старого добродія.
Коли же почула, що зайшло, й побачила, іцо дочки
Американця ще й тепер не було з поворотом, дуже тим
зажурила ся й прямо не давала собі вговорити, щоб се
рабівники вхопили Меґі Гортон, та що можуть ще за
ньою сюди прийти!
Благала старенького', щоб з ньою вернув до обозу
паломників, але він, також по мимо Гартман ових старань,
не давав ся намовити до того, заявляючи', що без своєї ди¬
тини сього місця не оставить.
До перів а коли Гартман йому пояснив, що тут самий
ніщо не вдіє, а в обозі паломників, без сумніву, знайде
поміч, зломаний старець дав ся намовити до повороту*,
Незабаром всї вибрали ся в дорогу. Старий Америка¬
нець, спустивши голову, їхав побіч свойого слуги а ви¬
глядав вельми струдженим та зломаним.
Гартман гнав вперед, а коли в’їхали на рівнину, при-
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казав вісім опинити ся а тоді, кивнувши на слугу, вернув
на місце, де оставиїв Блшма.
/Але тільки наїблиїжив ся* до раненого ,скричав із ра¬
до сти, бо побачив його, що сидів опершись плечима об
пень дерева. Очутив ^я, а побачивши із далеку свойого
приятеля всміхнув ся із вдов ол:еня й сказав слабим гсило¬
сом:
— А я так і думаїв, що се ти мене знайшов й сюди
заніс! Але «скаїжи мені, що се було та як склало ся?
Гартман розповів йому, що ли(ш сама АнГлічанка вер¬
нула та що Американець в розпуці за донкою.
— Сейічас вертаємо в оібоїз! — добавив. -— Тепер одна
ково в темноті не можемо шукати за дівчиною,, а зав¬
тра...
— І завтра її іне знайдемо — перебив йому Блюм —
•бо зовсім її нема тут в лісі!
Гартман здивований видивив ся на ньоіго.
— Нема її в лісі? Звідки про се знаєіш? Де-ж вона
може бути?
З а місць відлов іди, Блюм з но в а спитав:
— Де Американець?
— Недалеко із відси! — відповів Гартман. — Враз із
Аиґлїчанною вижидає нас на рівнині!
— Болюча новина жде йото! Дівчину вкрали Бедуїни!
— сказав Блюм і розповів Гартманови як ще, поки його
поцілила куля, бачив втікаючих по рівнині рабївників і
як один із них скривав під"киреєю, правдоподібно, Аме¬
риканку.
Гартман із дива не міг отямитись. Значить Блюм не
помиляв ся, Бедуїни свойого діпняли! ...
— А тепер рушаймо в дорогу! — сказав Блюм. —
Жаль мені того старця! Хто знає, чи він ще коли своє
дитя побачить та чи се нещастє зможе пережити! Але
тяжко перед ним се затаїти — треба все розповісти!
А коли хотів підняти ся із землі, зойкнув з болю й
знова впав на своє місце. Почув пропливаючий біль в
плечах.
Гартман прикликав слугу, щоб допоміг йому занести
цигана* на рівнину й коні туди вивести.
Ліве рамп повисло безсильно й кожде порушене його
незмірно боліло.
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Американець так буїв змучений, що наївіть не сито¬
сте ріг, коли Гартман та Блюм наближили ся до нього.
(Збавляючись злих наслідків, циган рішив ся опові¬
стити його про пірванє дочки доперва в обозі.
(Вертаючи стрічали все Англійців, іщо зажурившись їх
неприсутністю, вийшли напроти них.
Коли почули про нещасливу пригоду панни Гортон,
зараз хотіли бі'гти у ліс й там її шукати.
Тепер побачив циган, що годі вже дальше таїти, а
треба всю правду сказати.
Бідний батько без тямки повалив ся в обнятя сво¬
його слуги, коли почув, що стало ся із його дочкою.
Досить довго се трівало, поки знова очутили старо¬
го Американця так, що він бодай міг підняти ся із сво¬
його місця.
Не було що навіть думати про се, щоб міг дальше
йти з паломниками, його здороьлє так погіршило ся,
що прямо обавдяли ся о його житє.
Дорога до Єрихону була йому за далекою, отже тре¬
ба було знайти яке близіше місце, деб можна хорого при¬
містити.
Гартман, що знав добре околицю, подав добру раду.
Він піддав думку, щоб хорого старця перевезти у
монастир Мар-іСаба, де напевно його приймуть та будуть
доглядати.
Зараіз знайшло оя кількох Бедуїнів, що- були готові
перенести хорого до монастиря, й другої днини після то¬
го, враз із (Гартманом, пустили ся в дорогу.
О се старий Американець дуже просив і об а приятелі
вволили його проханим.
Після трох годин подорожі прибули над Мертве мо¬
ре, окружене скалистими взгірями.
Навіть прозорі води моря не були всилї злагіднити
пригноблюючого вражіня, яке (викликувала пануюча ти¬
пі ина.
Ні чоловіка' тут, ні звіряти!... Ніяка пташина., ні ко¬
маха сюди не заблудить!... Скрізь пусто» та сумно!...
Зсіли з коний — треба було звірята погодувати.
За порадою Гартмана, Блюм вмочив палець у воду
й приложив до язика, але скоро вихопив, бо кілька крап¬
лин, що дістались на язик, були так солоні та їдкі, що
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мало скіра 'не злїзлз. з язика. Через кілька годин опісля
оце не міг позібути ся відражаючого смаку в устах.
Гартман скупав ся в морю, а коли виліз на бері'г, на
'його тїлї оістала немов шкаралупа ііз соли.
Розказував також, що в тім морю неможливо втопи¬
тись, нї навіть хочби троха пірнути в воду.
'Незабаром знова пустились в дороігу. Сіпека була
прямо невиносима — бо рівнина Єрихону та долина ріки
Йордан є найгор'ячіншими місцями в Сирії.
Поболи їхали горбковатою околицею до монастиря
Мар-іСабе, а се було особливо тяжко Бедуїнам, що несли
Американця.
Майже вісім годин їхали, поки спинили ся перед
входом до (провалу, в якому буїв побудований монастир.
Дорога до монастиря була досить добре утримана.
Між скалами було много печер, в яких мешкали черцї. До сих печер можна було тільки по шнурах спускати
ся у низ і в сей спосіб також доставляти їм поживу.
Зірване такого шнура загрожувало' неминучою смер¬
тю, бо на дні провалу було маїм інисте корито річки іКедрон.
Черцї дуже радо припили подорожних, а коли пі¬
знали ся, що Американець хоче платити за приміщене,
дали йому одну із найбільших келій.
В ночі захорів Блюм. Рана на плечах почала йому
дііймаючо докучати й хорий почав го рачкувати.
Один ,із чіерцїів огляїнув рану, але не міг в нїій знайти
кулї, що після його здогаду, там мусїла остати.
Блюм стратив память й так кидав ся, що чернець не
міг собі дати ради із ним.
Доперва другої днини вдало ся витягнути кулю, але
хорий так був обеїзсилениїй, що треба було дуже остороЖІіО із ним поводитись.
Американцем також дуже піклувались. Хоч його жи¬
тію не грозила ніяка небезпека, то він так був рівнодушним ДО ВСЬОГО, ЩО ТЯЖКО' було його отямити.
Лиш одно могло його вирвати із тої задуми, а се —
поворот дочки
А він не мав найменшої надїї на поворот дочки! Був
переконаний, що її убито, а житіє без дитини не мало
для1 нього ніякої вартости.
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Гартмлн в:е потішав його надією, що дочка ще жиє.
Впевняв, що Блюм мі!г помилити ся та що се певно кого
иншого вхопили Бедуїни, а не мис Меті — але старий
Американець сумно заперечував головою.
— Нї, я певний, що нема найменшої надїї! — каїзав.
— Колиб її Бедуїни зразу не іпіізнали, то дотепер напевно
вже-б могли її де знайти, боїж я велику нагороду обіцяв
за се. Я певний, що вони дотепер вже цілий лїс за ньою
перешукали! Коли-б її знайшли, то певно були-б при¬
везли живу — а нї то бодай її тіло!
Ніякі псреконувіїня не помагали, старий вірив що
дочку вже стратив.
Чотиои дні перебули вже в монастирі, а про дальшу
подорож не було мови.
Старий Американець не думав вже дальше йти на
прощу, а хстїв вертати до вітчини коли тільки йому лекше стане.
Блюм же все лежав ще без тямки.
Саме тепер Гартман івернзш від нього й розповідав
Американцеви як його застав, коли се втворили ся дзері
й до середини увійшов один із черцїв.
— Мистер Гортоя! — промовив він в англійській мо¬
ві — Якраз прийшов якийсь чужий чоловік, та^хоче із
вами бачитись!
Старець здивовано видивив ся на нього'.
►— Се певно якась помилка, вісенесний отче! Я тут
зовсім чужий й ніхто мене тут не мілби знати!
— Але-ж так, іпане Гортон! — впевнював чернець. —
Він сказав ваше назвиско, й виразно заявив, що ходить
йому о того чоловіка, що його перед чотирма днями сю¬
ди принято!
.— А чи сказав вам яке його і ми та чого хоче від ме¬
не? — спитав Американець здивовано.
•— Нї, паїне! Нї одно, нї друге!
— Прошу впустіть його! — була'відповідь старого,
після хвилі надуми.
Гартман хотів злегка відсунути ся, але Американець
просив, щоб він остав при ньому.
— Може 'мені в кому допоможете, дорогий приятелю!
— сказав. — Остаточно сей чоловік не може мати ніяких
тайн зі мною!
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/В хвилю пізнішії е створили ся двері й чернець випро¬
вадив до середини якогось високого м'ущину в темн-ій
киреї. Окрите голови зраджувало тувемця.
Він через хвилю спинив ся на) порозі' й бистро роз¬
глянув ся кругом. Глянув також на Гартмана, після чого
звернув ся до старого Американця.
Ори слабому освітленю в кімнаті тяжко було розпі¬
знати черги лиц'я новоіприібувішого.
Та він приступив до Гортона.
— Мир з вами! — сказав звучним низьким голосом.
Американець відповів на поздоровлене, аі відтак по¬
просив Гартмана, щоб із ним роамовив ся, бо краієвої
мови не розумів.
Гартман приступив до нього і спитав:
— Чого бажаєте, добродію? Що маєте сказати панови Гортонови?
Незнакомин зміриїв питаючого оком й відповів:
— Знаю, що серце того старця зранене, та що він
жаліє по страті, яку потерпів! Я прийшов, щоб влегчити
його біль та допомогти йому прийти до здоровля. Роз¬
кажи се тому сивоглавому старцеви!
Гартман вельми здивував ся. Щоб мало се означати?
Щоб не викликати у незнакомого' недовіри до себе,
Гартман звернув ся до Американця. Не повторив однак
дослівно, що дівнав ся від незнайомого, не хотівши зво<рушувати в ньому непевної надії.
— Мр. Гортон дякує тобі за добру охоту! — звернув
ся знов а до незнайомого, — але для нього нема вже
більше ні помочі ні потіхи!
— Чи ти певний того? — відповів незнакомий. — А
я тобі кажу, що знаю причину його журби та маю ередство, щоб розвеселити його око! Може я знаю де його
дочка перебуває?
Гартман скоро наближив ся до Бедуїна, що тим ча¬
сом відкинув кирею та станув перед ним в повному увбро-

їню.
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Та Гартмана се не відстрашило.
Божа сила незмірнім а! Але скажи мені чи ти говориш
правду? —* кликнув зворушений. — Чи Меґї Гортон жиє
ще?
Бедуїн похмуро глянув на нього.
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— Ти тут чужий, то не знаєш Абдуля-<ель-Відри! Коли-іб так, ти-іб знав, що йото язик скорше всохнув би, як
мав би хоч одно слово збрехати!
Та тут старий Американець зойкнув. Із цїлої розмо¬
ви зрозумів лиш назвиїско' свосі дочки і в жаху велико¬
му схопив ся на ліжку.
— Гартман! — кликнув хрипливим голосом. — Ради
Бога, скажи, що стало ся, що ви згадували імя моєї доч¬
ки?!
Але ІГартман мов не чув того. Вхопив Бедуїна за руку
й живо спитав:
— Скажи мені Абдуль-ель-ІВідро, чи дочка того чо¬
ловіка жиє ще?
— Жиіє! — була поважна відповідь тамтого.
Мр. Гортон скричав, бо з мови Гартман а пізнав о що
ходить.
•— Вона жиє! Моя Меті жиє! — кликнув щасливий
батько і знесилений впав наї ліжко1.

РОЗДІЛ ХСІІІ.

БЕЗ ПОМОЧІ.
Єлена задумана стояла при вікні й гляділа їв ясне,
всміхнене сонце.
В послідовому часі зайшла» в тій чести любив ій дів¬
чині велика зміна й колиб її тепер хто побачив, пізнавби,
що се вже не є та сама, дика та зіпсована .поводженем
Єлена.
І тепер грудь її піднимали глубюкі зітхненя, а на лич¬
ку О'СЇв ся сум. Уста стискала ціпко, немов у внутрі скриівала якийсь біль великий.
Вдиівиїла ся у даль. Думала про сестру.
Де-ж могла бути тепер Ільона? Чи жила ще?
Стрепенулась на думку, що колись ще несподівано
з’явить ся тут Ільонаі.
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