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— Не жадаю івід вас доівіїрія вже сьюігодня, але я певна, 
и;о в будуїчноісти будемо СІП І ЛІЬІН о дїлнти, будемо йшли 
Р'У'каї в руїкуі Вірю, іщюі переконаєтесь, іщої мюїї еаімїіріи чи¬ 
сті. Таїк схочете ісіпроібув'апіи? Чи схочете повірити в мої 
руки- вашу доілю ? 

А 'моли Аста: подала 'їй руку, графиня здріїгнуліа ся — 
недовіїрє зноіва вороїхінуїлось — та за1 хівилю промовила 
слабнім голоісюім: 

— Мушу! Мушу віддати свою д(о!лю у ©аіші> руки. Для 
мене нема вибору. ІКюіби ІБаг вмилосердив ся наді мною, 
бо я вже так знесилена її ізломана і так бажаю супокою 
одного лиш супокою! 

/ 

РОЗДЇЛ СУІ. 

ДОЛЯ СПРИЯЄ. 

Велике бурш обурене іЕдити та Луїкії, коли пііеЛя роз¬ 
печатаній із/авіщаня опускали 'судовий будинок. Особливо 
Едита не 'могла заєНокоїїтіись. 

Прийшовши доімііів почали радити ся, що їім дальше 
робити1. Лукія була зоівісїім безпорадною. Будучніість пред¬ 
ставлялась їй в найгіршому світлії Не вірила, щоб протест 
супроти тіравдиїв-оісти ізіаївіііщаіня; буів приінятиій. 

Едита віспокоювада її. 
— Не трівож іс)я Лукііе! — скаїзіала. — Журу юіетіаїв для 

мене. Наїраїзї уЛадимю особі спокійне, невибагливе житє а 
тодїі подумаємо- про будучніість. 

Лукія не могла зрозуміти сестриного супокою. В який 
спо'сіб- запевнять собі хоічби лиш невибаїплиіве у держане. 

Але Едита ;і|з вродженою енергією інаюкюрі вишукала 
відповідне помешікапє, куди обі сестри перебрали ся жи¬ 
ти. Відтак Едита пішла до- адвоката, якому розповіла все 
іпро завшщаніє й просила, щоб івііін тим заініяїв ся. 

Адвокат уважно виїсдухаїв, а відтак скаїзав: 
— (Коли іпанї бажають, щоб ія занив ая тою справою 
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— 'Я' на усліуги. Але моїм обовіязком є звернути, вашу у- 
івіаігу на се, що* не вірю ,в добрий уісіпіх. В и-ж самії заявили, 
що не маєте найменших ія'Оік/аїзі/в ніа ое, іщо зав'іщанє іггід- 
роїбілене. Так на -чііім же опремо- наш протест? 

Можливо, іщо й «барокоїв-а не змюже іпоісітавити- свідка, 
що буїв приеутниїй при піідпиісувіаш) завіііщаіня, та тодї судія 
заїж а дає лриісягиі 'барокової — а «коди: воніа приіояігне, ми 
сп рнву програли! 

Сталю- сія так, ш адвокат піредвидїв-. (Баронова й її син 
присягнули, що іпомерший в їх присутности шІіДпи'сав 0а- 
віііщаніє, а тим. самим ійочіо1 проіголюїшено- правоісиїлшиїм. 
Обі сестри відсуджено від їх домагань а наложено на ниїх 
ще заплату судових коішТіів. 

— ПаДлюки! — кликнула Едита, іпоївеїрніуівіши доімів 
після -скінченої розіпріави. — Треба було іслгодівати ся, що 
кривоприсяга ї/х не відстрашить. А однак 'правда мусить 
побідити! — додала пристрасно. — Не -спіічну, доки не до¬ 
кажу підлоти ісіих драібів! 

•— Чи «судіям підпиіс не ви'даїв- ся підозрілим? — спи¬ 
тала ЛуїміЛі — Що сказали знатоікиї? 

— Заявили, що незручнії букви походять із того, що 
рука нашого хороібою знесиленого- батенька дрожала при 
піідіпиісуваїнію. Я однак вневйяію, щоі в найяучішюіму разії вони 
праівили рукою батька та всилували' його- діо' підпису. Та 
як мієнї ое доказати? А хоічби се навіть по чаїсї вдало ся 
мені, то- хто знає, окїлько іще оістаНе із- .всього майна! ... 

Таке виріїїпеШ' суду Страшенно- прибило Едиту. Кіль¬ 
ка днів не могла заісїїокоїтіиеь; майже не їла й не пила. 
Лукія журливо- вдиїв/лша ся ® сівою сестру їй старала, ся І 
заспокоювати, що їй вчасТи повело ся. 

Однак, після кількох днів новий неісіуіпоікіій обняв Еди- 
ту. Одної днини, зараз- із рана, заявила Луїкіії, що має я- 
кусь важну оправу і ізіаїлаїгоідитиі й вий(шла 'із хати. Коли 
вернула! Лукія запримітила, що сестрині очи почервоніли 
ііз плану, та що1 вона лиіш з трудом здержує сльози. 

Едита сіла при вііікнї, В задумі не дочула- коли втво- 
рилиісь двері та на поіроізії станула Лукіїя. ІНеіщасний ви¬ 
гляд сесдри зажурив її дуже. Едиїта була бліда, ломила 
руки й -тяіжіко зїітхайіаі. 

— О, Боже! — говорила їв- розіпуцї. — Мушу се зро-- 
биїти. Неіміа иініш'ого виходу. їВсяі моя надїя буїла, що ое не- 



— 1061 - 

щаюне іжіите вже скінчить он та ізімОжу ісВобііднййше віідіт- 
хніути. Але нї — мушу дальше бороти ся із ісудьбою, а се 
так тяжко, так дуже тяжко. Як те все закрити іперед Лу- 
!КІі0Ю ? ... 

іВ тучж хівилю тонула шаруїдїнє ■— відвернула оя. Оо- 
бачивши сестру, старала ая погамувати себе, але ЛуКіїя 
скоро підійшла дО’ ініью-ї та схвильованим голосом- спитала: 

— Що тоїбі, Бдито? іМаеш якусь тайну — жіура тебе 
з’їдає! Едитюі мол, ізвіір ісія передімною, сим івлекшіиш своь 
йоміу серцю. 

Едита: зібііліїда. 
— НІ — інії, ЛуіНіійко — ісе ніщо! Я роіздумуюала ... 

але се дурниця. Дитина іще з тебе! Чого-ж таїк суміш* глія- 
диіш на мене ? Що-ж маю тобі сказати, Лук'іє? Дурниця — 
івйевняю тебе. Лукіїє не імуч мене ... 

Із сльозами в очах відвернулась Лукія. її болілої се, 
що сестра іш іне довіряла. А 'була іпевною, що Едита за¬ 
криває перед нього іяікуїсь та'йну. 

іСлїдуюічоїго івечіеіра, коли сиділи разом, роїзімавляючи 
поважно, іЕІдита потайки ігляїнула1 на годинник. Луїкіїя до¬ 
бачила як Едита: здріїлнулась. іСкоренько зложила іруйну 
рюбїтку, піднялась та неспокійно стала проходжуватись 
іпо ікімінатї. 

— Тіуїт так горяічо — мушу вийти/ на свіжий вюїздух! 
— знагла заявила. — іКрїм того маю ще де-що поладнати. 

(Навіть не глянула на сестру, що неспокійно' та- жур¬ 
ливо; слїдиЛа кождий рух її. 

— Хочеш вийти, Едито — таки зараз ? Не хонеш, щоб 
ія пішла з тобою? 

— Нї, нї! — скоро- відперла іЕдита. — Сама піду. Та¬ 
кож не знаю, коли поверну? 

Вийшла до суїсїдноії Кімнати, щоб перебрати ся. За 
декілька хвилин вернула, готова до виходу й подала Лу- 
ікії руку на пращанє: 

—- До побачена Лукіїє! ‘Читай тимчвісоїм ікніиїжку. Чи¬ 
тане тебе ізайме, забудеш що сама остала. — Коли верну 
— не родна тепер знати! — діоікинула скоро. 

Луїкіїя з трудом боролась ііз- сльозами. Не вміла по¬ 
ні снити собі такої наглої зміни в сестринім пюїведеню. А 
однак мовчала, не хотіла напирати іна неї. 

Едита звернулась до виходу. 
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— До іпоібачеінія, Лукі'є! — повторила й вийшла з кім¬ 

нати. 
ЛуїКі'я нрислухувіа лась до відгомону її ходу, відтак за¬ 

ломила руки та із болю заридала. 
іВіід давниїх лїт була самітною, опущеною. В дома, 

мачуха обходилась із еьо)ю наче із чужою, а іколи втїкла 
із дому, не менше самітною почувала себе в оікруженю 
людий, де зІнаІйШЛа: захист. — Нарешті вііднайшла сестіру 
— раділа, що віднайшла рідне серце, що шї зрозуміє та' 
поділить сіяі думками. Так було коїлись, як разоїм перебува¬ 
ли в домі батька, але тепер: іЕдіиїта змінила ся, дуже змі¬ 
нила ся!. . . Ніколи не згадувала іпрої свою минувшину, де 
перебувала донедавна та що робила1. (Окружала її тайна, 
яку Лукія не була’ в силії збагнутій... 

Проминуло так дві години, а Едита не вертала. На¬ 
дармо' старал ас ь Лукія іровіїпнати свої скорбінііі думікіи, вони 
все вертали' до' сестри — не моїглаї зрозуміти причини так 
наглої зміни. 

Тіишина/ кругом ... Нараз — немов* то чує скрипіт вхо¬ 
дової брами. Але ні,- се лиш так причуло ся, Лукіїя віза лаісь 
дальше раїцюівати. Робила (механічно1, /всі* думки її мружили 
КОЛО’ сестри. 
Що робила Едита в чаїс тої розлуки? Чому так впер¬ 

то мовчить? Чистий характер Едити виключав можли¬ 
вість ... 

Нараз здряпнулась Лукіїя. Вдивида ся їв двері, за ко¬ 
трими почула^ якесь невиразне ішарудїнє. Робітка випала 
і!з рук. Якийсь дивний жах обняїві її. З місця не могла во¬ 
рухнули Сія. 

Злегка крикнула — почула івиразне, хоч тихе стукане. 
І дівері звільна відхилились :а до- кімнати увійшла! якась 
в темну довгу загортку одіїта женщина — лице її було 
Сіткою закрите. 

Побачивши її, Лукііія схопилаї ся із крісла та, нТ слова 
не будучи в їсилї іпіромовитіи, вдивіліяЛа Ся в ідрибувішу, що 
Спинила' ся при віходї. 

Минула довша хвил!я. Незнайома хитнула ся а щоби не 
впасти, вхопила ся дверній. Луїміїїн жах минув1; наближила ся 
до незнаїк'оімої таї (піддержала її. ІПовела її до канапи. 
А коли положила І7Ї на каїнаїпу та сіточка/ зсунула Ся із 
лішія, Лукія жахнула ся. ІВиїстрашеними очима дивилась 
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«на 'бладе, виснажене лице — Пізнала. 
—- Лівіє! Милостивий Боже — Лівіє! 
її здавало ш, що то1 сой. Адже-ж юе немислиме! А .вюеж 

таки... Старалась зібрати ду1мки. Так — се Лівія — ісе 
воїна, іблїїда, винуїждеінїла — наче тінь німа! 

(Пріибувша піднялась ізівііїльїна. Очима стрйвіожаними, 
ПОВНИМИ розпуки1, ВДИВЛЯЛИСЬ ІВ лице ЛуїКІЇЇ, ІЩО МИМОХІТЬ 
заридала' 

— ЛукШе... 
Оклик сей свідчив про1 незмірно' великий біль прибув- 

шоіі. Але (в'іїні иривернуів Луікії рівновагу. Так — ее не мана, 
юе Лівілі її дорога Лівія! 

— Лівіє! — Лівіє! — кликнула!. Присіла на каїнапу по¬ 
біч ньіоїї та тулила її іголозку до своїх ігрудий. 

Минула довга хвиля. Лівія тремтіла Всім ітїліоїм — ма¬ 
ло щоі не івмлїла. 

Луїкіїю «обняла- тріівоіга. Що» (стало оя із її подругою ? 
Чому оставила дім Тальдені'в та сюди прибула? 

Глянула іна її лице. Страшне! Як се можливе, щоб 
людина © так короткому чаїої так дуже змінила юя?! 

— Лівіє — ради Бота — що сталої ся? — шикнула, із 
жалам івдивиївішиїсь їв її очі. — Скинь загортку, каїпелюх. 

Се помогло. іВідтак принесла із сусіди оі кімнати вино 
її подала виснаженій і подрузі. 

Але Лівія не буДа в Ісіилї івдержати шкляаку в руках; 
шкляпка випала із рук а. бідна Дівчина повалилась мов 
нежива на землю. На хвилю обняло її «велике знесилене. 
За чаю вона втворила очі, а коли побачила похилену над 
е обою подругу, виш еп оділа: 

■— Лукіїє, так мені недобре, так радаб я умерти!... 
іВ її голосі тремтів 'невискаїзаеий біль а Лукііія не була 

в силі сліз спинити. Але скоро; отямила ся. 
— Лівіє! — 'промовила благаючим' голосом, рукою 

погладжуючи її волосе. — Годї попадати в розпуку. Щоб 
іне сталось, не віільіно т еру ги надії, що й нам колись ще 
вСмііхнеть оя щ'аісітіє. Лівіє, мій були иодрутаміи, а що. в не¬ 
щастю ти мене віднайшла, се доказ, що. й на дальше ти 
заховала прияізнь до мене. Так, Лівіє, скажи мені, що ста¬ 
ло сія та івіїр, що біль іів/ій; за|раіз скінчить ся; тобі леїнше 
стане, коли виговориш Ся, а разом може скорше зінайде- 
мо спосіб, щоб твій біль заапокоїіти. Скажи Лівіє — чи 
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се моіже о Горста (Біндера ходить, що? 
Лукія замовкла «а .вид такої безіграничноії роївники 

своєї подруги, 
— Нії, Лукіє! — сказала- нещасна дівчина. — Для м*еіне 

інже нема надії, інеіміа сонця-. Все протало! (Бог міене вирік 
юя і люди відступили. іАїх емерти —- вмерти!... 

Лукіїя -із -трудом лиш шанувала над собою. її звору¬ 
шене (було- із а велике. 

Нагло Лівія схопила оя. В її очах блистїли ще сльо¬ 
зи, наче л-ерли, а її лице було смертельно бліде, гоїло-с 
її змінив ся — наче затверд. 

— /У людлш нема, серця! Вошки хижі! ІУ мене також 
серце вбили! Вісе в м.цнї завмерло-. Так — все збайдужніло, 
завмерло-. -Сказали, що- «я убіїй/ниіцж ,з іяікою їм гидко бра¬ 
татись. ГІроікляли мене. Тепер я івже ібеїз батьківщини, без 
орисітіаінюівискз. І блукаю так з і місця на іміііоце, з хати де 
хати, аж мене звільнить ів.ід того смерть — та одинока 
моя опікунка, що знає ще милосерде — забере іміене із -со¬ 
бою в -безконечні (простори — в той другий світ, добрий, 
де остаточно зазнаю супокою! 

В кімінатї настала глубоїка тиішиїна. Лукііія не мала від- 
івіаг-и її перепиняти. Обняло. її дивне почуванє. А лиіціе Лі¬ 
нії дрожало; здавалось, начеб \якась дивна думка єною 
заволоділа. Нараз охопила- ся та приступила до ЛуКії. По¬ 
ки лилась над ньою так, що- Лукін почула її -горячий -від- 
д-их, -а дивний іпогляд очий Літ-іІЇ жахом її іпереняїв. 

— Лукїіє! — знагла скричала нещасна діїівниіна. — Чо¬ 
му так дивніш ся на мене? Чому не загонориіш? Чи в тебе 
також вмовили, що я убійінинія та — що ж стала гідною 
дочкою св-оійого батька? Ха, ха, оса! Дивний той світ. Дур- 
еиц-ж (все, що гонрржть про милосерде, 'про- справедливість! 
Відчуїв-аю -гидь до свого світа, до людий та- цілого житж! 
Але ще івиїстане мені си(л! О так! Не хочу їй не мюіжу жити 
із тим клеймом, іяіке імені -силою накинули. Знаю спосіб, 
ще мене очцетить із -оьіоіго!... (Пращаю теїбе, Лукіїє! Н-е 
о баївлжй сж, що убійниіцж Аделї стане тжгаром для тебе _ 
не бій ся! їВскорі івіже знайду супокій! 

Лівіє — Ліівіїє! Що хочеш вчинити? 
Л їв і я івііід вернул а‘сь. 

— Що зроблю? Х-очу просити милосердя там, де йо¬ 
го без сумніву знайду. -Смерть м-еіне -вИснободить! А таїм 
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в горі — нема иеиаівиїсти, інії злюби! іНе іапивяій мене, Лукіє! 
Живе імені івіже остогидло — .ах! Супокою, ісупокоію лиш 
б ажаю!... 

•— Отяім ш, Лівіє! Не ізнаєш, що робиш! Не забувай, 
ЩО' ІОЄ ГІрІХ СМЄрІТ)ЄЛіЬІНИЙ, що ніколи... 

Але Лїізіїя була вже з,а дверима. 
»— Лівіє! Ради Б ота! 
Та іще Лукія ее воп-іла виій'ти за ньою, коли почула 

з сїіней якийсь глухий, лоокіг. 
ІПіри стЇінї, коло. сходів, ісівітилаеь мала ліямпочка. При 

її юліабюму 'світлі' добачила Луїкіяі нещасну свою подругу, 
безноруїшіио лежаїчу на землі". (Скоро наблизила ся до ньої 
та иіріиімліяікінула побіч. Але ЛЇТвШяі лежаїла без руху. 

іМіяька хвилин Лукія .вдивлялась в лице подруги, но- 
тіїм підняла очи до» неба й, заливаючись ісльозаіми, шено- 
тїіла: 

•—.Дякую Тобі, Господи, що не допустив сю нещасну, 
щоіб руку на себе наложила. Дай, щоб вона здобула рів¬ 
новагу та щоб її душа завівала щастя та супокою. 

Не 'тратила чаїсу. Із надлюдським із’уїси лем затіяпнула 
її до. кімнати та положила на ки лимони. Відтак старалась 
її очудити. Але Лїівіііяі лежала безіпоруШно із замкненими 
очіиіма, майже не дихаючи. 

Луїкію обняла трііївога. Що> робити? 

1 наріаіз .прийшла нова, дуїміюа. — нова жура. Дотепер, 
занята Лівією, забула п»ро сестру. А де воїна — де іЕдита? 
Годинник вказував пів по десятій, а її ще не було'. Чи 
отрініулоб її яке нещаСтє ? 

Не Знала, що» почати. ІПожираїв її веісупоікіїй, не знала 
що могло, 'стати ея із Едиїтою. 

Нараз «ііз килима пюінїїс ісія хрипливий сміх. Лїівііія втво- 
рила оічі та вдиви»ла ея в стелю. Лиіце її горіло. 

— іНЇ, нї! — я» знала. Так — знала, що мене нагонить. 
Я — певно. — а івіжеж — я< убіійниіця. Горсте! і ти також 
так думаєш! Всї так говорять — отже ісе мусить (бути' прав¬ 
дою! Де іти? Так — тепер так ціїле житє оетану еаімою та 
гоїлод терпіти му. <Вісе іскіїнчене! 

Лукіїя не ворухнула, іся із- місця, іВдиівліяла ся в хо)ру, 
але (оліїв її не розуміла. Догадувалась, що» прийшло^ до- 

/з(ірв;атгя між Лівією та Горстом, а однак не могла в се по- 
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вірити. Вошок добре знала» й майже певноою 'була, »щоі не 
МОГЛО' ДІЙТИ до того. 

_ Ходіть — -батечку — ходіть! — горян кувала Лівш. 
_іВтїікаїйімюі! іГліядіть — -оін там! іНе (бачите? Гонять 'за на¬ 
ми'! ходіть — ходіть — 'бо ізаіпдізної Ібуде! —• 'Ні, ні! — 
іклишуїла нагло. — Я сього1 не зробила! іНе вбивайте мене! 
Зіміилоісеїрдїть ся надіїмною! Таїтоїчіку1 — таточку мій — ря¬ 

туйте, раїтуїйте мене! 
Охопила с(я< іі(3' килима. Диікиїм» (поглядом повела іпо 

кімнаті. Луїкіія приступила до ньої та взяла її за руку. 
— ЛЇІвіе — дороігеїньїка ‘ Лівіє, з аспокій ся. Ніщо тобі 

ЄЄ ІГІрОІЗІИТЬ. ХОДРГ - ІПОЛОІЖИ ІСЯ. ЗаіСП0!К*І!Й ся! 

Ліівіїя видивилась на- неї, не пізеаівала. (Далась Лукії по¬ 
ложити вигідно- на килим ови. Окоро замкнула очі — за¬ 
снула. 

Луїкіія побачила. тепер, іщої Лївііія іє поважно хора. За- 
ювіітиіла світло1 та1 беіз гомону вийшла з кїімінати. іВийшла на 
другий поверх та постукала в однії двері. 

— Хто 'таїм? — спитав хтось. 
Луків заявила своє імя та спитала: 
— Чи ваш сиїн їв дома, пані Гебрр? 
— Нії, пані! — відповіла жінка, івтвираючи! двері. — 

Ще ні — але як же ви виглядаєте? іВиск страшенно по¬ 
блідли — що стало ся? 

Лукіїя коротко ровиойіла, ще стало» сія, й зараз доба¬ 
вила, що» Бдита в якійсь пиільініій справі імусїла вийти із 
хати та що вена -сама прийшла із іпроханем до сина іпаеї 
Бебероївої, щоб він пішов до лікаря. 

— (Розуміють ся, моя пані! — відповіла стара. — Але 
міій Б єно не верне перед одинадцятою. Лікаря-ж треба 
сейчас. Я-Іб дуже радо сама пішла1 до доктора Лемпеїра, 
але мюїі ноги не скоро мене понесуть туди. Так мюіжеб н 

-остала 'коло хорої, а ви самі побіжіть не лікаря. (Він жи¬ 
ве недалечкої, вулиця Вимїнна, число» 13. 

•Так і стало» ся. Лукія іще дещо' розказала паїнії Гебер, 
'що'б зіпала, як поступити, колинб Лівія ізібіудила ся, після 
чого Ісікоро відійшла. 

їдкий вітер обхопив її іна вулиці. іПроїхожіі зевеїїм не 
звертали уваги на неї, стараючись чимскорше Добити сія 
до свеїїх хат. 

іВ хаті, де жив лікар, дізналась Лукіїя, іщо він перед 
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ігодан'Оіо виїхав іна село та не скоро в-ерне. Порадили їй, 
(щоб пішла до лікаря 'Боттена, іщо> мешкав недалечко тор- 
ІГОІВИІЦ'Ї. 

Але й того не було в дама. 
— Пішов до нирну! — окаізали ЇІй, 
Щож була робити!? Третиій лікар, якого адресу знала, 

мешкав дуже далеко'. Наїборзї рііішила. юяі піти до цирку. 
Тут тиімчас ом скінчи лої ся представлене та сотки лю- 

ДИЙ виходи лій із того імісця забави. Лукіїї не остало- ніщо 
иншоїго робити, яік приглядати ся цирікоівим гостям, чи 
м’іж ними не загляне доіктора Ботдека; якого особисто 
знала. Що хівилї хгоісь її потручував, Поліція1 старалась 
(вдержати порядок та вважала вельми пильно на безпеку 
іпублики, /бо- ЩО ХВИЛИНИ ПІД’ЇІЗДИЛИ ДОІ цирку- ЛОІВОІЗКИ. 
А серієд такого натовпу людий не тяжкої було- о нещаістє. 

Нарешті, поштуркуваїна зі всіх боків-, Лукія знайшлась 
аж ібііля малих дверцят, ШО' вели:- до- цирку. Очевидної бу¬ 
ли призначені для (артистів, :[і тепер (були заперті. Лукія 
стратиіла надію відшукати лікаря; але рівночасно; не була 
також в силі видобутись ів межи такого натовіпу людній. 

Мимохіть прийшов їй на. думку той вечір, коли із 
мачухою та її сином, Альфонсом, була в цирку. Тоді, як 
вертала домів-, пішов (за ньою Альфонс таї коли він нахаб- 
ливої кинуів ся на неї, та» коли вже їй рил не ставало до 
оборони, тоді неісподівано прийшла помііч. І вона думала 
поо . . . 

Нараз відвернула голову. (Кругом ньої прорідло. Саме 
втворили- ся малі дверцята циркового забудована та їв 
двер-ех івікаїзала ся якась пані із заеїткозаним лицем. Лукія 
почула її голос: 

— Дякую, панам! — говорила еезнаїкома та кивнула 
головою муіщинам, що підводили її до фіртки. 

Лукія .пізнала- сей голос. О, так! 
Здержала віддих, вдивляючись в ту жінку, що, трі- 

в-ажно оглядаючись, почала скора відходити. 
— !НЇ — ні — навіть думати про таке не годить ся! 

Звідки-ж така думка, що .Ей .... 
Жінка із засїтноіваним лицем була від ньої яких пять 

ступнів дальше. Вона також добачила- Луїкіїю. Спинила- ся. 
Здригнулась, а її уста прошепотіли: 

•— Лужія?! 
- 
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Луїкіїя скоро іі і і дійшла до ньоі. Пізнала її. 
— Едито! — кликнута. —- Едито* -— ти, в цирку?! 

(РОЗДІЛ СУІІ. 

ХТО БУВ МЕСТНИКОМ? 

Оумерк спускав ся на землю, із кітл сивини підниіміаліи 
ся 'густі випари а з поміж них мюігучі гори 'проглядали на¬ 
че іяіюі потвори. 

В циганському таборі не кипіло житом, як звичайно. 
Хоч іще ав'ітили обоїзні вогні, кидаючи химерні тіїни на 
виїсокі, 'Старі дерева та хоч кругом тих вогнищ і теїпер роз¬ 
сілимся темні іпоісггатї, із короткими люльками їв зубах, то 
івесела розмова якоїсь не клиїлась. 

В юї околиці вони прибули ,іІз найкрасішими надіями, 
але завелись. Були, знесилені та знеохочені. Хмарними очи 
ма івдивляілиісь перед себе, розважуючи невдачіні наіміріи. 

І отара Блішка також приеїлаїсь на почіпки але троха 
подальше (від них, їв корчах, а лице закрила худими ру¬ 
ками. Що істанать ся ііз ними, коїли цигани частійіше вер- 
ітати муть із іпсрожними руками? — дуїмала. 

ДаіЕінійіше імоїжініа було дещої заощадити, тепеїр же не 
ставало навіть на нужденну поживу. 

іСтара зітхнула. Минули добрі часи, коли була моло¬ 
дою, веселою та жила безжурної. Минув та вже не іверніеть 
сч прекрасний сон! 

Нараз ііцоісь ізашуміло ;в кущах. іСтара розглянулась 
жахливо та аж крикнула їв голос. Перед ньою істоіяїв Тобі, 
що — подібно' як Паоло о — пропав (буїв іп ф*ед кількома 
днями. 

Тобі мав хоірОбливий івипляд, а запалі його очі гля¬ 
діли ТрІІВСЖНО кругом*. 

Бланка мимохіть здріпнула ся. 
— Звідки (Приходиш, Тобі? Біїй ся; Бога, як же ги 'ви¬ 

глядаєш? Деж ти ібув? 
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Його іпогліяд блудиш несвідомо*. 
— ОставДе мене! Що* іое ваг обходить, куди я 'ходив! 

Де дїдіуісь? 
— Я Кут! — В ту-ж (МИТЬ ДНІВ СЯ Чу(ТИ НИЗЬІКІИЙ ГОЛОІС. 

іПереїд ними стоіяів 'Старий Марко* що незамінно набли¬ 
зиш ісіж до іниїх. Тобі аіж підскочиш ві страху, неспокійним 
поглядом вдивившись :в Марка що* міриїв його хмарним, 
проіниїзуючиїм поглядом та 'коротко опитав: 

'— Звідки ПрИХОДИіШ, Тобі? 
Тобі стаїріаїв ся затримати' відвагу юч ай,духа, аїле се 

не ВДалоІсь йому. 
— Я хотів зробити се, іщ>оі вже давно* буїв задумав. 

Я мав' надію, щ.о зароблю іна сьому ігіруїбі гроші! — від¬ 
повів. 

— Брешеш! — крикнув старий і вхопив його за рами 
та став шарпати. Скажи1, де ти1 іподіів р'ічи, її цю потайки 
еакрав !ііз мойого шатра? Ориїзиаїй ся сейічас, инаїкше не 
зважати му, що ти є моїм внуком, іК|ровю мої зі кроВи, а 
іприікажу тебе бити так довго;, аж екаїжеш правду! 

Тобі жахнув ся, але Скоро здобув рівновагу) та відпо¬ 
вів : 

— Не знано, 'чого .хочете, дідусю! Я ріічіий не заїкіраїв, 
лиш Паольо, якого ія ейрінув на дорозі, саме тоді, яік 
він* свою доібичу продавав старому іжидови. Я кинув оя на 
нього, щоб видерти ваше добро, а 'коли я іборіиікав -оя із 
ним* жидиеко втік ііз і купленим добіроім. Тимчаеоїм ія побо¬ 
ров ІПаоля та іприеилуваїв його віддати гроііиі, що Дістав 
від жида. іПаольо самий втїік, юІбавдаяюч'ИІсь, іщоб івіи ійоїго 
не їзді шали. 

Хоч се оповідане могло* бути правдиве, то* віое-ж таїки 
іМаріко не довіряв свойому івнукоівиї. 'Сумне його лине не 
іпіроіясінило ся еаівііть тоді, іколи Тобі витягнув із ікиїшенї 
імініочок із гр'іішміи та подав їх дїдови. Не опускаючи счиїй 
шз нього, він дальше спитав: 

Чому ти викрав* у нас дівчину? Адже-ж ти знав, 
н;,о за неї ми імогли дістати великі гроші. 'Признавайсь, 
чому і ізабрав дівчину ? 

Тепер Тобі івДаївав великий жаль. 
— Дідусю! — сказав. — Я дуже полюбив дівчину та 

жаліь мені було/, чдо її іБлянка таік мучила. іВіїд ньої ія ді- 
зінав'сь потайки, що яікиійіь один богатий пан готовий за- 
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платити великі гроші за її зворот. Я тоді 'рішив (придбати 
собі той добрий зарібоїк. іВтїк разом із ініьоію. Але, неда¬ 
лечко із відси, дїівічіиіна почала кричати та іна її крик з’явіив 
ся -якийсь незнаний мені іміуіщинаї, та він мене прогнав а 
дівчину взіяїв з1 (собою! 

— Чи се правда, що говориш То'бї? — спитав старий 
ГрІЗІНО, ІПірОІНИІЗуточнім (ПОГЛЯДОМ ІВДИ'ВИ!ВІШІИ(СЬ 'В нього. 

Тобі хоч ігюблїд, але видержав Марків погліяід. 
— Ораівда., дїдуїсю! — від новій. — Зрештою скорше 

чи іп'ізінїйше потвердить ісіе також ІПаольо. 
— Паольо не івеїрініе ініколи! — втрутилась стара Блан¬ 

ка, що- дотепер (мовчала. 
А по» хвилі добавила, непорушно' у даль вдивляючись: 
— (В глубокому лісі — в самітному місці — лежить 

ти кий, неживий чоловік, що впав аз руки убійніика. Горе, 
трикрать горе убііїйіникоіви. — Бог його назначив та кара 
його не мине! 

Тобі скричав жахливо, -а Марко1 бдиівляів ся остовпі¬ 
лими очима в Бля(ніку), -якої дар віщоїваня нердз грозою 
проймав його. 

— Стара снить! — сказав То б’, силуючись всміхатш 
— Сама не знаїє, що- цл-еїте! 

— Мовчи! Отережи ся! — остерігаїв Марко. 
А -стара, мов із тяжкого -сну пробудившись, і тіл-нила 

ся звальна, повела здивованим поглядом по при суть их та 
шепчучи .незрозумілі слово, наблизилась до езой >го ша¬ 
тра. 

Марко- довго дивиїв ш за іньою, відтак зверну в ся до 
свойого внука і скаїзіав: 

— Сим разом дарую тобі, але на будуче стережи ся! 
Буду тебе стеріг. Йди в шатро! 

В годину ішізінїїйіііге зібрали ся вісі кругом каїзіаіна, в 
якому (кипів приладжений Бліяїнкою аікоірт, наїпій у цига¬ 
нів вельми розіповісюднениїй. /Коли Тобі наблизив ся до 
Бланки, 'іцо- /всім наливала напій у чарки, (стара зідрігінула 
ся і промовила щось, чого Тобі не розібрав. (Він поблід, 
міайже відрухово підняв чарку, але воїна — немов не до¬ 
гляну шіи його — кивнула на другу жінку, що іїй помага¬ 
ла й та з-аеяла ся дальше роздїлюїв-анєм напою. Бляніка 
відійшла. 'Тобі затиснув кулаки. Стара сташалась небез¬ 
печною ДЛ)Я нього. 
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Вчасніійше, чиїм1 звичайно, пішли цигани опочивати. 
Одній лиш не міг заснути — Тобі. Не міг позібути ся того 
істраїшіного виду — викривленого- лиця, МІСЯЧНИМ' світлом 
ОСЯЯНОГО у Гробі. ВІН все Піерсіслїдуїваїв ІЙОІГО І ;В день і в 
НОЧІ. 

Ніщо не повелось йому: Ільоіна висмикнулась Із рук, 
гроші м/)|сїів віддати, щоб втихомирити старого,, ніщо' не 
остало — лиш той один, страшний обіраіз, що до безум¬ 
ства ійоїго доводив. 

Була північ, коли якось здчуїв підозрілий гомін. Схо- 
іпиів юя і (вийшов на двір. 

Ніч була теміна. Звільна посував ся туди, де стояла 
стороіжа. Але нараз хтось схопив його із ваду та кинув еа 
землю. Тобі почув слова, івиСназаіні півіголоюом: 

— іМоівічи;, коли тобі ките миле! 

Та поки зрозумів, що се значить — добачив якісь 
дивачні постаті, що наближались до табора. 'В кілька хви¬ 
лин світло смолоскипів осяяло прикру сцену. 

Чужі сї люди, у дивачних уборах, окружили таїбор 
із вісіх бокіів. Одні кинули ся на застану сторожу, щоб тії 
обсізоружити, другі же уставили, ся із іпИстоліями в руках 
перед шатрами, щоб недоїтуїстити циганів до втечі. 

Цигани схопили ся зі сну та з диким криком кинули 
ся до івіиїходу. Спинило ся загальне замішано та переполох 
особливої серед ж!ііно!к. 

Що се зіа люди, що так потайки влізли їв табор? Чо¬ 
го вони) хочуть? 

(Вісї видивились на стрункого,, гарного мушину, що 
здавіав іся бути ватажком сих людній. З повагою, наче во¬ 
лодар який перейшов' таїбор а його' люди розуміли кож- 
дий хоч би найменший рух, та сейчас сповняли його 
приказіи. 

Наблизив ся ДО1 нього Марко, як найстарший з межи 
циганів, та нетерплячим та гнівним голосом промовиїв: 

— Хто. вій; що* мов вовни серед ночі нападаєте на лю¬ 
дині? Хто- ви та за чим у /наїс шукаєте? 

Не'знакомий диївіним погліядоїм зустрів старого, відтак 
звучним голосом ізаіявіи'в: 

— (Не б-ійте ея, старенький! В (КОГО чисте сумЛ'ЇНЄ — 
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тому ніщо' злого не станеть ся-. Не за добиічею ми тут при¬ 
йшли, але іщоїб 'покарати іпріх. Будьте супокійні та вислу¬ 

хайте, що івам іказатичму. 
На ійюіго зінак виступили люди: від шатер, так, що 

цигани могли вийти-. Х«оіч цілий той напад буїв для ни-х не¬ 
сподіваним, та незрозумілим, але таїк лице як і поведене та 
слова незнакюімосо додали їм відваги. 

А незнайомий так говорив: 
— Серед іваїс перебуває оДиш, Тобі зве'ть ся. З ЙОГО При¬ 

чини ІМІИ тут ЯВИЛИСЬ. ОдН'Оії НО'Ч.ІІ ДОП'УСТИ'В -ся він убійства, 
що, до неба 'кличе о* пімету. Але бу|з свідок того* злочину. 
Тобі івбив свойого* брата (Пашня. 

іОереД загального* переполоху ніхто1 не ізачув крику То- 
ібіііго. Лежав він звиваний на землі, іне будучи в силі вору¬ 
хнутись. Із розжареними очіиіміа вдивдяв ояі в* чужого, що 
зДавіавісь бути- піСлаїниїм* ііз неба меотникюім. 

Старий Маїріко ’віпаїв на коліна й лице закрив долоня- 
іМИ. 

— Уібіі'йіни'к є серед наїе — знаю про юе! Жадаю: видай - 
те йото:, щоб отримав (належну каїру. іБоїг самий доімагае 
ся іп-іімістиі. Нехай стаїнеть ся його* свята їв олія! Ведіть до 
мене уібійниіка! 

Кількох циганів увійшло у шатро, але скоро, вернули 
— не знайшли там івиновника. 

Тиішиїна — від часу доі пасу перебивана хиба зойком 
старого' Марка. 

Чуїжіий роїзгляїнуїв ся 'кругом. Спостеріг лежаїчого на 
землі ЗЛОіЧИІНІЦЯ ііі скоро ІПІДІЙІШОІВ ДО НЬОГО*. (Принесли смо¬ 
лоскип. Із жахливим криком* Тобі закрив аво*є лиіце. 

■— Хто ти? — оетіро спитав неЗінако'мий. 
Тяжка мовчанка. Нікотрий ііз цигайіїв не мав відваги 

врадиіги винуватого та віддати його в руки местіни.ка. 

Але підняв ся «старий Марко* і хитким х о доїм наблизив 
ся до незнайомого*. 

— Се той,, котрого шукаєте — беріть падлюку, уб’іій- 
виїка. Хоч він* є костию ііз 'моїєіі коїсти, вирікаюсь його! Не 
мочу більше знати його! іВіїн наїнііс неславу на мою сиву бо¬ 
роду. Нехай же його' не мине заслужена жара. Не нале¬ 
жить вііїн більше до нашого* пілеімеїни — хай буде прокля¬ 
тий! 



1073 

— Отче! Дядечку! — Милосердій! Не о-ставляйте мене! 
Але старий Марко-, спертий на рамени приятеля, непев- 

іниім ходом поволік ся у своє ішатро. 
Незнакоімий іприкаїзав' забірати убїйіниіка. Страх обняів 

іциіганіїв, коли бачили як йото затягнули під дерево, та» за¬ 
кинули на шию петлю. 

Тобії боронив ся, м-ов божевільний. Надармо.. Не міг 
в'иісіміиімніути ісія свіойюіму признатеню. 

Не зважаюч и на, ійоїго зойки та .крик незнакомий про¬ 
мовив гнівливим голосом: 

•— Згадай про гріб у лїсї під -смерекою — згадай про 
ту бІ;(діну, нещасливу дївічиїну, іщо- ‘мала ©наїсти жертвою 
твоїх похотіиій... За се має тебе стрінути належна кара! 
іГЮ'СІПЮДЬ Бог € ВСеВИДЮ'ЧІИМ,, навіть серед ТИХОІЇ, мови а лив ої 
ночі. Так гинь, падлюїко — не заіслугуєш нї на ідо инчпого! 

А за кілька хвилинмпіїзнїйше поніс оя проймаючий крик 
серед ТИІХЮ'Ї НОНІ! — люди стягнули нетлю — уібійниіка 
Стрінула? належна каїра. 

В голос ридали жіїнки та на -колінах просили Бога1 о 
<МИІЛОЄЄрДіЄ над душею ПОІВІШЄНОГО-. У ВЄЛИІКО!му Сіміутіку ІСІПО'- 
глядали на борикаючого ся зі смертю хлопця, іяікоіго- стра¬ 
шний копець ;в<сїх грозою іпро-йімаїв. Навіть той незнаний 
відвернув ся, немов не хотів глядіти на поГісільниіка. Пово- 
ли вийшов ©'перед та, вказуючи на іпоївііїшіеноіго, сказав: 

— ,3а провиїну наступила кара! Тепер іще одно» маю 
зробити: О скілько імені відомої,. між іваїми знайшла- іпри- 
станавиїще тарна ,чужа дівчина, що' походила -ііз півночі, 
над якою Блявка нераз зінущала ся. Не досить того, що 
стара Силу заїла- ту дівчиїеу жебрати, але Щіе побивала її 
без 'милосердя та мучила її, скільки лиш могла. .. Хоч би 
її провина не була так великою, як того -хлопця, то воеж 
таки повинна її стрінути кара за Ті зінущаня. 

Цигани іпонали ігіерешептувати ся іншвідиво-. Х-он вісі бо- 
Іяіли ся її остротої язика, то однак її слова були’ великої' 
ваги, бо була мудрою та вміла- собі у всьому порадити. 
Проти власної воілї, на прикаїз незнакоімото-, кількох циіга- 
інів увійшло’ у шатро- Бланки. За хвилю же вернули — без 
старої. 

Дивно схвильованії були, як один із ниїх наблизив с<я 
до незінвкоімого і тремтячим голосом промовив: 
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— Пане, старої Бліянки не можете карати —- (вона ле¬ 
жить на свойому лет оівисіку — Господь Боїг поглинав її до 
себе. 

Глубоїко Еражаючий крик слідував після сих оліїв. Всі 
побігли в сторону шатра, вої хотіли бачити поміерішу. На¬ 
віть неїЗінаіком'ОігО' так візс-рушило' те йсе, що іпоклиікаїв кіль- 
ікох 'із бвоїїх людий та враз (із ними- увійшов у шатро. За¬ 
раз, коли він узіійшов у шіатро, застрашенії цигани [відвер¬ 
нули ся [від нього, а івіїн. наблизив ся до летовиїока іпомершої. 
Через декілька хвилині остовпілий вдивляв юя в зморщене 
лице старої, на нікому ще остав строгий івиїраіз, відтак іпіро>- 
мОївив незвичайно поважно: 

— Господь Боїг самий осудив її! Тут скінчилась мои 
робота! 

Звільна, вельми поважно звернув ся до івіиходіу. Застра¬ 
шеними очима супроводили його- цигани — відтак знова 
в голос почали заводити. 

'Незнаїкоіміий (зібрав кругом себе своїх людній, а в кілька 
іхіеилиін іпіз'шйіше леміні постаті, наче тїни, пропали іпомежи 
деревами. 

Дивна, не мила тишина запанувала на далекому про¬ 
сторі. Лиш придавлені зойки жінок добували ся із шатра, 
в якому лежало мертве тіло. Про сон нікотрий із циганів 
навіть не думав. Пригоди минулих кіїльвох ігодин до іглу- 

іби'ііи ЇІХ іЗВОіруїШіИЛИ. 

Б декілька хвилин після того, як забрали ся ті незва¬ 
ні люди, (вийшов 'із шатра знесилений, Ігорем прибитий 
'Марко. [Кругом зібрали Ся його люди, а на їх линях від¬ 
бивало ся нїме спіачіуте. Знали добре, як старець любив 
свойого внука, що так дуже був подібний до- його перед- 
вч аюно П'ОМершоігО[ сина. іНещастє се до» глубини його- по¬ 
трясло —■ іа« одинокою іпотїіхою для нього булоб також 
перенести ся у вічність і там по лупитись із сином та вну¬ 
ком. іТіиіхО' їв розлуці зітхаючи старець Іпіідніяв голову. • 

— Поховайте обоїіх! — Сказав прибитим голосом — 
а мені позводьте сей час зіабрати ся ііз (відай, бо тут я не 
в силі знайти ні (потіхи, нї суіпюко'ю! 

Глянув їв те місце, де повішений сікоінав — не міііг ди¬ 
витись, дроііцем його пр'оняіло й івіїн О'чіі заслонив руками. 
Зоївісїм не (порушив ся, коли копали два проби, а голова 
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йюшо» щораз то низше ініа грудь спадала. 
'Коїли; поігіреібано обох ;т;р>уіп^в' та серед тихої ноні поніс 

ся жаліїїсініиїй похоронний сіп-іїв, підняв оя; Істарець та по- 
шікаїндиібаїв у твоє шатро. 

Поки іще луч-і сонця вкрапили не,бо- цигани вибрались 
© дорогу. ІНа шл’яіху вмазали ся' навантаженії вози а з.а ви¬ 
мін йшли муіщини та жінки, із спущеними головами, н»е- 

імюів за домовиною помершюго. 
Першим' возом поводив істарець. II Ід раз глянув в те 

місце, де СКІНЧИВ ЖИТІЄ ТОЙ, |Щ0> В'СЯІКу радіїсть житя йому 
забраїв'. І з його грудий добув- ся тихий, корчем стягаючий 
.плач. Страшенної знесилений відвернув голову а уста його 
тихо шепотіли : 

— Боже, Боже! Допоможи імені, я-б також хотів ма¬ 
ти тепер суіпакіїй! 

РОЗДЇЛ СУПІ. 

ТЯЖКІ КАЙДАНИ. 

Як лиш Деоін-їя Гульден охолола із жаху, якого- за¬ 
знала, ;з піриічини простацького поїведеня її чоловіка1, за¬ 
раз піїшла до -кімнати Лівії, бо- здавалось їй, що після- цри- 
кроістий, німих зазнала1 івіід Фридриха», івоіна1 мусить поті¬ 
шити Лівію бодай кількома 'оерідіечіниіми словами. Не іпро- 
чуваю'чи нічого' ©творила дівері до їїі кімнати. На порозі 
бпинила ся та, діужіе змішала оя, не заставши нікого. 

— Боже, де вона може бути? — шепотіла журливо й 
зараз- задзівоінила іна- іпоікоівіку, в інадії, ицо> вона зможе 
щось сказати де Іє! паїніна -Стеттеїн. 

Не дізнавшись нічого віід іпокоїівікн, проходжувалась 
іп-о кімнаті, вижидаючи повороту Лівші. 

Коілиіж її нетерпеливо довге вижидане скінчилось ні¬ 
чим, вибігла з кімнати та почала' допитуватись -серед (слуг, 
в тій інаДІЇЇ, щоб від них дечого- дізнатись. І на своіє горе 
дізеалаї -сія від старого' слуги, Карла, що він бачив холи 
вона бліда та переполохана, вийшла з (кімнати, що* побіч 
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гостинної, та /пішла* до 'своєї ікімінатіи. 
Смертельно 'бліде лице булої у Леоінїї — івош відчула, 

-що Лї'вїія підслухала її розмову із чоловіком. Чиїм, довше 
над тим застановляла ся, тим більш пеївною того була та 
■яікіи'йісь дивний сум її юібіймиїв. Полюбила Лівію, як рідну 
сеістру; молода дівчина бу/лаї одинокою ї:ї потіхою в тнж- 
кіи'х хвиляїх, які .воїна еераіз переходила. 

Обидлизі слоіва Фридриха ігцроілнали іііз віїдои ту неща¬ 
сну дівчину, а Леоніл, ібзідучи свідком тої прикрої сцени, 
зрюїзумііїла дуже добре, яік юе болючо ібідіну Лівію діткну¬ 
ло. 

— Ах, Боже, що іГорст* еа ісе ісікаже, коли діїзнає оя 
що» неістало ЛїівіїіІ? — заливаючись гіркими сльозами, ‘Ше¬ 
потіла Лесітїя. Він нічим не дасть себе потїішити, а зовісїм 
іП'ЄвінО' мі(ж нікім а Фридіріихом буде муеїіто іпіриійти до 'СУ¬ 
ТИЧКИ. 

•Коли Леюінйя., стараючись заспокоїти себе, проходжу- 
вїлась ПО' ікіімінатї, нагло явив ся Фридриїх іГальдеїн, а його 
лице ізр'адіжіуіваїло івеликий тніїв. 'Самий повечеряв 'і догодив 
собі івиїнюм, на щоі вказувало його червоне лице та лиску¬ 
чі очі. Заімікініуїв ізіа собою двері із цілою їси лою, а тоді ди¬ 
ким ходом наблизив юя до- Леонїї та' спинивсь перед ньою 
у вививаючій1 -поставі. 

— Щочж се м.ає означати, Леоінїіє? Чи думаєш, що- ‘я 
маю зносити таке твоіє іповедєін'є? Як лиш тобі щось Ініе 

-подобає'ть іся, таїк зараз вітікаїєш їй оставляєш мене ісамо- 
го при (вечері1! Твойого іповедеінія І Я- (Прямої не ІВ СИІЛІЇ зро¬ 
зуміти! Оейчас вертані — боі що* люди говорити муть? 

іСлов'а Фіридриха її ігірко- дііітікінуїли. ІВін, іщої її всяке 
щастє відобрав, тепер ще відважив ся їй докюріяти, зов¬ 
сім не застановляючись .над тиїм, яік чаїсто її обидіжав своїм 
пр-оіст-аїцьїким п оіведенєм. 

— Що олуїги говорити муть іпро» се — думаю, Ф.рид- 
зриїхіу, що се тобі відоме. Дуже чаісто ти Вже глузував їз 
мене та доко-рінів в і присуши ос ти слуг, а їх жалку ваш після 
ТОГО' були, для* меіне ве'льми болючими. 

Перестань грати комедію, вона не зворушить мене! 
Остаточно шкода ікождого слоіва» — зійдеш на долину, чи 
ІНЇ? 

А юя поіслушна жіїнікаї, що дотепер сліпо поступала пі- 
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(слія його ліриказбів та школи не знала власної волі, нагло 
Схопила ся іііз> шісщя і так сказала: 

— НТ, іФридриху, не можу я тепер' зійти з тобою на 
долиру та /про' зовсім байдужі справи' рюзмав лягти! Ти ме¬ 
не страшенної загриз, бо своїм простацьким поїведеінем су¬ 
проти Ліївіі'ї ти довів, що вона ‘мурїла оставити наш дііім! 

Змішав ш — ігляїнуїв на неї, еемоїв не розумів її слів. 
— Лівія іСтіеїттеїн напевно' увїйшлаб була до гостин¬ 

ної, колиб не твої слова, .щ о> її спішили в передній ікііімінаїтї. 
Я П’еївна, що вона чула твої -нікчемні слова й зараз оста¬ 
вила наш дім ... Що скажу Гоір-стоіви, іколи прийде та опи¬ 
тає дро- свою наречену? 

Лине' Фридриха Галь дена1 прибрало наїаміш,дивній іви- 
раз. Зареготав ісія, а проходжуючись по (Кімнаті так до 
іньої говорив: 

— Славити Боїгаї, іщо сама оставила наш дім, а то :я-б 
•муеїів її попросити к> се. .У всякому разі дуже мудро: зчи¬ 
нила .що вибралаісь із доіміу, в іякому не має найімеїншого 
права перебуївати. Менї лиш дивно, чого се »маа тебе таїк 
гнівати ?! 

ІПіолІя сих слів Леоінїя залляла *ая Гіркими' ельоізвіми. 
‘— Не маєш іпонятя, Фріидриху, яікиїй страшний біль ти 

(вчинив імойоїму братови. іКоли іГсІрст д(:Ізініаєть юя, що> ти 
Лівію прогнав, готов' 'навіть допуститись якого боїжеівііль- 
ІНОГО вчинку. 

— А що-ж се мене обходить? — реготав ся насмітили - 
во. — Аджеж ія не (Залежний від Твойого брата! 'Коли йо¬ 
му ЩО не ДО1 вподоби, таїк може зовсім не приходити до 
нас. 

— Фридриху! — ікликнула Леонїія, глуїбоїко діткнеш 
сими словами; схопила ся з 'Місця та сміло Станула перед 
ним. — Чи іхочеш відіпхнути від мене одиноку людину, 
що в страшних для мене іхзіиїліях розраджувала мене? -— 
кликнула з жалем Леонїія. — Знаєш дуже добріє, чим є для 
мене 'Горст а мимо сього хочеш нас розлучити та відіп¬ 
хнути від мене одиноку мою потіху? 

Після тих слів Фридрих сильно змішав ся та здиво¬ 
ваний глядів на бліде лице Леонїї, що .перший раз в жи- 
тю занила супроти нього таїк рішуче становив ко. Але за¬ 
раз же івіпаїв в ще більшу лють і кликнув: 

— Чи .хочеш -мене присилувати до того, щоб в ще й 
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твойому братоіви заборонив вістуїп до моєї хати? — Ко- 
ліи-іб ія се зробив, імаїв би ісупокій раз-іна-вое, бої Він не за¬ 
вертав ібіи тобі голови! ріжними дурницями. А тепер до¬ 
сить ното. Сейчас зійди вііі міною на долину та зроби те, 
що до тебе належить! 

Леонїя, бліда як мертвець, тремтіла вісім тїлоїм* і всією 
силою вхопила юя за іпюруче крісла, щоб не віпіаісти на 
землю. Знала дуже добіре сей іпалаюічиїй погляд свойого 
Чол о віка і знала, що- в тану хвилю він легкої може втра¬ 
тити рівновагу та допуститись навіть найбільш Підлих 
вчинків. 
Ще раз здобула оя на відвалу та сіпоікіїйно промовила: 
— Фір-идриіху, будь вирозуміілим, аджеж не можеш від 

мене вимагати, щоб сьоподнія, іколіи я тшк зінерівована, була 
в силі додержувати тобі товариства*. Я так змучена, що 
безуелівно потребую супокою! — І сейчас відвернула сія, 
ЗМІрІЯЮЧИ ДОІ передпокою, щоб лиш устурити з перед о- 
чий розгніваного чоловіка. 

Поки ще однак вдало ся ій наблизити до дв*е*риій, по¬ 
чула,* нараз скаженілий, хрипливий голос, добуваючий ся 
із лрудий чоловіка, Дрощ пройшов по її тілі, коїли відвер¬ 
нула Ісія до скіаженїлоігої Фридрика, щоі їв ту-ж миїть піді¬ 
йшов до ньої; ,і, віхоіпивіши інапрасно* за рами, скричав: 

— Остапеш тут, Леонїіє — чи розумієш мене? Ти хиба 
розуму збулась, що» на, таке рішила оя? Жадаю від тебе, 
щО'-б ти сейчас ізіїйшіла на долину, в противіному разі я мо¬ 
жу забути ся та допуститись якогось божевільного* /вчинку. 

І як дїйсниїй божевільний шарпав її зіа руку і кричав 
(хр И!П ЛИІВІИМ г оло сом: 

— Вже більше я іне їв силі тобі' ДО' розуму проімавдяти. 
Кождочасниій поворот до їхати та стріча з тобою грозою 
мене переймають. Найкрасше почуваюісь іще 'далеко від 
хати, коли Зовсім забуду, що ти є моєю жінкою! 

Ридаючи силувалась вирвати оя із його рук, коли се 
він нагло так сильно- вдарив* її, що вона, аж закрутилась і 
впала на підлогу. Тоді він, зовсім не зівертаючиї уваги1 на 
її стоішаш, звернув оя, до дверни та1 -кликнув з гнівом: 

— Те*пер ти мене вісилуївіалаї 'остаївиїтн власну хату. 
Скоро виїду Й НІ перед КИМ! не таїти му того, що* ти 

одна андроїда мені побут в доіма. 
Після спіх *сліів Фридрик вийшов ііз* кімнати, а* Леонїя 
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зболіла, в десятеро скорчена, блудила яго кімнаті, шукаю¬ 
чи якого ‘Мііісця оіпюріу, ллє страшила тямку й повалилась на 
ПІДЛОГУ. 

В чверть ГОДИНИ 'ПІСЛЯ тоії бурливої перепалки межи 
суіпругами, прийшов ІГорст, (щоіб дізнати ся, що 'поробляє 
йото наречена, Зміїїшв ся юильіно, коли стрїінуїв Фридриха,, 
іприіготованоіго до подорожі, всідаючого у повозку. Скоро 
и Дійшов- до нього тіа непевним голосом спитаїв: 

-— Зіноіва вибираєш ся в дорогу, Фридрижу? 
Фриідрих однак не; привіяізуїваїв ні найменшої ваги до 

іінваїґрових СЛІіВ1, вемііїхініув ся злобно і скоро всі© В ПОВОіЗ- 

ку. В ту-ж мить фірмам шмагнув доіні й повозка пропала 
з перед Гоїрстових ОЧНІЙ. 

Горст діїзінаїв почуТяі, що його грозою іпереняло, і за¬ 
раз доігадав ся, що мііж ним а1 сестрою муїсїло діійти до 
яікоііісь страшної! сцени. 

Скоро пЮісіпііішиів до хати, шукаючи ЛеонІЇЇ. Зовсім не 
стукаючи у двері, вітворнв їх — але відскочив візад а)з кріи- 
ікюм, іпобачиївіши нещасливу сестру без тяімікіи на підлозі. 

Застрашений наблизив ся до ньої, Ніідініяїв із землі і 
доївший час вдивляв ся в її сумне, смертельно' іблїде лице. 

■ — Бідна, нещаслива Леосю, як страшно’ терпиш тепер! 
іКІоли-б ти (була, зіоївіеїм його не знала, почувіалаб ти сеібе 
більш щасливою та здоровішою! 

Довго- заходив юя коло ньої, поки привернув її до; сві¬ 
домо сти. ;Коліи втіворила очі та побачила- брата,, своібіїдвїй- 
ше зітхнула), <а на її блідому, виснаженому личку заявила 
оя усмішка, 

— Се ти братиму? — шепотіла жахливо а цїіпіко еги- 
•сікаю'чи Ійого руку, вдивляла ся в нього, немов бажаючи 
еіпєвінити іся, іщо дійсно- м-ає перед собою брата, а інї того 
ката, що так Страшно- зінуіщав ся над ньою. 

— Заспюкіій ся, дорога Леосю — вговорював її Горст 
тремтячим голосом, побачившій (які муки його сестра1 пе¬ 
реходить — аджеж я при тобіі! Будь же певна — ніщо 
злого не станеть ся тобі! 1 

Гіркими ісльоізами залляла оя Леоінїя, поч}1віши сї сер¬ 

дечні браїтовії іслСіва, 
— Дорогеньмаї, ЩО' стало ся тобі? іВискажи свої жалі 

передімною; скажи, що зайшло із Фридрихом? 
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._ Ах. Боже, кол'иіб тю знав, іяк він зінуїщаїв' ся наді- 
смнююі, яік бив — ні, того ія не в силі виїсказати тобі! 

Наглі яД іГоріста, шовний несуіпакою, сіпочав на личку 
Леоінїї, відтаїк тремтячим голосоім він опитав: 

— Де Лівія? Чому ГЇГЇ нами коло тебе? 
— Ах, іБожіе ! Лївія є ... 
Не могла дальше говорити. Страшним жаїхюім пеіре- 

н)я(та, майже в гарячці, кинула ся братовій в обійми. 
Сітудеіний 'піт (виступив Горстоіви на чоло, (бо відчув, 

ЩО СЄІЙ ірйізстрііій у Леонїі був у ЗВІЯІЗИ! ;і'3 Лівією. 
.— Говори Леосю! Перестань заспокоювати мше а 

скіажи щиру правду, що стало ся /із Лгвіїєю? 

Леонід глуїбоїкю' ізітхнула, відтаїк, здоібуївіши рівновагу, 
сперла голову об братове рамд і розповіла йому (про все, 
що 'перебула з чоловіком. Нічого перед ним- не заікрила^ 
навіть тиїх обиДливих (слів, якими Фриідрих Лівію наділив. 

Горст, почувши сі слова, схопив ся із місця та, стра¬ 
шним гнівом ішалаючи, проходжу ваїв оя по кімнаті. Силь¬ 
но затиснув ,кулаки та лиш жалів, що його швабро виііїхаїв 
та він не (має на кому піїм'стити ікривіди, іяікої зазнала і се¬ 
стра' і наречена. 

— Як се Фрвдріиїх імііг відважити ся щось подібного 
Говорити Лівії? ПредставллЮ собі, як він глубокю сим вра¬ 
зив її таї як тяжіко тепер буде їй здобути давну рівновагу. 
Ах, Боже! Колиб я був скорше приїхав, не діїйішлоіб до 
таких сцен. 

І набілШзиївши ся до ньіої, лагідно віхопив її за руїку та 
із сильним наїпруженієм слуїхан дальше іії оновідаїня. На 
вістку, що Лівія кУдиісь забрала сія, весь задубів, відтак 
ноги почали під ним дрожати а очи кро(вю набіїгли. 

(Коли-б знав, де вона в сю хвилю находить Єя, 'він би 
сейічас злйнув до» ньоії та осолодив: Іби їй ті1 гіркі хвилі. 
Тепер же застановляв ся над тим, що* маг почати та де 
саме її шукати1. 

Леонід, побачивши ія(к болючо сія вістка його діткну¬ 
ла, кинулась йому на шию, та ридаючи) шепотіла. 

— іБраїтіе! Не попадай їв роізіпіукіу! Не трать надії. Ти 
нашевінО' Лївііію знайдеш! 

— Ах, Боже! г— кликінуві Горст о роїзішуцї. — Де-ж ме¬ 
ні шукати Лівії ? К'олиб ді бодай/ ізнав, в (якому ініаіпіріяміі 
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вона, (пуїсітиідаїсь, я-'б пішов за ньою хоч би «а другий ко¬ 
пець світа! 

Кинувши оКоїм на нещасну свою сестру, заспокоїв ся 
троїха іі ісікшаїв тоді: 

— 'Бідна Леосю! Так -ое тому 'Фридрих так скоро ви- 
іхЄв, що мене ііз далеку побачив!... Я-б ірііішучо був за 
тим, щоіб тій віжіе ріаз окинула ііз сеібе юї кайдаініи, що мо¬ 
жуть лобі навіть зігубу принести! 

Чи хочеш ціле своіе житє так сканаїрати з безініастаїн- 
жй журііс, школи иїіяікюіі рад ос ти іне ізазнаВши ? Ні, Леоею! 
Довіше (ііз сим чоловіком тобі' годі жити! Він не заслужив 
собі на твою любов! 

Леоінїія, ібліїда іяік мертвець, відповіла: 
■— ІНЇ, ібратїіку, шпо* не можу вчинити. Що люди ска¬ 

зали-і б на се? А яік розвідка, стріну ся скрізь 'із погордою! 
•— Снім не жуїри сія Леосчо! — кликнув Горст. — Тобі, 

як моїй сестрі, ніхто! зла не зробить. Горе тому, хтоіб від¬ 
важив оя тебе зневажати. Не наїкіидуяо тобі тепер моєї дум¬ 
ки, дорога сестричко, сама роздумай над сим, а пе!в(но при¬ 
знаєш, іщо то'бі доібра бажаю. 

Після сих слів відвернув' ісія! та* приступив до вікна, 
щоб троха прийти до рівноваги. 

Леоінйя, із віддалі приіглядаючиїсь братовій, бачила, ;я(ку 
тяжку боротьбу він веде із собою, не 'знаючи що /стало ся 
із дорогою Лівією та де має шукати за іньою. Забуваючи 
■про власне інсщастє, терпііла враз із братом а звертаючись 
до ньогої так іскаїзіала: 

— Біратїіку — на хвилю забудь 'про мене та займи оя 
недолею Лівії. Як лиш її знайдеш, іпоістарай ся сейічас ме¬ 
не про- се з від омити щоб і ія могла станути вам обоїім до 
ІПОіМОЧіІ. 

Горст зворушений сими словами, притиснув сестру до 
серця та ішепютїв: 

— Щоб Бог тебе благоісловив, ти чиста, шляхотна 
душе! Тепер % івиїйДу, дорога сестричко, хоч не мало й 
тобою журю ся. Непевність, що' стрінуло- Лівію, так мене 
мучить, що- Доївше я не в силі тут бути; Ціїду до1 іпана- Стет- 
теїна, іможе вііїн взяв її в опіку. 

— Так, зроби се іяік наїйскоріше — сказала Леюінїія 
іКОби Бог допоміг тобі вернути із успіхом. 

Горст вийшов, а Ле-оініїяі довго стоіяла при вікні та 
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блудними очима слідила напрям його дороги. Смертель¬ 
но ізмучепа, впала на крісло та попала роздумувати над 
СПОСОбОМ' ЯІК ВИЙТИ ІЗ ТОГО 'Критичного ПОЛОЖЄІНЯ. 

_ІЦо-ж мені люча'ти? — шепотіла сама з собою Ле- 
онш. — Чи ,маю окинути із себе -сей тягар, іщо так душу 
мою прошїтаїє? Ах, Божіе! ЗмиїлоісерДи от надіїмною, осві¬ 
ти мене, щоб я знала іяік в сьому рішитись! 

РОЗДІЛ СІХ. 

НА ЖИТЄ ТА СМЕРТЬ. 

Минуло кілька днів, від коли Блюм із- двома своїми 
товаришами майже чудом -охоронив; ся перед сморило. Сон¬ 
це, що- цілісіньку дииіну кидало на землю свої палаючі лу¬ 
ні, пішло на опочинок — а тоді доіперва три іподорожіні, 
знесилені сим соїнЙ'чни-М' жароїм, троха очутились, ,а на їх 
лицях розмалювалась веселість. 

ч 
І так, звільна, найшли ся в яікійісь диміїй, повній про- 

настий околиці4. Як далекої лиш оком шшуїти, всюди лиш 
незмірні сторчаки, немов кладовище Пір та скал, верха- 
ми своіїміи майже до неба сягаючими. У лідніжа- сих гір є 
страшні пропасти, що діїставШу яку жертву, раз-на-все 
позбавляють її- радоістиій денного світла. 

Блюм і Джек на вид того всього оіетоішіїли зі страху. 
Доціний час не .могли отямитись, коли (се Алї-бен- 
Деббах промовив: 

— Хто- не знає сих гір і провалів, с-ей на вік пропа¬ 
щий. Але АлнбеннДеІббаїх тут добре обізнакомлений та 
знає, де моЖна -свобідно- таї безпечно спочатиі. 

— Покаізу!й нам дорогу — просив Блюм — може нам 
-і- не доведеть ся стрінути' ііз Дар’нн-ІБеєм. 

— Гіраівдонодіїбко Дар’ян-Бей вже' знає про наш тут 
побут — заявив Бедуїн. — Скрізь він має своїх донощи¬ 
ків, перед яікиїми інїіхто не може заховати оя. 
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—• Чи думаєш — спинав Блюм — щоі віїв вас і в віро - 
насті відшукає? 

— іВ(іін кожду зіває — відвоівііів Бедуїн. — Але Алї-бен- 
Дебібах -зваб ще більше — знає один провал, явим неза- 
імітеоі можна дістати в таїбор короля пустині. 

Зараз 'ке виїбріали ся їв напрямі- того провалу. Поз- 
сідали відтак ііз коний, та вели їх зіа поводи, і таїк звільна 
наближали оя до- того- імісціяі. Місяць підняїв» ся на небо», та 
освітив гори та сікали, що їх грозою іпіройїмали. 

Тоівариші спинили ся, коли Бедуїн заявив, що вони 
находять оя вже поібіііч того провалу, що- веде до власти¬ 
вої мети. 

— (Не можемо» тут коїний уживати — остеріг Бедуїн 
— але схоронимо їх у вузікоміу провалі, а самі скоро ру¬ 
шимо- в дальшу дорогу, попи ще вів. Коли день настане, 

імоглиіб нас доглянути Дар’лн-БСе'віі донощики, а тоді ми 
(пропали. 

Блюм, роздумавши над словами Бедуїна, признав йо- 
го раду як доібру, а хоіч, івісля стільки невигод, ібувіби ра¬ 
до іпо-ложив ся спати, то однак рішив ся йти дальше. 

-Переглянувши кріси та лист олії, в трійку вийшли ііз 
пролому і шукали дор»оги, щоб понести ІПОІМІІІЧ ув'язненим. 
[Під проводом Алї-бен-Деббаїха перейшли понад берегом 
ріки й незабаром наіблйзиїли ся до стрімкої смали» через 
-віку переправа була майже немислимою. Із великим тру¬ 
дом вдало ся Бедуїноіви вротиану<ти» щілиною. 

За його приміром пішли Блюїм та Джек — ікоди с»е 
той послїдний впа-в, ікрикнувіши із болю. 

Здивований Алї-бен-Деббаїх -Відвернув ся, не міг однак 
розпізнати, іщої стало юя. Блюм, в» страху, що» іцриік Джіека 
може їх ізірадити, похилив оя над ним, та з гаїв ом ворікнув: 

—• До чорта — що робиш? Хочеїш ту поілоту на наїс 
навести? 

— Поможіть, панове! Поможіть мені! — благав Джек 
шепотом. — Дальше не можу! 

Блюм побачив тепер, що голова та грудь Джека вже 
на- другому б оіцї щілини, а ноги на сьому. Бедуїн також, 
що- перший протиснув ся крізь щілину, зрозумів, щ»о- стало 
оя. Поічав- тягнути ДжеЖа до Ісеїбе, заохочуючи Роб-ерта: 

— Допоможіть, пане, -бо мені самому не вдасть юя! 
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Із трудом здержуючи СІМ'ІІХ, Блюм почав поникати іпо- 
перед себе Джека, аж нарешті віїн протиснув ш крізь. щ|і- 
лиіну. Дгйано, воча* ее (була обчислена на таких гру басів, 

як Джек. 
Дуже змучений, станув Джек їлої другій стороні, а за 

ним із невеликим трудом протиснув ся також Блюм. 
Але тільки що перейшли шматок дороги — Бедуїн 

спинив ся, і вказуючи на розтягаючу ея перед ниміи глу- 
бснку прО'пасть, сказав: 

-— Одинока наша дорога; найперше мусимо видерти 
ся на отсю скалу. Се тяжко! Дорога — яік бачите — Отрім- 
ка та небезпечна. Там, в низу, смерть нас чекає. Так ува¬ 
жно! 

Бедуїн почав дерти ся в гору. Найменше «охоти до* той 
переправи мав Джеік. Весь тремтів та лиіш на ріішучіИй за- 
зиів Роберта рішив' ся піїти за приміром своїх товаришів. 
Дійсно, треба було' надзвичайної «оісторожноети, іцоїб не 
полетіти в низ!... 

Нарешті дістали ся ін«а «першу а відтак на другу скалу. 
Що правда, руки їхні були' подерті, але найбільша небез¬ 
пека минула. Сходженіє в долину було' лекше та вигід- 
пійте. Кілька разів спочиваючи, дістали ся нарешті у вуз- 
кий а гл у 5 який «пролом. 

Було ліе темно. 
Алї-бен-Деббах спинив ся і шепотом промовив: 

— Остсрожню! Невелика віддаль ділить нас в«ід обозу 
Дар’яїна-Бея. Послухайте: Коли вам покажу стежину, що 
веде в обюіз — розділимо ш. Знаю ще другу дорогу, якою 
дістану «ся туди незаіпримйчеіний. Попереджу увяізініених, 
щоі поміч близька. 

— Поіпередіиш увіязнених? — іКЛИіКІНуВ' Блюм. — Я від* 
-веду тебе, щоб . . . 

Бедуїн махнув заперечуючи рукою й рішучо промо¬ 
вив : 

— Алї-бен-Деббах самий піде! А ти, пане, коли ста¬ 
неш перед Дар-іяін-Беєм, будь 'ОСторожний, бо король п«у- 
стиінї дуже іпііідатупініий та ізрадливий — він та’ його іпри- 
бічінііі. Алії-беїні-Деббах буде вас стеріг, п«ане. Але ви ужи- 
йте і ИОІЖЙІВ’ і мрііїсам прикажіть заговорити, коли вони ва¬ 
ших слів не сходять вислухати'... Ходім! 
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Перебувши коротку дорогу, апиінили «ся межи двома 
скалами, ідо майже стикали ся' разом. Із немалим тірудом 
лроїтиіонуїли ая крізь віуізку щііїлиіну. Перед ними знюіва під- 
нимала оя в гору могуда скала. На західній стороні! були 
сходи', немов яіароїчінО' людською руїкою виковані. Зним-али 
Ся в гору. 

-— Сюди йдіть! — вік аз а в Алійбен-Деббах і шеіпоггом 
додав: — На горі звернете' на сіхід і так дійдете до мети. 
Хай Аллах буде -ііз вами. 

Се кажучи Алї-беи-Деббах подаїв ся візад і пропав їм 
З СУЧИЙ. 

Дивне почумаїнє обняло Роберта, коли знайшов ся таїк 
білив ьіко короліж луетиінї. Боїг знає, що. його» тепер чекає, 
коли його' ніаміір не вдасть сія? Коли підступ. Дар’ян-Бея... 

Однак БлюїМ' заіраіЗ' зрівноважив ся. Діжіек не повинен 
доіпляїнутти у нього неповною ти, бо він — Діжок — зовсім 
стратить тоді відвагу. 

— Джсік, голова в гору! — заохочував Блюм. — Хо¬ 
дить о- свободу а може навіть о житє дочки твойого пана! 
Вперед же! Не забувай перестороги Алнбен-Деббаха': „очі 
отвіеріті1 та оістоіроїжініііатіь!” 

Джсік іки.вініув головою. ОІоторожню. піднимали ся. по 
сходах в гору. Зараз при. послїідаьому стеіпеневи вела ву¬ 
зенька стежечка, Сьою тепер дерли ся щодраіз внісше в го¬ 
ру і наїгліО. — побачили перед собою у віддалі яікіеь старі 
руїіни. Тут скінчила ся їх стежіма. Тепер муіаїли опустити 
ся в долину, щоб опісля зіновя розпочати маїндрііївіку вігору. 
Була се дорога небезпечна та утяжлива. Діжіек все приста¬ 
вав, ,не зважаючи ніа Робертові накликуй аінія. 

Наближали ся до тих руїін, що. лежали перед ними, 
наче темна стіна гори. Про двері, про- вхід до тих руїн 
не було; що навіть говорити; а ломимо чуйних наслухувань 
нїіяікоіго знаїюу житіяі не завважили. Тиїм більше осторожіни- 
ми були; ножі мали в піриготованю. 

ЙШЛИ ДОСИТЬ ДОВГО' вже попід мурами тої будівлі. 
Наглої Джеік вхопив Роїберта за раїмія і вказав на вузікий 
отвір у мурі. Блюм наблизив ся нуди й протиснув ся на 
широкий майдан. 

Нараз почув по другому боці — де оставив Джеіка -—• 
крик. Побіг до отвору і побачив як трох лютий, і'з крііса- 
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і мій в руїкаїх, наближало сія до Дашка. Один -із них людий 
опитав йюіго, щоі івіін заі одині та за чим тут шукає. Бідний 
Джек тріеімтіів в/сіім тілом, не розумів чого хочуть ВІІД нього. 
Роберт скоро протиснув ся (Крізь отвір і нагло- — наче із 
під 3'еімлї виріс — станув перед Бедуїнами. Джек аж ювю- 
біднїйше. віідіїтхеув-. 

Здивоване в/ідбило ісія> на линах Бедуїнів, коли- так на¬ 
гло побачили Роб ер та, і вони другом' роїзігляїнули ся чи 
ще де нема його товаришів. (По хвилї звернув ся один із 
Бедуїнів до Роб ерга і опитав його-: 

, , — Що ви іза. од: і та іза чим тут шукаєте? 
— Ми подорожні! — відповів Блюм. — Змучені та 

іпрадаущі. Пр осіймо- вас о спокійне мііісце на кільїка годин 
та о їдженє і ніаіпій, зіа. що радо заплатимо! 

Не відповідаючи на се, спитав Бедуїн: 
— Як же ви сюди прибули? Хто вам казав, що тут 

л юдиїй знайдет е ? 
— Ми не знали! Случ ай нас тут ісіпровадив! — відпо¬ 

вів Блюм. 
Бедуїн замовк, здавалось надумував сія, що- зробити. 

Нараз опитав: 
—- Хочете заплатити за се, чого бажаєте? 

• Так сказано! — відповів Блюм. 
Бедуїн наюкоріі переглянув ся із свої мій товаришами 

1 сказав: 
— Так ходіть.1 Дамо вам, чого баїжаєте! 
Але Блюм запримітив погляди Бедуїнів. Не воруїхнув 

шиїсь із мііоц'я опитав: 
—- Приймаєте нас в іімени пророка.? 
О чи Бедуїна блиснули злоівіщо, але змовчав. Спокій¬ 

но, немов не розуміючи іпитаїня, піїшо'в дальїше, лриічікуючн 
'щоб і ті заі ним пішли. 

Білшм і Джеік ютоіяли непорушної, а перший із них 
повторив своє питане: 

— Я питав, чи даєте інам пристановище в імени про¬ 
рока. Чому не відповідаєш? 

Бедуїн відвернув ся і сказав: 
•— Я-ж вам говорив, щоб ви пішли і-з нами! Чогож че¬ 

каєте? 

— Бо в словах твоїх нриієть ся зрада — твої слова е 
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підступні! -— .сміло шдооівііів Блюм. — Коли ти не хочеш 
бути наїм ворогом, то чому не приймаєш нас в іімени 
пророка? 

— Хоічеш мене присилувати? — крикнув Бедуїн і грі¬ 
зно приступив до- Роїберца. — Будь же оістоірожіний, чу¬ 
жий чоловіче! 

Роберт наїйіпеіріше кивнув на Джека а тоді сіказав до 
Б еду їіна: 

— Вступи ся, ми підеімо дальше! 
— Куди? — опитав Бедуїн. 
•— 'ІДЄіМОі ПеТЬ І)3 В'ІДСИ - ВІДПОВІВ Блюм — КОЛИ ви 

нам не щирі'. Повтарню — відступи ся! 
І ЗрОбиїВ рух, Н0МОВ хотів пройіги побіч нього. Але 

Бедуїн крикнув: 
— Стій! Тут остаїнете! 
Блюїм зімірив йоло! здивованим поглядом: 
— Хочеш мене присилувати, щооб я пут оістаїв, коли 

хочу відійти! 
— Не підеш! Не вернеш більше у низ — ні т,и, нї твій 

товариш! 
І звернув сія до Бедуїнів і видав якийсь дивний крик, 

щось наче: 
— Краянеє! 
На лиіци Роберта пюіяівила сія усмішка, коли побачив, 

ЩО БедуІНИ ІЗВерНуЛИ СВОЇ КрІІСИ ДО' НЬОГО'. 
— Спустіть свої крііси — кликнув — а то дізнаєтесь, 

що мої. крііси. скорїй/ше та влучнїйше ціляють! 
— Собако! — кликнув найстарший із Бедуїнів. — Ти 

поважив ся» нам грозити? Знай, що ти є в таборі короля 
пустині, Дар’яня-Бея, а єїхфоі чужий сього місця живим 
не оістаївиві. Здохнете собаки! 

І напрямив ікрІІс на Роїберта. Той однак надіючись то¬ 
го. завчаїсу попередив його: віпав1 виетріД і Бедуїн повалив 
ся на землю. 

іВ туж миїть впав стріл із кріісаі другого Бедуїна. Куля 
зірвала капелюх із Робертової голови. Але майже рівно¬ 
часно. стрілив також Джеік; вистріл. був влучний і другий 
Бедуїн віпав мертвий. 

Третий також буїв підняв кріїс, але видно надумав ся 
і великими сжоками почав втікати, очевидно в напрямі 
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забуто,віаініяі. Але се йоіму не вдало он. І він також віпаїв від 
Робертової кулі. 

(Врадуваний гак -скорою іпобідою, Джак почав тан¬ 
цювати. За те Блюм буїв поважний таї сумний: 

— Не радій таж дужо! — сказав, — Небезпека тепер 
ще більшіа. Незабаром прийде ть ся наїм розправити із 
цїдою бандою, що віже не таж легжо піде! 

Блюм не сумнівав -ся, що інеїзабаїроїм виринуть -новії 
вороги. Він не довіряв відступним Бедуїнам. Вижидали 
довший пас на том • мийці, а доіпррва, коли не заіприіміі- 
тили ніщо іпіідозіріілсго, посунули сія дальше, звертаючи 
на божи пильіву увагу. 

Дістались тепер на широкий майдан. Ні живої душі 
не слід було. Тимчаісом прорідла -сутінь з незабаром мало 
виринути сонце. Блюм звернув увагу, що на правій 'сто¬ 
роні' 'є .прибудоване наче яке крило, а що- там було міного 
отворів, подібних до вікон, то догадаїв ся, що там певно- є 
імешканя. 

Але чи дійсно тут мешкав хто із живих? 
І підчас, коли Роберт хотів в ту 'сторону звернутись, 

нагло вхопив його Джеж за руку і шепнув: 
— Глядіть — щін таїм! Бачите, там на землі якийсь 

темний предмет. — Якраз бачу, він порушаеть ся! 

Блюм глянув в таму напрямі*. З причини великої від¬ 
далі, не легко- було відгадати, що- се таке. 

Із найібільїшою -осторогою побували Ся дальше. Аж 
нагло (Блюм юпинив ся та лиш із трудом здавив в собі криж: 
шістьох Бедуїнів лежало- тамі у глубокому сні. 

Але чи справді спали? 

Нараіз побачив Блюм, що :ііз тої сторони, де спали 
Бедуїни, щось еінуєіть ся по землі. Був се якийсь темний 
плин. Блюїм зрозумів. Маючи крі!ои приготовані на исіякий 
випадок, наблизили ся до того місця. Здогад Роберта буїв 
правдивий. Зараз побіч Бедуїнів стояв на землі пере вер¬ 
нений коїтел, з якого звільна випливав той темний плин. 
ІПобііч лежали начиНя до питя. Бедуїни лежали без тіяміки 
•— „пекуча вода” зробила із диких синій пустині безбо¬ 
ронні єств>а. 
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ДРУКУЄТЬ СЯ: 

МОНОЛЬОҐИ Й ДІЯЛЬОҐИ 
ЗДАВНА ВИЖИДАНИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ ВПОРЯДЧИ 

КІВ ВЕЧЕРІВ СМІХУ, КОНЦЕРТІВ І ТОВ. ЗАБАВ. 

ЦІНА ПРИМІРНИКА 25а. 

КНИГАРНЯ 
М. ПАСІЧНЯКА 

ЗАЛОЖЕНА В 1917 РОЦІ 

ЗРАЗУ ЯК: КНИГАРНЯ АКОРД 

кав на складі всякого рода книжки, як: шкільні, дра¬ 

матичні, повісті, наукові, до молитви та до побожного 
читаня; дальше ноти для хорів та сольові, на скрипку 
і фортепян; великий вибір переписних листків із україн 
ського житя та міжнародні; образи для прикраси укра 
їнських хат та побожних христіян; листовий папір, ко- 

верти та прочі прибори до писаня; лав також прибори 
для драматичних кружків. 

Книгарня Пасїчняка мав свою власну друкарню та ви¬ 

дав українські книжки та ноти й оправляв книжки гар 

но та ліпно. 

В скорі пічне видавати книжки практичного змісту. 

Мав на складі також скрипки, мандоліни, гітари, грало 

фони й рекорди та прибори до всіх іисрументів. 

Порад у всяких справах уділяв безплатно. 

Пишіть у всякій справі до: 

М. РА8ІСНШАК 
210 ОШ'І'ЕВІН ЛУК. 

ЩгаїРЕб, МАШТОВА. 

-ИЙ ЄШИТОК СЬОІ ВЕЛИКОЇ ПОВІСТИ ВИЙДЕ 

З ДРУКУ ДНЯ 11-го ЦВІТНЯ 1924 р. 


