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ГТаша Гоїртоїн обтала троха позаду та сіла на від¬ 
ламку скали. 

іОе'ре'бута доіроіга, коли треіба було то дерти оя в го¬ 
ру, то знов а іпо стрімких зібочах спускати ся в долину, 
змучила її димібільше, що через той час, коли лежала 
скована, їії члени зовеш відвикли від руху. 

Нараз знова прорізав воіздух той самий звук, що 
іпередіше застановив був Бедуїніїв у наступі та викликав 
на майдан стрічати Бея. 

Однак сим раїзом той звук був голоонййший та ви- 
разніїйший, чим попередні. 

ЗачувШи се, Бедуїни знова відерли ся на верхи скель, 
а другі підійшли вперед, щоіб ліпше доглянути Бея, що 
так давно вже гукав, а все-ж таки ще не являв ся. 

Алії-ібен-іДебІбак вийшов на виїсочину та, піднявши в 
гору праву руку, в якій тримав крііс, знова відозвав сія 
тим саімим дивачним, протяжним кличем. 

Зачувши се, Бедуїни зміркували, що той звук похо¬ 
дить не з той сторони, куди дотепер гляділи. 

— Алт-Ібен-Дебібах! — кликнули звернувшись до ньо¬ 
го, та заглянувши йюіго на горі. 

— Так е! — той відказав. — Алінбен-Деібібах! Той 
сам, що» заприсягнув вам іпімсту, той, що приніс вам 
смерть та пішле ваш і, гидкі душі у пекло-, той самий, ко¬ 
трого рідні погинули із вини вашого Даір’їяім Бея! Про¬ 
кляте хай буде імія його-. 

Піміста опадає на вас, ви боїягузи та вібшпики! Друїзй 
мої, стріляйте! 

іСеїй іприказ він звернув в противну сторону ,а тамті 
не знали кілько в нього людий. 

її в слідуючу хвилину, поки ще Бедуїни отямились, 
з поміж скал гукнули три вистріли а лиш один не поділив 
— два другі своє вчинили. 

Один Бедуїн, поділений в саме чоло, підняв руки в то 
ру, стріп отав ними, відтак стративши' рівновагу, віпав та з 
високої скали покотив ся на: дно пропасти. 

Другий тимчасом, .якому влучним вистрілом Гартман 
іпрошив грудь, вив ся по землі у власній крові. 

І\к вистрілів відбив оя стократним гомоном межи 
скалами, тому Бедуїни ніяк не могли зміркувати кілько 
то людий проти них до боротьби виступило. 
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Але й вони отямились із першого страху та, ще поки 
затихли відгуки тамтих виїстрілів, й вони підняли свої 
кріси й снряімили їх туди, де стояв Алї-'бен-Д ебб ах. 

Ті, не думали щоб Бедуїни так скоро отямились й не 
застерегли ся перед можливими ворожими вистрілами. 

Самий Алї-бенчДеббах таїк був певний того, що та 
стрілянина введе його воротіїв в переполох, що й самий 
не спішив ся вертати, а стояв ще на скалї, коли посипа¬ 
лись стріли зі сторони ворогів. 

Велика небезпека загрожувала його житю та лиш чу¬ 
дом якимсь остав між живими. 

Одна куїл/яі схопила йому із голови турібан із довгим 
завоєм із заду, друга лиш задерла рамія, але так болючо, 
ЩО мусів випустити КІрІІС ІЗ' рук. 

На щасте його друїзякиї не доглянули того а то булиб 
із жаху задубіли на місці. 
Що-ж би вони зробили, колиб не він, Алїнбен-Деб- 

5 ах. 
Юсталиб безпорадні, особливо в такому положсею як 

тепер були. \ , 1 
Але Бедуїни пізнали вже, що були безсильні супроти 

воооіга, знаменито' закритого1 скалами так, що ніяК не 
можна було зміритись до нього. Самі також хотіли за¬ 
безпечитись а по їх думці найліпше булоб се в середині 
забудованя. Пустились туди, але се не так легко іпішло 
— впали іще Два стріли та об а влучні. 

\ зноіва двох Бедуїнів розтягнуло1 ся на майдані — з 
папере днями значить вже чотирох. Оставші при' житю 
схоронили оя. Подвїрє онорожнилось. 

Алії-бен-ДебІбах хоч вііідчув великий біль у рамени, 
то ані не скривив ся. Тихим посвистом візвав до себе тірох 
товаришів та звідомиів ііх, що треба буде зійти в долину 
і тою самою дорогою, куди Блюм та Джек прийшли із 
ним до ув'язнених, вернути та знов а вдерти ся до того 
будинку ііз заду. 

Гартман просив, щоб оставити дальшу борОїтьбу а пря¬ 
ме, не зачиняючись нігде, зійти на рівнину. 

Алї-беннДеіббаїх рішучо заперечив тоїму: 
— Колиб так поступили, то не добилиб ся через ту 

рівнину — на вільному полі миб дуже легко попали під 
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їхні юуілії. Вониб .повій лазили на скали, та звідтам одного 
за одним вистрїлюївалиіб нас. 

Гарман мусів піриїзнати1 що його правда. Після хвилі 
в а думи, відповів: 

— Дійсно, сеіб було дуже непевне! 
— Однак ми таки мусимо дістати сіяі на долину! — 

запевнювад Алїі-бен-ДеІбібах. — Ся жеініщина нехай іде з 
нами. іПо дорозі приміщу її в безпечному від воро/гіїв мі¬ 
сці. 

Се сказавши ,пішов вперед. 
‘Ступав супокійно, начеб йому Нічого не хибувало, 

так немов се не його ранили. 
ІВ долину зійшли скоро, бо місце се було дуже догідне, 

а те тільки що зійшли на ту доріжку, що тягнула ся 
вздовж цілої заідноії стіни тої 'будівлі, як муїсїли враз 
спинити ся. Пріяміо задеревіли на міопії. 

Не дальше іяк двайіцять стуїпінїв перед ними висунуло 
ся кількох Бедуїнів якраз в тому місці, куди Алї-ібен- 
Деібібах мав намір увійти до середини будинку. 

Всі вони мали перевішенії через рамена крїси а не 
тяжко було доміркувати ся які мали наміри. 

іНеваїміТно іпо скалах хотіли підкраСти ся 'та зізаду 
пражити їх вогнем із кріеіїв. 

На івид ворога, що так несподівано виринув перед 
ними з помежи скалистах щілин, рабівники почали усту¬ 
пати. 

Але іпоки ще вдало ся1 їм здіійімити кріїси із пдечиїй та 
змірити в наопіваючих, Блюм кликнув до Гартмана та 
Джека придавленим голосом: 

— Роїступіть ся та стріляйте. 
І в мить всі чотири1 мущини розету пили сяі так, що 

могли своібідцо стріляти, коли; Бедуїни, ІПрОТИВНО’, сти¬ 
снули ся разом, © купу. А в той збитий гурток противни- 
кі р іп осипали ся кулі ч отар ох наш их Друзяк і в, іб о й Алї- 
бен-Деббах, хоч ранений в праву руку, вихопив револь¬ 
вер й с*тріл'яв лівою рукою. 

З дикиїм веріеісікоім розбігли ся Бедуїни і тепер пока¬ 
зало ая, що івистріілиі були влучні1. На місці лягло чоти¬ 
рох: трох вбито, а четвертого тяжко ранене. 

Тріївога та жах обняли' БеДуїнів, коли побачили, скі- 
льКо то вже їхніх людий віпало в тапУіїй безнотрІбній, не- 



— 1222 — 

рівній боротьбі1. Хоч тепер стріляли в наїпріяімі дО своїх 
вороігів, але зі страху та ненавиСти в очах Тім крути лось 
та руки чім тряслись так, що1 нії одна куля не поцілила. 

Коли же теїпер Блюм' з товаришами в друге змірили 
ііз нріїсів та коли знов а кількох Бедуїнів поівали лось на 
землю, то дії скінчив сяі всякий оіпіір із їхньої сторони. Від¬ 
вага десь то нараз проіпала. В неїзмірініій трівозї иоікиДа- 
ли свої кріси та шукали захорони в можливо наїйскоршій 
втечі. 

Коли ж так далеко вже зайшло а страшний ворог не 
лиш перестав бути грізним але ще й втїк перед ними, 
захотіло ся їм до1 кінця випити чаїру роскоіші тої п обіди. 

— Вперед! — Вперед! — За ними! — Не даймо їм 
втїікнути! — Вони' не повинні в цїлоісти вийти із відси! —* 
кликнув Роберт та кинув ся на взДогів за втїікаюічими. 

Нірвані жаждою боротьби, також тамТі три побіглй 
за ним. 

Серед диких боовиїх викриків, гнали Бедуїніїв поіперед 
себе щораз дальше і ікождого, що намагав ся Ставити їм 
оіпір, без жалю клали покотом на землю чи то вИстрілом 
із револьвера, чи здоровим ударом крісового приклада. 

Алї-бен-Деббах із револьвером1 в лівій доці’ також біг 
за ними. Серед того боїєвоіго захоплена1, ніхто і не поду¬ 
мав, що1 ‘позад себе оставили дівчину зовсім без ніякої 
охорони. 

Меті Гортон остала сама. 
Недалеко від ньої лежав один із Бедуїнів та корчив 

ся в судорогах та стогнав. 

Його лице, викривлене тяжкими теріпінями, представ¬ 
ляло відражаючий а заразом1 і страшний вид, ітак, що 
молода дївчинаї не була в силії на те глядіти. Воїна відвер¬ 
нула Ся а відтак станула за другою скалою, що заступи¬ 
ла їй вид того неіщаісного іБедуіїїна. 

З тріївоігою нетерпеливо вижидала повороту своїх 
приятелів. 

Змучена перебуТою дорогою та сильними вражінями 
вона еїла на камінному виступі. В ухах їй ще шуміли від¬ 
гуки дикої боротьби, що перед її очима пройшла, а із не¬ 
великої віддалі* доходили до неї стопнанія та розлучливі 
зойки кругом лежачих та конаючих Бедіуїнііїв ... а все те, 
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ідо бачила та чула, видалось їй нараіз якимсь страшним, 
потворним. Особливо, коли подумала та уявила соб:-, що 
ще так недавно була спокійною при боці" батька, з яким 
подорожувала по світі, а тепер... ад&кеок то з її причини 
сї люди взаїїмно себе вбивають,.. Здавалось їй, що- кров 
сьогодня тут гро лита: на віки тяжіти м'е на її єумдїню. 

Які терпіня недоля зіслала на нього! Як страшно 
день і ніч мучила його непевність чи вона жиз ще аж до 
тої хвилі, коли Алії-Ібєн-Д еіббах прибув до нього та при¬ 
ніс вістку про люб-у донечку його. 

От, колиб буїв прочув, колиіб так згори міг був зна¬ 
ти, що їх слріиути (М'ало в тій подорожі іпо- овіті... певно 
бувіби Із ВІСІЇХ СИЛ СВОЇХ . . . 

— їВсемогучий іБоїже! 
ІІ!3 крикам повним -трівоги та жаху перебила' дальші 

свої мірку ванія; підняла голову, що в задумі в низ була 
похилилась, а лице її смертельно побіліло. 

Перед нь'оію стояїв Бедуїн. Наблизив ся неїзамітно так, 
що вона ні найменшого шелесту не чула, а лиш нагле 
зрозуміла, іщо (якась велика, темна тінь впала на неї — 
відчула що хтоісь стоїть над ньою. 

іВін же глядів на неї таким поглядом, немоїв зрозумі¬ 
ти не був в силі, чого вона тут вижидає. 

Вона знала його. 

Того сухого чолоівіка, якого лице звертало на себе 
увагу тим, що1 було незвичайно темне, а очі так недобрі, 
такі дикі, вона бачила зараз першої днини, коли її сюди 
лоивезли. 

і 

Із ним та Алї-Ібсн-Деіббахом вона тільки могла- роз¬ 
мови ти ся у своїй матірній мові, тільки івони її розуміли, 
инііігі же Араби ні словечка. 

Як тоді, коли віперве його побачила, так і тепер, йо¬ 
го- немилий та проішиїбаючий погляд жорстоко спочивав 
на ніїій. 

Поки іще отямилась ізі страху, він схопив її цїіпко ру¬ 
кою за рамя їй остро спитав: 

— Звідки іти тут взялась? — Хто тебе із кайданів 
розкував? — Де другий вязень, що враз з тобою сидїів? 

Розглянув ся крупом, немов шукаючи Гартмана, яко- 
іго мав надію недалечко знайти. 
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Нараз підняв голову ©гору та випрямив од, хватаю¬ 
чи у ХОМ ЯКІСЬ звуїюи, що і!з ВІДКИСЬ ЙІОІГО. доходили. 

Зачув зойки смертельно ранених Бедуїнів, що дохо¬ 

дили до нього іізза окалистих залоімів. 
— А се що? — шепнув до себе із жахом та із якимсь 

ДИКИМ ВІД б ЛИСКОМ О ЧИЙ. 

Випустив їїі рамія із рук та поспішив поза скалу, щоб 
заглянути, Що там стало оя. 

І перед його очима розкрив ся вид, на який вже пан¬ 
на Гортон не була в силі дивитись. 

Із жаху відскочив візад, та наче остовпілий глядів на 
ранених та .вбитих Бедуїнів, яких тіла позначили цілу до¬ 
рогу. 

Меіґі Гортон бачила, як він зі страху весь закаменів, 
що: й рушитись сил йому не стало. 

Тепер же її вернула повна свідомість положенія, хо¬ 
лодна кров та рішуча роїзіваїга. 

Знала, що Бедуїн від нікого1 иншогб, а ли!ш від 
Н'ЬоГі зажадає виясненій того всього1, що тут зайшло в ча¬ 
сі його неіприсутноети, а знала також, що коли тільки раз 
дістанеть ся в руки- того чоловіка — так без сумніву про¬ 
паде. 

Згадавши про се, скоро прийшла їй думка як {поз¬ 
бутись його, яким чином раз-на-вісе увільнитись від 
нього. 

'Повільним рухом1, не спускаючи з очий противника, 
'втиснула руку в кишеню. Там вона мала реівольвер, який 
дістала від Алї-бен-Даббаха, однак виймитй не стало вже 
часу — Бедуїн відвернув ся. 

Живо підійшов до1 ньої. На його лиціи відбив ся так 
звірюький вираз, що стрівожена дівчина мимохіть задро- 
жала. 

— 'Скажи всю правду, дівчино! — кликнув хрипливим 
голосом та, вхапивіши її цїіпко за рампі, почав сильно 
трясти. — Скажи сеійічаїс, що тут стало ся? Що се за 
божевільні, що відважили ся увійти сюди на гоіру, та де 
вони (тепер? Відповідай, бо їв противному разі згинеш й 
душа твоя випередить їх душі в дорозі до пекла! 

В своїй заїлости так торгав бідною дівчиною, що во¬ 
на не змогла вдержати ся на ногах, похитнула юя і впала 
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•на землю. Бедуїн цїіпко тримав її за рамя — із скаженіло - 
сти кров вдарила йому в голову, іпіїд тягаром падаючого 
тіла дівчини, віін ноїхитнуїв сія* й поваливсь на землю. 

(Відважна дівчина рішилась використати таку догідну 
хвилю. 

Витягти револьвер !І8 киїшенї годі було, а колиб се 
навіть вдало ся, він буівіби сейм ас витрутив їй збрую із 
руки. ' 1 

Мусіїла ідо иншоїго (придумати. 

Трївога зміцнила силу її думки, і вона пізнала1, що 
діде її житє залежить від того-, чи з’уміє заховати спокій 
та зимну кров, та чи використає кожду догідну хвилю. 

Бедуїн почав підносити ся, коли се вона заглянула 
ніж за його' поясом. Нї хвилї не надумуючись, в одну 
мить вихопила іізза його пояса острий ніж, підняла в го¬ 
ру та затопила в (його грудь. 

— Не моя, але твоя душа піде до пекла, ти вбійнику 
проклятий• — кликнула виконуючи свій геройський вчи¬ 
нок. 

Із диким, страшним криком, кровю залитий, впав на 
біік, а відважна дівчина схопила ся на ноги. 

Бедуїн відчував що зле із ним, що із кождиїм відди¬ 
хом із раненої ігрудії втікає також і його житіє. Останками 
сил намаїгаючи почав шукати чогось за поясом. 

Із диким проклоном на скривлених устах, підняв ще 
раз половину свойого тіла, лівою рукою спер ся об зем¬ 
лю, в правій же підняв револьвер, що витягнув 133а пояса. 
Але сил не стало. (Коли хотів вже випалити .ііз револьвера, 
обімліла рука впала на землю. 

Із уст рванула кров. 

Тіло іпростягнуло ся — пару разів ще скорчило ся і 
підкинуло в гору і... стало по всьому. Житє ушило- із 
нього. 

Дївчина бачила його бориканє зі смертю, бачила 
його конеіць але її очі також зайшли мракою і вона, зойк¬ 
нувши із болю, також ііізсунула ся на землю. 

Тепер, коли найбільша небезпека для ньої промину¬ 
ла. опустила її відвага. її сили, /надірвані попередниїм у- 
вязненєм, а дальше напружені до найвисшопо тим, що 
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зайшло вже після увільнеш її аж до послїдньої розправи 
із Бедуїном, зовсім опустили її. 

А мимо всього вона таки /ще старала ся задержати 
черотвоту ума. Аджеж небезпека, перед ямою так завзято 
перед хвилею боронила ся, могла ще повторити ся — 
чсйже ненароком міг який Бедуїн зійти на ту стежку, де 
вона тепер сиділа!... 

Вона-ж не була ще зовсім безпечною та мусїла все 
бути на осторожности. 

Тимчасом )Блюм, із трома товаришами не уставав в 
погоні за втікаючими Бедуїнами. ‘ 

Хоч деякі ще ставали до1 оборони, особливо коли їх¬ 
ні вороги були вже близько' за ними та про пеівну втечу й 
думати не було що, однак кілька влучних куль виїстало, 
щоб їх трупом ПОЛОЖИТИ. 

Инші, не видячи другого виходу, а маючи до вибору, 
або смерть ііз рук ворога або в проіпаістіях між скалами, в 
божевільній трівоізї скакали в пропаістї, де їх смерть пости 
гала. 

Так рідло число' злочинців аж остаточно оістали при 
житю вже лиш ті, що їх Роберт та Джеік зараз з початку 
в льоху заперли 

Спинили ся у свойому геройському поході та розді¬ 
лили ся. 

Підчас коли Алї-бен-Деббах ї Гартман перешукували 
будинок, думаючи, що там ще окривають оя які недобит¬ 
ки Бедуїнів, Блюм та Джек вернули в то* місіце, де остави¬ 
ли дївчину саму. 

Щораз то більше приісіпіішували хід, будучи в страху 
о дївчину. 

Меті зачула їх хід та, вісіїїх сил добуваючи, поспішила 
наїзустріїч.. Але тільки вказала на тіло вбитого Бедуїна та 
вриваними словами розповіла, що стало ся — повалилась 
без тямки іБлюмови на руки. 

Об а мущини підтримали' зімлілу дївчину , взяли їїі на 
руки та занесли до середини будинку. Там зложили її в 
одній' з бічних кімнат. 

Тільки що намірились виходити із кімнати як із зовні 



хтось пхнув двері. 
До середини івібіїг Гартман та з великим жахом кри¬ 

чав:^ • 

— Скоріше! — скорше! — Живо виходїть! — наглив 
їх — Алї-бен-Деббах був на висікіїй скалі та бачив із 
івідтам, що Бей наближаєть ся! Спішіть ся, ради Бога, бо 
за хвилину він висе тут ібуде! 

Але ще й /послїдного слова гаразд не вимовиїв, коли 
йото погляд неспокійно обводячий кімнату, нагло' спинив 
ся на Меті Гортон, що лежала на якихсь окїрах під ст!ї- 
ною, в куїтї .кімнати. 

На хвилю пристрасть блиснула вогнем в темних його 
очах. 

Отряс ісія. Запевнившись тільки, що вона не є ранена, 
а лиш зімліла, поспішив з обома товаришами зінова на 
поДвірє. 

Туди підбіг до них Алї-бен-Дебібах так подражнений, 
як ще ніколи його1 не бачили дотепер. 

— Бей надходить! — кликнув до них — шістьох лю¬ 
дей має з собою! Я пізнав його іпо панцирній сорочці. 
За хвилю почуємо' його гукаея! 

Блюм оейчас скочив на ту саму скалу, на якій -перед 
хвилею стояв Алї-бен-Деббаїх, хтївіши очевидячки переко¬ 
нати оя про те, що говорив Араб. 

ііз долини ніхто не міг його доглянути, зате він мав 
добрий вид на цілу рівнину. І справді побачив маленький 
відділ Арабів, з поміж котрих особливо' один звертав на 
себе увагу стрункою поставою. 

Здіймив плащ і(з себе, а з його грудий йшло наче я- 
кесь лискуче цоом'інє... Був се Дар’їян-Бей, страшний 
король пустині. 

Проімінє то відбивало від панциря, яки'й носив на 
грудях ,іповерх звичайного' убраня. 

Так він, як і його» товариші муїстли свої конії чи вер¬ 
блюди десь гіо дорозі оставити, бо всі йшли пішки та 
тепер скоро наближали ся до дороги, що вела вгору до 
його твердині. 

Ось і сховали ся між стінами скал, висунениіми в рів¬ 
нину, коли се нагло від овва в ся два рази, в малих відсту¬ 
пах часу раз за разом той звук, то гукане, яке вже сьо- 
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годня Бедуїни -м-аліи нагоду почути, а котре — як їм зда¬ 
вало ся — було вигуком Бая та стало поеередно причи¬ 
ною їхньої!' з аг лади. 

Але тепер' се таки буїв Бей. 
Приходив запізно-, щоіб міг вратувати своїх підданих. 

Що наїйівиВше міг пїміститиі їхню смерть. 
Блюм зійшов в долину зі' скали ,і к аж дому вказав 

місце, яке мали заніяти. 
Поібіч нього, ііз одної сторони віходу на подвірє, за¬ 

критий великим від лом ом окали, стояв Діж-ек. Із другої 
сторони стояв Алї-ібен-Дебібах та Гартман, так, що- коли 
хто хотів увійти на майдан, не маїг незамітно закрас'ти ся, а 
мусїів проходити поміж ними. 

Алїнбен-Даббах тримав в лГївіій руцї готовий до ви- 
стріїлу револьвер, права же рука, ранена в попередній 
стрічі, безсильно звисала в долину. 

Очіі у Араба горіли, наче розіжарені вуглики, темно- 
червоним вогнем горянки, ненавиїсти та жажди німоти. 

Виразно можна було читати із його лиця, що спокій 
який він етарав ся задержати, був лиш удаваним, що- в 
його нутрі горить та кипить цілий вулькан роїзібішених 
почувань. 

Минуло яких пЯть м'їнуїт. 
Ще з о вісім тихо було, коли се вижидаючі із запертим 

віддихом товариші почули відгуки ходу наближаючих ся 
до них людйй. 1 

Блюм вихилив ся ізза скали і мало що не крикнув із 
здивованія, побачивши щось, чого зовсім не надтяв оя. 

При ВХОДІ з’їЯВИЛОї оя двох Бедуїнів, що очевидно ви¬ 
передили своїх товаришів та самі поспішили вперед. 

іВони спинили ся; розглянулись кругом здивовані, що 
застали майдан зовісіїм пустий та нї одного- чоловіка на 
ньому. 

На їх лицях відбив ся несупокій, який ще Збільшив 
оя тим, що застали тут таку дивну тишину, де мали надїю 
почути веселі, радісні вигуки Стрічаючих їх товаришів. 

Тамті же із своїх сховків розпізнали їх сейчаїс, бож 
не перший раз в житю їх бачили, 

Один Бедуїн, був се ватажок тих драібів, в яких руки 
були віпали Блюм, Джек та Алї-ІбіеіНпДеІббах, а з яких лиш 
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завдяки „ножам омерти” увільнили оя. Другий же був 
Рапма-і'бу-ІНазар, котрому Джек в монастирі Мар-Саба 
сї ножі відобрав. 

— Звідки він тут візявіби ся? — дивували ся. — Яким 
чином вдало оя йому втїкнути ііз монастиря? 

Бедуїни тиімчасоїм з вітрили загрожуючу їм небезпеку 
та, замісць йти дальше, вижидали коли наблизить оя даль 
ша частина їхнього відділу, від 'якого недавно' відлучили 
ся. 

Тепер же, в слід за ними, іявив оя остаточно1 тоїй не¬ 
звичайно стрункий та гарної! будови мушина. У нього на 
грудях блистіїв металевий іпанцир — був се Даріян-ІБой. 

Його постава була імпонуючим явищем. 
З лиця іміїгби многим (подоібати ся, колиб не (якась грі¬ 

зна черга, що Вказували на його жорстокість та наво¬ 
дила жах на кождоіго чоловіка, що глядів на нього. 

Зрівнявшись із тамтими двома й він міг оглянути 
оком майже цілий майдан. 

Його бистре око оббігло кругом, перешукуючи цілий 
майдан і непорушно' спинило' оя на одному місці, як се 
буває у чоловіка, що надуїмуєть оя над чим. 

І він також не вмів собі поіяіснити того, чоіму на май¬ 
дані, де повинен був застати1 своїх людіий — таку зага- 
д очну вишину застав. 

Блюм зарядив був, щоб не стріляти вчаснїйше, аж 
вже всі вороги вберуть ся на горі, бо був в страху, що 
о ста лі мотлиб ііх ззаду зайти, колиб з одною лиш части¬ 
ною бити ся стали. 

А оеь й осталі два, що йшли на поіслїдку, наближи- 
ли ся до Бе(я. 

Той приложив оібі руки до уст та знова загув, зві- 
дсмляючи еим про своє прибутє. 

І дивна річ. Тільки що пронесло' ся Бееве кликайє, 
коли Алї-ібен-Дебібах виступив зіпоза скали. 

Троїх його товаришів вже зложились до стрІляня, ко¬ 
ли, заглянувши що стало ся, здержали ся, в напруженю 
вижидаючи, що .з того вийде. 

(Не могли зрозуміти, що малоб означати се незрозу¬ 
міле їм та нерозважне пове'деніє Араба. 

Дар’ян-ІБей аж крикнув із здивоіваня так несподівано 
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перед собою побачивши Алінбен-Д-еббаїха. 
Алї же наїстільїко був проворний, що не хтївши зразу 

зрадити оя ііз своїми злими намірами, знова заткнув був 
свій револьвер за пояс. 

Бей перший заговорив. 
Вів зморщив брови і опитав: 
— Що тут стало оя, Алії-бен-Деббаху? Де другі та ко¬ 

ли ти вернув? Чи маєш гроші на викуп? 
— За много зразу питаєш Бею — спокійно- відповів 

Алї-бен-Деббах. — Сьоігодея тільки що я прибув на го¬ 

ру — говорив дальше — та маю се, чого я б^ншв від тих 
чужих людній. А других, Бею, скоро побачиш! 

— Деж вони? — кликнув Бей нетерпеливо. — Чи во¬ 
ни не чули мойого' кликанія? Що-ж се такого? 

— Чули кілька разів — відповів Алї-бен-Деббах — 
але очевидно не розуміли твойого кликаня. Колиб ти міг 
проглянути крізь сї мури, побачивби як там позасипляли! 

Біей прозирливо1 гліянув на нього-, б0і не розумів зіна- 
чіня його слів. Відтак знова опитав: 

Де є гроші на викуп, що' ти імав привести Алї-бен- 
Деббаїху ? 

На се вже однак не діста'в відповіди. За те яікаісь див¬ 
на усмішка пересунула ся по лици Араба. Він скоро встро 
мив руку поза пояс, вихопив револьвер звідтам та -виїмі- 
рив в чоло свойого' смертельного ворога. 

Стрілив — не потіли в. 
— Ось се тобі викуп, ти собако! — кликнув стріляю¬ 

чи, не бачивши, що- не попїлив. 

На се, що стало оя, ніхто із Беєвоіго гурту не був 
приготований; ніхто не надідв с:я, щоб Алї мав які лихі 
наміри супроти Беїя, бо в його поведеню не слід було 
ніякого подражнені, ні ворожого настрою. 

Лиш оден Бей прочув ав се. 

Хоч спокійні, але якіїсь дивні та незрозумілі відпові¬ 
ли, які давав Алї-бен-Деббах, вражали його від самого 
початку, але впевнив ся в тому доіперва тоді, коли до¬ 
глянув ту чортівську усмішку у нього на устах. 

Тоді пригадав собі, що Алї-бен-Деббах є дійсно ісмер 
тельниїм його ворогом та що має супроти- нього- якісь 
лихі наміри. Коли же опісля опитав про викуп а той не 
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давав відповіди, бистре та чуйне око доглянуло' також 
рух йото руки, витягаючої збрую із поіза поіяса. 

.Ал'Х дійсно добре змірив, лиш Бей, саме коли той мав 
стрілити, живо1 відхилив ся й куля пролетіла понад йото 
головою та вдарила в скалу. 

Сталось се так живо, що Бедуїни зразу не могли зро¬ 
зуміти що стало ся. Та в слідуючу мить Р агма-їбу -Н аз ар 
та другий ватажок здіймили кріси із рамен й змірились в 
напрямі де стояв Алї-6ен-Де:6бах. 

Але Дар’їянтБей заборонив їм стріляти. 
Витягнув руку приказуючим рухом та здержав їх сло¬ 

вами: 
— Дайте апокій! Вже самий дам собі раду із ним! Ви 

заждіть тут! 
Се сказавши, довгими своїми нотами підскочив й ки¬ 

нув ся до АльотО'. 
Та ще не допав до нього1, коли почув поізад себе між 

скалами голоси: 
— Стріляйте в них! 
І ще приказ сей не ПрОГОМОНІВ, коли гукнули три 

стріли і двох Бедуїнів впало на землю трупоім. 
— Стріляй! — ще раз поніс ся приказ. 
'Знова гукнули кріси і тепер Рагма-ібу-Назар та ще 

один Бедуїн повалились один через одного. 

Тоді Блюм, Джек та Гартман вискочили із своїх схов 
•кін, Звідки посилали свої смерть сіючі кулі та, вививаю¬ 
чи кріїсами понад головами, кинули ся на тих, що остали 
Іде при житю, щоб їх добити. 

Дар’ян-Бей жахнуз ся, почувши що дїєть іся, та навіть 
не добііг до Альото. Почувши приказ десь іізза скали, від¬ 
так воігоінь із крісових дул, на хвилю здержав ся, не знаю¬ 
чи ЩО' почати. 

Скоро однак доміркував ся, що стало ся тут щось з 
часі його неіприсутноісти; знав що Алї-бен-Деббаїх його 
зрадив та, побачивши що все вже пропало, хотів бодай 
нїмстити ся. 

А лі бачив, що прийдеть ся пропадати. 
'Куля, яку ліс лав зі свойого револьвера на Бея, була 

послїдньО'Ю, яку мав в магазині револьвера. 
В погоні за Бедуїнами вистріляв все, що мав набите, 
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а не подумав що тіак скоро буде мусів змова користати 
із сво'бї збруї. Коліиїж побачив наспіваючоїго Дар’їян-іБея, 
в страху та поспіху забув, що піяіть набоїв вже з’ужив та 
заступити їх треіба би новими. 

Не осташло ніщо до оборони а лиш ніж, що мав за 
поясоїм. А що раненою правою рукою не мііг добре во¬ 
лодіти, то корисний виїслїд боротьби був дуже сумнів¬ 
ний ДЛЯ нЬОіГО. 

Однак він не тратив відваги. 

Вижидаючи нападу Дар’ян-Бея витягнув ножа і дер¬ 
жав в долоні, готовий пробити ним ворота, як лиш на- 
бл ніжить ся до нього на віддаль рамена. 

І нагло1, гв туж саму мить, коли вдруге гукнули стріли, 
Бей прискочив то нього та сильним ударом витрутив йо¬ 
му ніж ІЗ руки, ПОКИ ТОЙ ще ОФЯІМ'ИВ ся й міг сьому пере¬ 
шкодити. 

Був тепер зовсім безборонний. 

Жорстока усмішка заграла на устах Дар'як-Бея, ко¬ 
ли той нещасний остав на його ласку й неласку. 

Ізза пояса живо вихопив „куіссу”, себто бедуїнський 
ніж та підняв руку вгору. 

— Паїміятаєш, Алії-бен-Деббаїху— кликнув — як пока¬ 
рав я 'твойого батька та синів його за се, що стоіяли опо¬ 
ром супроти мене? Паміятаєш? — кликнуїві, не вбиваючи 
ще своєї жертви1, бо його жорстока кровожаднііеть хоті¬ 
ла вперед налюібувати сія твівогою ворога. — Так, як во¬ 
ни, й ти мусиш згинути1 [Скоро моли ся, бо поки скінчиш 
моя „кусса” пінне свою роботу. 

Алт-бен-ДебІбах аж за добре знав роботу „куісси”. 
Він жеж власними очима бачив, як той п отвір найперше 
його батько ви, опісля-ж його- братіям сим ножем очі по¬ 
виколював, а відтак доперіва горла підтинав. Він хоч знав 
що смерть його неминуча, то однак ійоіго гордість, щоб 
перед ненависним ворогом не показати слабости свойого 
духа, була так велика, що він не здірігнувшись, ані не 
скривившись прямо глядів ВОрОГОІВ'И в очіі. 

— Так пропадай же, собако! Йди у пекло, підлий! — 
з верещав Дар'ян-Бей та внісше підняв руку, в якій три¬ 
мав нііж. Ще одна хвилина і1 вібіеть ся ніж в Діло та Алї- 
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бен-Деббах скінчить своє житіє під рукою ненависного 
вороіга. 

Але так не судилоісь. 
Дарїян-Бей не був в силі кровожадного свойого на¬ 

міру довершити, бо' коли замахнувісь, почув такий силь¬ 
ний удаїр в голову, що аж похитнув ся та подав ся взад. 

Блюм, коли тільки вискочив ІЗ' Джекоїм та Гартманом 
зпоіза скали, зараз зміркував, що Алї-беннДеббах в не¬ 
безпечному положеню. Оставив живучих ще Бедуїнів під 
виключною опікою своїх товаришів, а самий чимскорше 
почав лідкрадати ся із заду до Дар’яїн-Беїя так, щоб той 
його не доглянув. 

В рішаючій хвилї був зараз за ним. Було б йому ду¬ 
же легко застрілити того розбійника ,але не хотів того 
робити, бо здавалось йому, що смерть від кулі за легка 
та за скора для такого кровожадного потвора. 

А поки' ще Дарїяін-Бей отямив сія після одержаного 
удару, прискочив Блюм до» нього. 

:Кусса випала із рук приголомшеного розбійника, ко¬ 
ли побачив перед собою того незнайомого чоловіка під- 
нимаючого в гору руки, в яких блиістїлй два дивного' ви¬ 
гляду ножі ... 

Дар’ян-Бей не міг знати як сей мущиіна прийшов з 
посідане тої небезпечної збруї, зате знав що вже ніщо 
не охоронить його перед неминучою та болісною смертю, 
коли допустить до того, щоб сей чоловік обіймав його 
сими так узбросними раменами. 

Знав однак як має ся в такому разі боронити. 

Мов спружина скочив їв гору, так, що його руки зна¬ 
йшлись понад прямо до нього витягненими раменами 
ворога. Поки ще Блюм міг відступити, він опадаючи вхо¬ 
пив своїми руками, мов кліщами, простягнуті рамена во¬ 
рога, та, мов зелїзними стисками давлячи, спихав їх в 
долину. 

Таким чином Бей неп оду став Блюма щоб зробив 
ужиток із небезпечних ножів, але зате й самий не міг йо¬ 
му нічого зробити, бо об і руки мав заніяті та без небез¬ 
пеки для себе самого не міг їх увільнити. 

Стали так кільїка хвилин проти себе, очима міряючи 
себе взаїмно. Нараз Роберт побачив, що надбіг Гартман 
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та зміривсь своїм револьвером до Бея. 
Та сталось щось инішого, на ідо Бей не був зовсім 

приготований. 

Користаючи :із того, що Бей вдивив ся в ту сторону, 
звідки мав впасти стріл,, Блюїм1 підняв ноги та копнув йо¬ 
го в живіт так аильїно, що той забувши про світ цілий, 
пустив його руки та в дикому болю аж в клубок іізвиїв ся. 

Тепер же Блюм не оставиїв йому часу, та, коли Бей 
намагав оя випрямити своє тїло, він кинув ся на нього та 
обійімиїв обома руками. 

Стиснув його вісею силою. 

І нараз проініііс ся воіздухом так страшний та до жи¬ 
вого проймаю чіий крик, що всі т|ри мущинй, що були 
свідками того, аж задрожали, а мороз пройшов їх тілом 
аж до костий. 

Той крик болю вирвав ся з грудіий Дар’їян-іБеїя. 
Стало ся! 
Блюм із всеїї сили пхнув в його1 плечі об а ті страшні 

ножі — смерть Араба була неминуча. 
Нараз Блюм знова випрямив ся. 

Знов а роїзвів рамена наче до сердечних обіймів та 
знова стиснув Бея, що в страшному болю майже від ро¬ 
зуму відходив. 

‘Притиснув його до себе так ціпко, що той не міг на¬ 
віть ворухнути ся. 

іВ слідуючу хвилину підійшов'' над беріг скали, що 
знимала ся над глубокою пропастю, якої дна людське 
око не було в силі досягнути. 

—- До пекла з тобою, чортів сину! — кликнув дале¬ 
ко звучним1 голосом. 

Страшкий крик добув ся із зболілої груді Дар’ян- 
Бея ... Блюм скинув його в іпропасть. 

Так скінчив король пустині. 

Четвертої днини після того прибув Блюм із Гартма- 
ноїм, з ланнок Меґі Бортом та слугою Джеком зіновя до 
монастиря Мар Саба. 

Алї-бен-Даббах після двоїх днів подорожі попрагцав 
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їх та 'пішов в сторону, де перебувала ще одинока людина, 
іяіка йому остала із всіх серцю дорогих — його старенька 
маггіїр. . . _ .. 

— Вона молитись міе до Аллаха — говорив Бедуїн до 
Блюїма, коли із ним пращав ся — щоб він тебе стеріг че¬ 
рез цілий чаїс твойого житія, бо- лиш тобі може завдячи¬ 
ти, що> не чужий чоловік, але рідний син в годину смерти 
замкне їй (повіки до вічного сну... 

Радість Американця годі опирати, коли віїн після так 
довгого часу власними очима побачив дочку свою. Він 
жеж не мав надїії більше побачити її... 

Людній, що її привели до нього тибяч разів запевню- 
вав горо св о ю безіпр аничну вдяїкуі та в с віоіїій рад оси и не 
мав границь. 

‘Ніщо в світі не булоіб в силі його спинити від заміру 
сейчас домів вертати. Надармо переконувала його Меґі, 
що стан його' здоіровля вимагає ще відпочинку, що він 
ще дуже оібеїзісилений, що не зможе вибратись в дальшу 
дорогу — Американець нічого й чути не хотїв про се, 
щоб тут оістати, а тимбільїше, щоб продовжати дорогу до 
Палестини, як се зразу був в дома рішиН. 

Рішучо впер ся вер'тати та ніяк було його відвернути 
від того наміру. 

Блюм та ГарТман таїкож не мали чогої задержуватись 
дальше і тому не тяжіко' було Америіканцеви також їх на¬ 
мовити, щоб із ним разом вертали. 

В Два дні пізній ше були' вже в дорозі до- Бейрута, 
звідки в іпослїдне ще глянули на гори Лїбану. 

Паїн Гортон мав намір сісти на корабель, що виїздив 
до Марсилії, а з від там пуститись в дальшу дорогу. Ко- 
лиж однак — як показало ся — найблизший гіароход від¬ 
ходив до Франції доіперва за вісім днів, рішено їхати 
пар о ходом „В еста” до Олександрії, тимбільїше що той 
корабель виїздив зараз другої днини. 

На Блюма яікось зовсім беїз причини найшло якесь 
при гноблене. 

Так ві н теп ер зно в а опускав той край, куди вступи в 
серед таких дивних обставин в свойому житю. 

І що тільки він перебув за той час в сїй країні?! 
З тірївогою та журбою про свою кохану тоді із Ґор- 
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том вибрав оя був в свігг, щоб за слідом йдучи її відшу¬ 
кати. 

Тепер вертав, а з чиїм? 
Стратив не лиш Ільону, але і Торг а. Найвірнїйшого 

товариша свойого такоїж тут оставив. 
Куди-ж звернеть ая, вернувши в краї Заходу? Куди 

притулить сія безрідний сирота, нігде не маючи нікого, 
щоб ждав на нього та визирав його повороту? 

Чому якраз ті, до яких він належав, всіїми погорджу- 
ванії та відтручувані Цигани, мусїли скрізь по широкому 
світу блукати? 

Чи вони були гіршими, від других? 
Чому-ж мусили без опочинку тинятись без довшого 

постою — несупокійні — без надїїі віднайдеш домашного 
огнища? 

Чому се так? ... 

РОЗДІЛ СХІХ. 

В НАЙБІЛЬШІМ ПРИГНОіБЛЕНЮ. 

Несвідомі майже того що; роблять обі отрівожені, дів¬ 
чата, Едита й Луїкїя, вибігли на вулицю. 

Розглянули ая на вісі сторони, тут і там заглядали — 
але нещасної Лівії нігде не могли побачити. 

— Милосерний Боже! — шепнула стрівожена Лукіїя. 
якже я бою ся -о неї! Коби вона що злого не схотіла 

собі зробити! О, Боже! 
Заломила руки. 
— Ні! нії! — істаралаїсь Едита її заапокоїти. — Чого-лс 

зараз маємо думати про найгірше? Дай спокій! Не знаємо 
ніщо' певного, а лиш догадуємось, що муоїіло їй стати ся 
щось дуже прикрого, поки ще іприйшла до нас. Сього мо¬ 
жемо бути зовсім певні після того, що було предметом 
її привидів, коли лежала в горянці'. Страшна розіпука му¬ 
сі л а її обіїймити. 
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— Ходи, ходи, шукаймо її, може не допустимо до 
якого нещастя. 

Обі сеістри поіощішили яік лиш могли найскоіріше даль¬ 
ше шукати. 

Була се темна, чорна нііч. 
Густа мрака повисла над землею та заслонювала вид 

собою так, що лиш на кілька ступішв можна перед собою 
було ДеіЩОї донляїнути, 

Луїкіїн погляд трівоіжно' бігав на вої сторони, стараю¬ 
чись піробити через густу мраку. 

Всюди, здавалось їй, що бачить постать своєї подру¬ 
ги, але за кождиїм разом переконувала ая, що се лиш 
привид розгорячконаних нервів. 

На ро/зї вулиці* тепер оібі здержали оя безпорадні, 
не знаючи куди пуститись дальше. 

Едита була більш розсудливою. 
— Мол дорога! — спитала — чи не ліпше, колиб ми 

побігли на поліцію і там повідомили, що стало ся, щоіб і 
вони її шуїкали? 

— Нї, ні! — горячково заперечила Лукія. — Радше 
самі живе шукаймо, бо поки-б мій туди зайшли, моглоб 
стати ся нещастє! 

Дрощ грози пройшов по її тїлї.. 
— Муїсимо її чимскорше віднайти — говорила по¬ 

дзвонюючи зубами — бо я певна, що вона хоче собі жи- 
тє з ід обрати! 

— Ходи ,Едито! — без віддиху дальше говорила — 
ходи, моя коїхана, шукаймо її дальше! Господь Бог нам 
допоможе що її знайдемо! 

І оібі сестри пішли дальше шукати нещасної Лінії та 
тим наразити ся на неприемноісти та небезпеки, які кожде 
місто серед темної ночіі скриває для самітних молодих 
дївічат. 

Але •вернім до Лівії. 
Перед полуднем, коли горячка у ньої троха зменши¬ 

ла ся, хора щораз більше приходила до евідомости. 
Із очима наді їв лиш' замкненими лежала, як злапало 

оя, спокійно та без руху, але подражнене змагало ся у 
ньої в міру того, як собі пригадувала, що зайшло. 



Раз ще пережила всі гі муки. 
(Пригадала собі ще раз слона, що пан фон Гальден 

сказав до своєї жінки, чула його погрозу, що прогонить 
її із хати та божевільна розпука наповнила змучене сер- 
це нещасної дівчини. 

Журбою сповита, позбавлена всякої радости роз¬ 
простерла ся перед ньою будучність. 

Батько у в яз ниці — наречений на в'ііки страчений для 
вьоії — бо вона, на яку віпала така неслава, не могла мрія¬ 
ти про ое, щоб тепер Горст фон Вінтер схотів взяти її за 
жінку. 

Щож оставало їій? 
Житіє в неславі та недолі!... 
її розпука та подражнене змагали ся під такими дум¬ 

ками з кождою хвилиною так сильно, що муїсїла бороти 
ся з собою, щоб не зрадитись ііз чиїм перед Лукіїею та не 
звернути1 її уваги на себе. 

>Коли стемніло кидалась весупокійно по свойому ліж¬ 
ку та нев искаіз-ана якась трівога давила її за горло. 

— Колиб я вже не жила! — щось кричало в ній се¬ 
ред тих мук — я-16 нічого вже тоді не чула про свою не¬ 
славу, бо не сталоб мене серед того світа! 

Думка оя іприібирала у ньої щораз то певнїйшу фор¬ 
му. 

Роздумувала щораз то гліубще та більше вперто про 
се, чи не було б ліпше, колиб добровільно позбула ся то¬ 
го ЖИТІЯ. 

Воно вже нічого не було в силі її дати ■— нічого бу¬ 
ло вже від нього надїіяти ся — ніякого щастя, ніякої ра¬ 
дости. 

Так поіщо-ж було дальше волочити сія по світі ііз* тою 
мукою? 

Вона й так була змучена й досить їй було того житя. 
І нараз, оживлена тою думкою, охопила ся з ліжка, 

станула на ноги, тихо, без шелесту закинула на себе своє 
убране і неїзаіміітно, не зівертаїючи на себе уваги сестер •— 
що в сусідній кімнаті живо розмаївліяли не лрочувіаіючи 
що із ньою тут дїєть ся — крадьком вийшли на Двір. 

Хоч вже після кількох сту лівів ноги поічалиі погина- 
тись під ньою, а в голові почула шум та заворот — зда- 
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валоісь їй, що прямо мусить впасти, бо наче щоісь тягне 
хї до землі — однак вона зібрала всю свою рилу волі й 
вийшла з хати -в ніч вожу та холодну й пустилась вулиця¬ 
ми міста. 

Не зважала на се, куди йде, бо з'і всіх сторін густа 
мрака її окружала й вона не була в силї навіть дороги 
розпізнати. ГЦоІж її се обходило, куди вона йде?... Коби 
дальше, коїбйі щораз дальше!... Чейіже по дороізії таки 
наткне оя на щоісь, щоб сьоіму житю з обіймів вирвати ся. 

Засапана, тіяіжіко1 дихаючи й тремтячи із ослабленій, ша 
ла дальше — коли тимічаїсом в ній самій, в її душі боже¬ 
вільний біль, та страшна розпука лютились страшенно та 
брали гору над вісїми другими почуваніями. 

— Не можу жити дальше, не можу! — вирвалаїсь із 
уст її скарга, роздираюча серце болісним звуком. — Ціле 
моє житіє звихнене — нічого більше мені в житю оподїва- 
ти оя! Горст не може мені сього за зле візяти, що' таїк від 
нього відходжу — аджеж мені не оіставало' нічого дру¬ 
гого до вибору, я не мала инішої дороги! 

ІБіниій мій батечко! — роздумувала дальше, гіркими 
сльозами заливаючись. — Ох, чи він продуває, що неща¬ 
сна його дитина в туїж хвилину йде на стрічу своєї юмер- 
ти! А колиісь, коли вістка про мою смерть дійде до нього, 
то хай Бог милосердий по минії потішить його! 

І його житіє було звихнене, так як моє — згадувала 
із жалем. — І тобі також, мій батечку бідненький, аіж 
смерть принесе оовободженє з терпінь та болю. 

Бідна Лукіїє! — добавила із чутливістю. — Тобі я-б 
повинна заіщадити того болю, бо кохаю тебе, як рідну 
сестру... а однак... я не могла инаікше зробити ... так 
мені вже тужно за згодою, та суп окосім! О, Боже, мій 
Боже! 

І скоро гнала дальше, все дальше!.. . 
Нараз спинила оя та почала надслухувати. Здавалось їй, 

що чує журчаніє води. 

Широко розкрила очі, немов хотіла густу мраку про¬ 
зріти .. .Мимо тоїго однак нічого не могла доглянути. 
Звірила оя на свій слух та йшла за тим журчанем, що* на¬ 
че якою маґнетною силою) притягає її до себе. 

Наближаючись так скоро до води, вона зовсім не 
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доглянула стрункого мущини, що спішним ходом набли¬ 
жав ся до ньої. 

іБуїв се барон Редерн, що саме із клюбу вертав домів. 
Вибрав ся довшою дорогою, тому, щоб подихати троха 
свіжим воздухом та заспокоїти розбурхану кров свою 
холодним повівом ночі. 

іГра в клюбі все так роз’нрувала його. 
Прямо біг вперед і, здавалось, зовсім затопивсь у 

своїх думках, коли с0 нараз почув побіч себе легенький 
шелест. 

Здивований та застрашений глянув кругом себе, щоб 
переконати ся звідки той шелеіст походить. 

Доглянув струнку дівчину, що якоюсь незнаною си¬ 
лою гнана, до води живо наближалась. 

В одну мить всього допадав ся. 
Наче стріла піїгнав за ньою, щоб її спинити від того 

божевільного чину. Звична її стать була тут зараз перед 
ним ... чув вже навіть тяжке її диханіе. 

Кликнув за ньою ... однак надармо. Не міг її спинити. 
Допала вже берега ріки. Ще Кілька хвилин, а филї 

водні її покриють. 
— Милостивий Боже! — просив він майже несвідомо. 

— Допоможи мені її вратувати. 

Був вже близько за ньою і знов а кликнув її. 
Але й се нї на що не придало ся. Розпука така стра¬ 

шна її обняла, що вона його навіть не чула. 

(Спинила ся над берегом ріки, начеб надумувала ся 
над чим. В поіслїдиіій, рішучій хвилі ще боролась із своєю 
розпукою. 

Із уст її вихопив ся тихий, боліїсвий зойк... ПО ХВИЛІ 
похилила ся над водою, так мов кинутись хотіла... 

* 

Але в ту саму хвилину почула, що якась сильна рука 
схопила її за рамя та візад до себе потягнула. 
Що пізній ше стало ся із ньою, того вже зовсім не 

знала. 

(Вона зімліла, й її чувстіва зовісїм отупіли. 

Щож тепер почати? 
(Барон безрадно глянув на спочиваючу на його руках 

дівчину. 
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Серед темряви не мііг розпізнати ч ергів її ліиіція1. Від¬ 
чував лиш тягар ЇЇ та «по задубілих членах її тїла пізнав, 
що вона не тямить оя. 

Йото (положене було дуже утяжливе. 
Югліянув ся кругом, немов помочі шукаючи... самий 

не міг соїбі порадити із ньою. Не знав навіть що (вона за 
одна! Не знав її родини, не знав чия вона та де мешкає! 

(Кудиж мав звернути оя із тою нещасною? 
Підчас коли сї та тим подібні думки крутили -ся йому 

по голові, він рішивсь занести біну, зімлілу дівчину до пер¬ 
ці ої-л шитої найблизшої хати, а відтак повідомити полі¬ 
цію про все, що зайшло. 

Відважно взяв обезтямлену дїівічину на руки і завер¬ 
нув тою самою дорогою, якою прийшов. 

(Серце ЙОГО' було переповнене шівчутем діЛІЯ того 
бідного молодого еотворіня, іякоіго тягар відчував у своїх 
раменах. 

(Що могло піпхнути се молоде дівча, дитину ще май¬ 
же, що воно відважило ся житє собі вкоротити? Щоі за 
гіркий біль її грудь пригнітав, та як тяжкі неіповодженя 
її стрінули, що зважила оя на сей остаточний вчинок? Чи 
в смерти шукати хотіла потіхи? 

Дорога до найблизшої навіть загороди була довшою 
як він собі поіпереДно представляв, а сього причиною було 
се, що він постепенно, щораз більше свій тягар відчував. 
Щораз частїйше мусів припиняти ся задля відпочинку 

та з надлюдським лиш з’усидєм міг її дальше нести. По¬ 
гикав ся під тягар ом. 

— Нараз здало ся йому, що недалечко чує якісь го¬ 
лоси. 

Пристанув та слух свій напружив. Незабаром опісля 
почув наближаючих ся людній. 

(Втішив ся ’тим незмірно. 

— Ходіть сюди, ходіть сюди! — клика’в піднесеним 
голосом, так щоб його наближаючі ся люди могли по¬ 
чути. 

Після кількох хвилин дійсно побачив із мраки вису¬ 
ваючі ся дві темпі постатїї людські, що поспішно, майже 
без віддиху до нього наближались. 

Побачивши їх, нова надія в нього вступила. 
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Знов а в голос до них 'кликнув, але як счудува в ся 
коли в нашіваючих ліізнав дві женщинії, 

Станули перед ним. 
— Поможіть мені! — просив вій, тяжко відсихаючи 

та немов з полекшою, що* Бог несподівано зіслав йому 
до поїм оту. 

— Що-ж ое? — сп ит али прибувіші. 
— Поможіть мені! — повторив він вже тепер блага¬ 

ючим голосом. — На руках несу зімлілу жешцину! Не 
знаю куди мені з ніьіою звернути сія, а рукиї вже вмлівають. 
Сили мене зовсім опускають! 

— Всемогучиїй Боже! — почув зараз побіч себе го¬ 
лосний, проймаючий крик. — Се вона! Се Лівія! 

(В часі розмови одна з тих Двох похилила ся над не- 
І щасною обеїзтямленою, на його руках спочиївіаючою дів¬ 
чиною, та бистро* в її лице гліянула. 
Ще ниізіше похилилась над непорушною посталю і в 

голос, гірк0і заридала. 
Барон Редерн зацікавив а». 
— Чи пані знають ту бідну, нещаісну женщину ? — спи¬ 

тав тихо та з жалем. 
— Так, паїне, се моїй подруга! — відповіла дівчина 

крізь плач тремтячим голосом, не будучи в силі свойого 
ЗВОрушенІЯ СПИНИТИ'. 

— Звідікиж вона тут вз’яла ся? — питав барон цікаво. 
— Вона тяжко хора лежала у нас та мучена горичіко- 

вими при видами! покинула ліжко! — була тиха відповідь 
одної із дівчат. — Де ви її стріінули, пане? 

— Там, ,на долині, над берегом1 ріси! — іповажно« від¬ 
повів барон. — Вже мала кинутись у воду та в послїднїй 
ще хвилі, славити Господа, відало ся мені здержати ЇЇ від 
того страшного вчинку! Я вдячний Господу, що в час ме¬ 
не спровадив в сю сторону! 

— Наша подяка Найвиошому за ту ласку! — змова 
відо,звав ся тремтячий голос ііз боку. 

Друга висока, побііч неї стоіяча жежцина, заховувала 
ся дотепер зовсім мовчки. Лиіш раменем обіймала трем¬ 
тячу свою сестру, немов в болю великому бажала їй по¬ 
могти. 

— Ходи Лукіє! — відозвала ся остаточно глубоким, 



— 1243 — 

поважним голосом. — Треба тому панови допомогти в 

який сіпосіб. Може вдасть ш який віїз тут десь роздобу¬ 
ти ... аіджеїж се досить далеко до нашого мешканці 

Прошу за нами, мій пане1 — звернула ся вона до ба¬ 
рона. — Недалеко^ із в ідей є лавка, на якій зможете зім¬ 
лілу положити, .підчас коли ми за якимсь возом та Кінь¬ 
ми оглянемо ся. 

Барон мовчки пішов за їх порадою і незабаром були 
вже коло тоії лавки. 

Із милим- почутєм полекші Редерн зложив там свій тя¬ 
гар, підчас коли Лукіїя в роїзпуічливому болю клякнула 
побіч безпорушної та беїз тямки лежачої подруги, та 
роїзпучливо обома руками її оібіймила. 

— Так! — нарешті знова відозваїві ся барон, звертаю¬ 
чись до вИсВтоії із женіщин. — Колиіб панії тут поібііч хорої 
схотіли о стати, я-іб побіг за возом! Думаю, що для пань 
ліпше та догіднїійше тут буде заждати! 

— Колиіб ви були так добрі! — відозвала ся одна із 
них, видно рада із того предлоїженія. — Маю надію, що не 
довго будете мусїли шукати! 

Так порозумівшись із подругами зімлілої, барон Ре¬ 
дерн скоро відійшов, щоб за возом яким пошукати. 

О'бі женщини глянули за ним. 

— Едито! — в розіпуїцї заридала Лукія. — Як жеж я 
дякую Боїгоіви, що охоронив її від того- страшного вчин¬ 
ку та від наслідків його! 

Вона на хвилю задумала ся, а відтак знова почала: 
Бачиш, прочуте мене не завело! Лівія з розпуки хо¬ 

тіла собі житє відобрати.... о, як~ жеж воїна страшно- му- 
сїла терпіти, коли аж на се рішилась! 

Бідна, бідна моя Лівіє! — вона знова стиха заридала. 
— Колиб я лиш мюігла була догадались, булаб ні на хви¬ 
лину не відступила від тівюійого- ліжка! Пильними очима 
Аргуса я-б була стерегла тебе! 

І знова заплакала; відтак тихо додала: 

Тепер же вісе напраівлю • Буду стерегла тебе як ока в 
голові, а коли виїздоро'вісш, будеш муоїла мені розказати, 
що- твоє серце так сильно пригнітає... може я тобі у де¬ 
чім допоможу... зменшу тв'ою журу та теріпінія! 
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Зворушена до г дубини замовкла й тіяіжіко задумалась. 
Обі сеістри похилились тепер над зімлілою. 

Едита сиділа побіч Лівії, підперши голову руками. 
Була дуже схвильована та неспокійна, бо барона Редерна 
по голосі пізнала. 

її серце товкло ся сильно та голосно. 

Якби то зробити, щоб він не піїзнав її! — думала во¬ 
на. — Ах, колиб так можна було замаскувати ся та сим 
способом нових неприіємноістий позбутись! 

'Але хоч як старалась, однак нічого мудрого не була 
в силі придумати. 

А тиімчасом обі вже почули туркотанє воза та удари 
кінських копит. Повна надії підняла ся Луїкіїя із лавки. 

— Як скоро вдало ся йому! — шепнула радісно. — 
Ох, якаж я щаслива, що так скоро зможу Лівію зноіва до 
дому перевезти1 Обаївліяюісь тільки, щоб ся ніч не прине¬ 
сла їй якої шкоди! 

Не довго вже ждали. — За кілька хвилин справді під 
їхала вигідна повозка до лавки. 

Коли вговорено Дверцята, із середини вискочив барон 
Редіерн; поспішним ходом наближив ся до обох сестер і 
радісно кликнув: 

— Як бачуть пані, повело ся мені несподівано скоро 
стрінути ловозку, що на нііч домів вертала. Тепер треба 
ту бідну, обезтямлену жешщину чимскорше та як мож 
найзручнїійше в л-овозцї примістити! 

Се кажучи, візив Лівію в свої сильні руки й до но¬ 
во зки заніс. 

Обі сестри мовчки пішли- за ним, а коли й -вони сіли, 
барон ввічливо кланяючись спитав: 

— Чи змоіглиіб паві подати місце свойого мешканя та 
чи позволять підвезти себе ДОМІВ? 

Едита хотіла відповісти, але поки- ще змогла прийти 
до слова, Лукіїя подала вже назву /вулиці та число хати. 

Барон Редерн знов а ввічливо' поклони в ся й замкнув 
дверцята повоізки. Опісля скочив на коїзла побіч погони¬ 
ча, що здорово свиїснуїв батогом. 

Коні живо побігли а іповозкаї покотилась за ними. 
Едита була вельми схвильована. її серце наїпрасно 
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товкло ся; тремтіла на думку про стрічу із бароном при 
ясному світлі та око в око. В голові аіж крутилоісь віід 
того. 

О, щоіб вона дала, коби лиш можна було се відвер¬ 
нути? ... 

Після чверть годинної їізди спинилась повозіка перед 
мешканбм обоїх сестер. 

Редерн зіскочив з козла, втворив дверцята повозіки і 
заявив свою готовість перенести все ще без тіяміки лежа,- 
чу дівчину. 

Лукія йшла зараз за ниїм, а коли барон зложив Лівію 
на її ліжку, з подякою подала йому об і руки. Темні її 
оченята зайшли сльозами. 

— Нехай вам, пане, Бог нагородить за се, що ви для 
моєї бідної подруги вчинили! •— відоізвала ся вона рбзнї- 
жненим сльозами голосом. — Колиб не ви, пане, якого 
очевидно са(мо ПІровидїеє в хвилю небезпеки зіслало, бу- 
лаб бідненька тепер вже на дні ріки лежала! Булаб втопи¬ 
ла ся а ми стратилиіб її на віки! 

— Се дійсно було справою Божою, що я в ту сторо¬ 
ну зайшов! — відповів Редерн, підносячи її руку до своїх 
уст. 

В туж саму хвилину глянув вбік в сторону Едігти і 
побачив бліде, правильної будови лице, яке проміне лям- 
пи ясно освітило. 

Із уст барона вихопив оя легкий оклик здивованя. 
Мимохіть подав ся візад та широко розкритимч очима 
видивив ся на неї. 

І молода дівчина збіліла, побачивши його; вона лиш 
з трудом могла свій несупокій закрити. 

— Мій Боже, яка дивна подібність! — воркнув барон 
наче самий до себе, Підчас коли його погляд все ще не¬ 
мов причарований спочиваві на личку Едити. 

Був так схвильований, що самий не знав що почати. 

— Се те саме лиіце, черга в черіту — додав — ті самі 
очі! Ради Бога, як се можливо, щоб дві людинії так були 
до себе подібні, коли нема двох зовсім однакових лист¬ 
ків на тій самій деревині?! 

Барон Редерн не міг ііз тої несподіванки очутитись. 
А Лукія також не була в силі того всього розібрати). 
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ЇЇ допитливіш та здивований погляд опочивав на лиіцї 
барона. Не вміла собі пояснити чому то вид Едити таїк 
вивів його ііз рівноваги, та чому його виїскази були так 
дивно загад очні.... 

Тимічаїсом б аїр он зрівноважив ея остільки, що бодай 
на позір міг спокій вдавати. Приступив до Едити і ска¬ 
зав, слідячи її допитливим та пронизуючим поглядом: 

— Прошу, даруйте мені за так дивне моїе поведене, але 
се над’їзівиїчайіна ,подібність пані до одної ііз моїх знаномик 
так мене в першу хвилину з рівноваги вивела! 

Спинив ея, наче думки збираючи. 
Чую ея щасливим1 — почав по хвилі лерестанку — 

що я паніяім сього вечера міг тірислужитись та прошу, 
щоб пані позволили мені завтра прийти дїзнати сія про 
стан здоров ля вашої подруги! 

'Коли се гоїворив, ЙОГО' ПрОМ'ІНИСТИЙ погляд остро та 
проникливо апочивав на блідому личку Едити. 

ЇЇ очі дотепер були закриті віііями — вона гляділа в 
землю — а коли тепер підняла їх в гору, вони мали ви¬ 
раз якоїсь дивної несміливости, боїявлИвоісти майже. 

Поки ще могла відповісти, Луків приступила до* ба¬ 
рона із милою усмішкою і промовила: 

— Але-ж мій пане, се-ж зоївісіїм зрозуміле! Ми радіємо 
тим, що' ви так співчуваєте в недолі нашої нещасної по¬ 
други. Маю в БозІ надію, що в короткому часі, вона сама 
зможе вам подякувати за те, що її при житю удержали^’ 

•Барон не знав що наразі відповісти та на хвилю ва- 
гав ая. 

Не міг івідорвати своїх очий від блідого-, ніжного' ли¬ 
чка Едити а добачив- також її тремтїніє, що зраджувало' її 
внутрішнє хвильованє. 

Ще вдруге наблизив сія- до ньої і тихим, придавленим 
голосом опитав: 

— Чи можу прийти завтра? 

Едита іпіідвяла на нього' свої великі', розумні очі, в 
яких, як б ар онови здавал о оя, слеїзи блиістїли: 

— Так, пане бароне! — шепнула. — Сердечно дякую 
за ваше сні вчуте! 

Редерн ЗМІїшав СЯ І ДрО'Щ ПрОЙШОВ ЙОГО ТІЛОМ'. 
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Якжеж вона моглдб його знати? Аджеж назвала йо¬ 
го „барон ом”! 

Лукія також видивилась на сестру широко1 розкри¬ 
тими очима — поведене сестри видалоісь їй дуже зага- 

д очним. 
Поки ще Редерн вдруге міг промовити до Едити, во¬ 

на нагло підійшла до хорої та похилилась над нього. 
'Барон не міг вже довше зволікати із своїм відходом 

— поклони в ся з пошаною й вийшов з кімнати хорої. 
Луїкіїя підвела його до1 Дверній. 
Коли іпо. хвилі знов а вернула в кімнату, застала Едиту 

коло стола/. Була вельми бліда, а рукою тяжко сперла ся 
об стіл. Грудь її скоро пїднималась — не могла віддиху 
зловити. 

Страшно бліде лице сестри наповнило Лукіііне серце 
незмірним жахом. Підійшла до ньої й спитала: 

— Що тоібі, Едито? Чого ти так схвильована? Не 
скривай ся з нічим передіімною! Скажи все, що тоібі до¬ 
ля гає! 

Немов зі сну пробуджена отрясла ся Едита й несвідо¬ 
мо поглянула на сестру. Не відповіла на поставлені пи¬ 
таній. 

— Чи знаєш того пана? — зноіва спитала Лукіія, не 
розуміючи причин сестриного- хвильованя. — Звідки вза¬ 
галі знаєш, що він є бароном? 

Едита затремтіла. В її чергах відбила ся незмірна трі- 
вога. Хотіла промовити, але уїста лиш беззвучно норуша- 
ли оя Не могла голосу із горла добути. 

Нарешті вирвав ая десь із під серця боліїГсниїй зойк. 
Не відповідаючи на титанія сеістри, вибігла з кімнати. 

Якась дивна, невискаїзаяа трівога виганяла її... 

Луїкіїя неспокійно глянула їй в слід. 

— Що-ж би се мале означати? — себе питала. — Ко¬ 
ли-ж остаточно зіможу роїзівіязати загадку, шю окружає 
Едиту? Вона-ж муїсїла вже колись знати того лікаря, а 
тепер і сього' незнайомого мушину?! 

Яку-ж тайну стриває її минувшість та що є причиною, 
що навіть иередімною тої заслони не відхиляє? 

ІВісемогучий Боже... що стало ся з Едитого?!... 
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РОЗДІЛ схх. 

ЩО РАЗ НИЗШЕ. 

Немоїв громом ражений, пїдюкочив нагло1 Олекса, ко¬ 
ли Аста скричала. 

Гляїгув вііїн на неї остовпілим поглядом, не будучи в 
силі й на слово1 здобути ся, та з міїсіщя ні візад нї вперед 
ворухнути ся. Його бліде лице покрила, тіріївога та жах. 

‘Коліна під ним попивали сія, що лиіш з трудом міг на но¬ 
гах втримати сія. 

О, колиіб вона знала, який був у нього намір? Колиб 
заглянула була, що в руці він тримав ... 

— Що стало ся, Лесику? Лесю... куди ти Дістав ся 
сюди? 

Аста пробудившись, через хвилю непорушно на по¬ 
душках лежала та жахливо на нього- гляділа, опісля під¬ 
няла сія та сіла. 

її чоло покрило ся краплями поту, що1 певно було 
наслідком перебутого страху. 

Не диво також, що так жахнула ся на вид темної люд¬ 
ської постаті, похиленої над ньою. Доіперва коли її око 
навикло до оікруженя, воїна пізнала Олексу, що якраз так 
звернув ся, що' проімінія місяця, вКрадаючі Ся віїкном, його 
лице освітили. 

Астині слова вивели його з одубіня. 
Рівночасно також пізнав, що нема причини оібавлія- 

ти ся її. Аста була занадто ще розіслана та змучена, ко¬ 
ли дзвінок її пробудив, щоб могла зроізуміііти, що стало 
ся. Хоічіби навіть і доглянула дещо, то' все івидалось їїй 
тільки сном1, з якого саме збудила ся-. 

€я думка вернула йому рівновагу й додала відваги. 
Очутив ся бодаїй настільки, що зміг дбщо відповісти на 'її 
питаня, але й се зробив ще тихим та тремтячим голоісом! 

— Як же ти мене настрашила, Аісто! — сказав по 
хвилі. — Я самий не знаю, що се було! 
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