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Річ природна, граф дуже то виплавляв оя приймати 
гроші від ньої, але вона .майже присилувала його, щоіб сів 
іе ньою в повозіку та до .банку поїхав. 

<В годину піїзнїйіше мав вже 50 тисіяч, з якими другої 
днини вибрав оя до столиці. 

Вернувши, розповів як справу по ладнав. Був веселий, 
сміяв ся з того, що мусів у ньої запозичити ся, а шугнуто- 
чи навіть написав їй посвідку на позичені гроші. 

Бароіниїха була в знаменитім настрою, а з того знова 
скористав Альфонс, та з матірної каси дістав гроші на 
подорож у висоті, яку самий собі означив. 

Наближав ся день віечаня. 
Барониїха майже голову губила, бо граф домагав ся, 

щоб весільна забава була як можливо виставна й запро¬ 
сив найліпше товариство. 

В цілім місті говорили про се, яке то щасне спадає 
на бароіниїху, що дістає так богатого та милого чоловіка. 

Самий граф викликував велике зацїікаївленіє. 
Зі всіх бокіів тиснули ся до* нього, дошукувались зна¬ 

йомства із ним, вижидали запрошень на весі де — він стаїв 
прямо героєм дня. 

Барон Альфонс також мав много роботи. Готовив ся 
до подорожі на полудень й розповідав товаришам несо- 
творені річи про свої наміри. 
Ще два дні оіставало до весїлія,. Барониїха так сим пе¬ 

ре ніяла ся, що вже ні спати, ні Гіісти не могла. 
Зовсім не дивувалась, що графові* відвідини ставали 

щораз то коротші. 
•Аджеж і він був занятиій, і він також вижидав гостий, 

свояків, між инішими одного аж ііз* Росії, княізя Ташова. 

Барониїха дуже раділа тим, що й кніязія. приймати ме 
у себе й розказувала про се всім своїм знайомим. 

Аж ось прийшла і та довго вижидана днина, 

Барониїха цілу ніч не опала — мріїяла про се як то ве¬ 
личаво випаде весільна забава. 

Бачила вже себе Графинею Байт єн — в палаті по ко- 
роліївіськи уїладжееіЙ, обвішаній всякими блискучими при¬ 
красами посеред найВизначшйшюго товариства. 
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За кілька годин ге вимріяне щаст-є мало вже таки 
здійснити ся!... 

Але не тільки рожеві мрії займали її! Серед того світ¬ 
ла, що її оікр'уїжало вона бачила лиця блідих дівчат — а 
очі Едити деісь то ііз кута грізно вогнем блиСтїли. 

Відтак надплила велика чорна хмара — се еайвираз- 
нїйша тіінь ЇЇ чоловіка. Підняв до ньої руки, наче грозив їй 
пі мстою. 

— Геть маро минулих дніїв — додавала собі відваги 
— тепер починається для. мене нове житє! 

Коли остаточно рано підняла ся ііз поістелії, думки її 
були вже вільні від тик мар, що цілу ніч її мучили. Тепер 
вже думала лиш про те, з якою то- повагою проходите ме 
помежи достойними гостями та вже зазделегідь любува¬ 
лась тим. що її вісі подивляти муть. 

По полудни, десь коло другої години, мало відбути 
ся вінчане в церкві, а в саме полуднє мав приїхати граф 
із князем — свояком. 

Барониха пріямо не знала що дїєть ся із ньою. Горяч- 
ково пригадувала собі чи видала всі потрібні розіпорядже- 
ня, виплатила Альфоніеовіи решту гроішиїй на подорож а 
тоді вже взялась прибирати ся до вінчаня. 

Хоч на хвилю прийшло їй на думку, що се незвичай¬ 
не дивне, що Граф ні ;на хвилину не забіг зрана, щоб бо¬ 
дай „добрий день” сказати, але думка ся дуже скоро 
уступила перед иншими. 

Остаточно, прибрана в прекрасну, із жовтого шов¬ 
ку сукню, станула перед зеркалоїм та із таємним вдоволе- 

■нєм подивляла свою, правдиво королівську поставу. 
Вона, хоч не була вже молоідото, то все-ж таки могла 

ще неодному голову закрутити, а до -сього мала нагоду 
як раз сьогодня. 

Була вже зовсім готова і нетерпеливо гляділа то на 
годинник, то на двері, чому то граф не приходить. 

Альфонс також вже кілька разів заглядав — не міг 
дочекати ся години вінчаня. 

Вибила вже перша година, а Графа і князя як нема, 
так нема. 

За три чверті години має приїхати повозка по мо¬ 
лоду пару!... - 
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— Чомуж вони так звотїкають? Чому позіваляють 
так довго ждати на себе? 

В баронихи ііз нетерплячки та хівильованя аж червоні 
плями вис тупили на лиця. Не могла встояти еа місці й 
бтала то від дверній до вікон, то з поворотом а тільки 
хвість шовкової спідниці за ньою шелестів. 

Також Альфонс показав ся в дверіях дуже схвильо¬ 
ваний.. 

— Не розумію, чому то їх нема! — кликнув — вже 
найівиеша пора! Можеіб післати кого туди? Як думаєте, 
мамо? 

— Ні, не слід так робити! Пождім ще якої чверть го¬ 
дини! Коли за той час не наспіють, мати мемо ще час пі- 
слати за ними та розпитати чи що злого їх не стрінуло! 

Альфонс щось на се відповів, але вона вже того не 
чула. Думала, що відповісти князеви, коли спитає про її 
минуле. 

Вже то я заверну йому» голову, щоб не був дуже ці¬ 
кавий! — подумала, певна своїх облудних способів. 

Зноіва чверть години лроімиеуло', а з вижиданих нї 
сліду. 

Альфонс, що дотепер неспокійно ПрОХОІДЖ'ував ся по 
сальонї, не будучи в силі довше панувати над собою, ста¬ 
нув перед матірю. 

—Довше вже годі ждати — сказав, силуючись на спо¬ 
кій — бо з кождою хвилиною можемо сі подівати ся, що 
гості пічінуть приїздити — а що тоді? 

Барониха поіпала в так глубоку задуму, що прямо 
не свідома була того, що дїєть ся із ньою. 

Тепер донерва глянула на годинник. 

— Мій Боже! — кликнула — вже так пізно! Альфон¬ 
се, то вже найвиоший час! Йди самий до нього, біжи, — 
може що злого — борони Боже — сталось йому?! 

Альфонс вхопив капелюх й вибіг з хати. 
Бароіниха гляділа за ним через вікно й бачила як 

входив у браму камениці, де мешкав ґраф. 
Минуло1 кілька хвилин прикрого вижиданя. 

.Альфоінс побіг на гору до мешканя Байтена й задзво¬ 

нив. 
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•НЇХТ'О не ВИІЙШОІВ, щоб Йому ІВФВОрИТИ, НІХТО1 не во¬ 
рухнув ОЯ В сере ДИНІ, ХОЧ ІВіІІН вдруге задзвонив. 

Ні живої душі! 
Задзвонив втреТе. Зівуїк розляїг ся скрізь в будинку — 

але ніхто й на се не відоізвав ся. і 
— Щоб се могло значити? 
Киваючи головою зійшов на долину, щоб дверних а 

розпитати. 
— Коїли увійшов в його кімнату й спитав про графа 

Байтена, той видивив ся на нього здивований. 
—Лана графа шукаєте? Але ж віїн ще вчера виїхав 

враз із послуг ач еім своїм! 
— Виїхав? — ледво вистогнав Альфонс, майже заду- 

дубівши на місці. — Адже-іж се неможливе! Граф мусить 
тут бути! іСьотодінія-ж його вінчане!... 

Діверник счудуваїзсь. Покивуючи головою, сказаїв: 
— Що правда, то й я дивував ся, що пан граф так 

нагло виїхав! Коли я питав, куди висилати листи, що мо¬ 
же наспіють іпіісля його виїзд у, то- на се мені сказав, щоб 
я тим не жуїрив ся,, бо він самий вже подбав о се, щоб 
листи пересилано на нову адресу. 

Барон Альфонс все ще стоіяїв, наче громом поражений 
та, втворивши уста із дива великого1, все ще глядів на за¬ 
перті двері. Нарешті потер чоло рукою й звернув ся до 
виходу. і 

Немов приголомшений вертав до- матері. 
Барониха, заглянувши його-, вибігла напроти. Та за¬ 

раз із виразу його лиця піїзнада, що* стало ся щось не¬ 
доброго. 

— Альфонсе — ради Бога — що стало ся? — питала, 
ціпко хапаючи його- за раміяі. — Чи він хорий може? 

— Хорий? — зареготав ся хрипливим голосом. — Нії, 
мамо, він лиш так ... поїхав!... 

Вона збіліла наче крейда. 
— Виїхав? — зойкнула й очима повними страху гля¬ 

нула на сина. — Виїхав, кажеш? Боже мій! Що се таке? 
Аджецж се неможливе! Мій золотий, скажи, що 'сталось! 
Альфонісе! 

— Так самі підіть — переконайте сія, коли мені не ві¬ 
рите! — та злііано кинув каїпелюхоїм. Відтак встромив ру¬ 
ки в кишені й нервово ходив по кімнаті, сюди й назад. 
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Мати підбігла й вхопилась його рук, немов шукаючи 
ПОМОЧІ. І 

— Мій дорогий! Мій коханий! Се-ж бути не може! 
Доіпитай ся всьої правди! Піди, шукай його!... 

— Алеж кажу ваїм, мамо, що виїхав! Чому — сього 
не знаю! Може роїздумав ... 

— Що? Виїхав, що(б не одружитись зі мною? Якраз 
в день вінчаня виїхав?!... 

Тепер доіперва все гаразд зрозуміла, що зайшло. 
— Так е! безмилосерно відрубав Альфонс. — Я вже 

давно остерігав іваїс, мамю>, щюіб так дуже не довіряли 
йому, а за се, ви мені не івірили — так засліпились були 
в ньому! Я вже здавна підозрівав його, а хто знає, що 
ще дальше викажеть ся!... 

Барониха нічого не відповіла на се. Бліііда, наче мер¬ 
твець, знесилена впала на крісло, не зважаючи, як не- 
МИЛОіСЄрН'О мне весільний юДяїг. 

Перли й дороге каміне, сіяючі кругом її шиї, зовсім 
не годили ся із її блїдим лицем. 

Страшіна, божеівільїна трівоіга почала вкрадати ся в її 
душу — а вона все ще боронила їй доступу. 

Нії! Свого бути не може! Той чоловік, дійсний граф, 
що таким княжим даром її надїлиїв, в столиці вишукав їй 
наїйкрасший дім на меїшіканіє, не міг би її обманити! Ад¬ 
же-їж його не можна підозрівати о ніякі лихі наміри! 
Щоісь инішого мусїло’ зайти! 

Заспокоїлась такими думками. 

— Як би не було, а ївсеж муоїла зайти якась пере¬ 
шкода! — сказала. — Може граф вчера вечаром виїхав 
на стрічу князеви Тайгову, а в дюроізї може яке нещастє 
приключилоісь. 

— Мій Боже! Чую якась повоізка заїхала! Се вони! — 
радісне кликнула почувши туркіт коліїїс. — Прийми їх 
Альфонсе /ПОКИ я волокою ся! 

Альфонс нерадо кивінуїв головою, коли тимчасоїм у- 
війшов слуга й сповістив, що якихсь двох незгіакомих 
я ані в чекає в са льоні. 

— Сьогодня не маю часу! — заявив барон. — Скажи, 

шсб завтра прийшли! 
Слуга вийшов, але скорб вернув * 
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— - Даруйте, ласкавий пане, вони мають дуже важну 
справу й домагають ся бодай мілька слів розмови. 

— А се що за новина? .— розгнівав ся Альфоніс. — 
Ви, мамо, пождіть, іпідуЧдїзнаю ся, чого воєн бажають. 

Лихий вийшов у сани, а там вже оба прибутні пред¬ 
ставили ся яік тайні поліцій ні агенти. 

— Вибачайте, прошу — один із них промовив рішу¬ 
чим голосом. — Знаємо про се, що пані барокова мала 
сьогодвя звінчатись із так званим графом Байтеном. Про 
того чоловіка ми одержали сьогодия вістку, що заставляє 
нас остерегти перед ним паню барокову. 

Альфонс засміяв ся хрипливим голосом. 

— Прошу, скажіть се самі моїй мамі! — заявив і 
впровадив їх до сальону. 

— Мусите, мамо, приймити сих панів — заявив, злоб¬ 
но підсміхаючись — воїни приносять вістку про- „так зва¬ 
ного” графа Байтена! Се вас зацікавить! 

Барокова підняла ся їм на зустріч. 

— Даруйте, ласкава пані -— почав о ден із них дуже 
ввічливо — але нашим обовжзком є сповістити вас, що 
той панок підло вас обманив. Ми слїдили за ним, але в 
послїдній доперіва хвилі дізнались про ое, як він тут всіх 
умі!в гарненько піїдійти. 

Бароеиха з криком віпала на поруче кріїсла, оба де¬ 
тективи злегенька відвернулись, а Альфоініс, лихий як 
чорт, шепотів до еьої: 

— Прошу, не робіть комедії бодай перед чужими 
людьми, та не наражуйте сія на сміх перед цілим1 світом’ 

Се привело її до рівноваги. 

— Тут щось неясне, мої панове — заявила дуже хо¬ 
лодно. — Граф Байтеїн не потребує обманювати. Поглянь¬ 
те на се дорогоцінне намисто- на моїй шиї — се від нього. 

— А чи паївї барокова певні-, що воно правдиве? — 
спитав детектив поважно. — Чи пані певеі, що воно має 
яку більшу вартість? 

Барониха стрепенулась еа думку про се, що дійсно 
може впала жертвою обману. Мимохіть діткнула рукою 
намиста й стривожилась, але для заіапокоіен-я себе сказала-: 

— Нї, нї! Се неможливе! Панове чейіже не мають до¬ 
казів па се, що він обмаїнець! 
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— На жаль, таїк! — була відповідь. — Від довшого 
часу ми шукали чоловіка, що зівав ся Волдікґ, та втїік із 
вязіницї. Його ми віднайшли під іменам графа Байтеіна! 

— Не може бути! — майже з розпукою скричала ба¬ 
рон их а. — Він мавіби вткнути ііз вязіницї ? 

— Позвольте пані, що поставлю сядно питане — ввіч¬ 
ливо заявив агент. 

Вона кивнула головою, 
— Чи пані не дали яких гроший тому то графови 

Байтенови? 
— Ні! — живо заперечила — противно! Не лиш, що 

ніколи того не жадав від мене, але ще й самий обсипав 
мене р і: кін и ми дарами. 

— Алеж мамо! — пригадав Альфонс — а тих 50,000 
на дім в столиці. 

— Таїк, але за се маємо каменицю! — заспокоювала 
його барсниха. 

— А чи паеї мають угоду купин? 
— Ні — Граф має! 
Альфонс насміїшливо зареготав ся, агент же вважли¬ 

во глянув на свойого товариша. 
Не один раз в житю воїни бачили як чоловік обдуре¬ 

ний до послїдньої хвилини вірив в чесноту обманцїв, з 
якими мав до діла. 

— Пані бароноіва дарують — сказав один із них — 
сейчас вишлю телеграму до» столиці та опитаю, чи дійсно 
переведено купно' тої каменицї. 

Бароіниха тяжко дихала. 

Коли агенти, взявши від Альфонса адресу властителя 
каменицї, відійшли, вона безсильно впала на канапу й 
почула, що їй все крутить ся в голові. 

Альфонс також був блідий та цілий тремтів нервово. 
Барониха замкнула очі й заложила руки. 

Думіка про се, що її обманили й тепер вона стане по¬ 
сміхом цілого міста, так їй доігаріяла, що прямо обавля- 
ла ся, що здуріє. 

А тут, на домір лиха, почула ще заїзджаючі повозки 
із весільними гостями. 

Із сльозами в очах просила сина: 

— Мій ко'ханий, вийди до них, та скажи, що самий 
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хочеш, щоіб їх лише поізібуїти ся... У мене на се не стає 
Е'ЖЄ сил! 

— Роїзум ієть ся! :— лютував Альфонс — тепер я маю, 
не знати з якої речі, вихилити ту чарку лиха!... 

Однак вийшов. 

За хвилю увійшов слуга. 
— Якийсь паїн хоче говорити ііз лаіакавою панею! 
Була так знесилена що й відповісти не могла, коли 

тимчасом нараз хтось відтрутив пошугана й увійшов у 
кімнату якиїйСь хмуроокий мущиіна. 

Бароіниха піїзиала його та в голос крикнула й кинула 
ся немов то втікати. 

(Був се Алфельд. 
— Ради Бога! Чого ви ще тут хочете? — крикнула 

барониха з трівоігою. 
Алфельд найперше переконав ся, чи слуга вже ви¬ 

йшов, а тоді' запер за собою двері й відповів: 
— Чого? Роїзуміїєть ся — проший!... 
— Дайте мені супокій! Нїчогої не маю! Я бідна й хо- 

ра, не в силі з ніїіким говорити. Йдіть собі!... 
— Бачу, що я пані перешкодив — відповів, пригля¬ 

даючись весїльному одїіню, — Так іду, але до завтра, до 
полудня потребую 2,000 золотих а маю надію, що такої 
дрібниці мені не відкажете ... 

(Мова його була якась рішуча, грізна. 
— Мій Боже — вистогнала — чого ще ви хочете від 

мене? Дайте мені супокій, бо сама не знаю, що* діїєть ся зі 
мною! 

— Йду вже, а лиш іпроішу, щоб певно тих 2,000 я ді¬ 
став завтра. Орийду по них а тоді Вісе полагодить ся. 

— Добре, добре! Завтра, коїби не сьогоДня! Йдіть, 
ради Бога, йдіть із в ідей, бо згину зі злости! — кричала, 
рухом руки відганяючи його. 

Алфельд побачив, що сим разом вона дійсно із сил 
впадає, веміхнув ся загадочно й зверну© ся до виходу. 

Коїло порога ще раз відвернув ся. 

— Лиш прошу не забути, що ласкава іпанї баронова 
мені приобіііцнли. Завтра рано бев‘услівно мушу мати гро¬ 
ші. Здаїєть ся, що не потребую нагадувати, що пані нара¬ 
жують ся еа непевність, не сповняючи мойого жаданя. 



— 1355 — 

— Але-ж знаю, дуже добре зініаю, тільки йдіть, про¬ 
шу вас! — змуч еннім голосом його проісила. 

АлфельД остаточно вибрав он. 

Тепер зініоіва була сама — сама ііз безграничнюю роз¬ 
пукою в серцю. Ломаючи руки роздумувала над своєю 
недолею. 

Коли се правда, що говорили детективи, коли він її 
дійсно обманював, дав їй підроблені діаманти, 50 лисячів 
забрав — воемоігучий Боже!... 

Така втрата!... А до того ще наїсміхи знаїкоімих!... 
По хвилі вернув Альфонс із злобою на лиіци. 
— Треба було бачити їхні довгі ноіси, коли я їм ска¬ 

зав, що паїн Граф слабий, й тому вінчане відложене, а ма¬ 
ма тим так зажурена, що сама й вийти не може до- го¬ 
стиш. Такі то солоденькі слівця почув я на се, що аж гид¬ 
ко мені стало. 

— А тепер підуть! — в розпуці кликала бароіниха — 
підуть та сміятись муть на ціле горло із мене й радіти 
муть моїм неіщасгпєм! О! якже я тішилась, що виїду із 
відси, із того гнізда клевети, із серед тиїх маломііських 
пересудів та звичаїв!... 

А тепер?... Яка неслава!.. 
'Розжалила ся й заридала, опершись руками об стіл. 
Альфонс прикусивши уста, проходжував ся по кім¬ 

наті. Думав про себе передовсім. Тепер вже ніщо Із тої 
подорожі на полудень, яку собі) обдумав. Хоч мати дала 
йому вже гроші на дорогу, то тепер, коли вже так погано 
оправа станула, могла зажадати звороту. 

А він між своїми знакрміими стільки вже набрехав 
про' ту подорож. 

Як же тепер по'кажеть ся їм перед очі? 
І він також потерпів на нести через ту нещасну при¬ 

году — тепер1 наразив ся на сміїх тих, серед яких звичай¬ 
но обертав ся в товаристві... 

ЦІЛИЙ його гніїів та огірчеінє звернули оя тепер проти 
матері, котра — як думав — череіз свою сліпу любоз до 
Графа була виїнеою у всьому нещастю. 

Звичайно так буваїе, що< коли чолоівііксхви щось не- 
поацастить, то він шукає винних в найблизшому окруже - 
ню та на них стараіеть ся вією вину зложити. 
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(Коли же тепер знов а, хотів свій гнів зігнати на мате¬ 
рі, вона з криком розлуки підскочила в гору а її очі гні¬ 
вом загоріли. 

— Остав мене в сам о тії, Альфонсе! — крикнула. — 
Не хочу нічого — не хочу нї слова чути від тебе! Вже й 
так через тебе приходить сія мені збожеволіти — дай же 
мені спокій тепер та не доводи мене до поіслїдноіго! До¬ 
сить вже мені того доброго! Я скінчила! 

Ціле її поведене було так рішуче, було в ньому щось 
так приказуючого послух, що він не посмів противити ся 
її приіказови й, воркаючи щоісь під носом, 'вийшов з кім¬ 
нати. 

Барониха, переконавшись, що вже сама остала, зірва¬ 
ла із себе лискуче намисто, що звисало із білої шиї та з 
обридженєм і погордою кинула на стіл а відтак поспіши¬ 
ла до своєї кімнати, щоб чи мок о рше скинути із себе ве¬ 
сільний убір, що тепер зовсім не був їй до лиця. 

Був се страшний день для ньоїї. 
Для сеї жінки, жаїждучої ви в ношень, що так нагло та 

несподівано віпала із того вимріяного неба щастя, було се 
незмірно болісним розчарованєм, а навіть віпокореінем, 
тим більшим, що вона .так дуже вже нишала ся своїм ще 
н ездїйсн ими м щастем. 

Коли вже запав вечір, її розпука змогла ся до того 
степеня, що стала прямо невиноісимою. 

Розгорячкована до крайіности ходила по кімнаті, то 
сюди, то туди, —- прямо не могла на місці всидіти. Не 
могла вже навіть плакати, а се було найгірше, бо колиб 
так могла виплакати ся, булоб їй лекше стало на душі, та 
той незмірний біль усмирило. 

Нараз прийшла їй думка якою вона втішила ся із 
глубини серіця випливаючою радістю, бо видалась їй оди¬ 
нокою, що мала її видобути із того прикрого положеня. 

Чи не булоб добре цілу ту справу зразу закінчити в 
той спосіб, щоб зовсім забрати ся із в ідей?... 

Ніщо вже не стало їй в дороізї, хиба що муїсїла ще 
заждати, щоб дізнати ся від тайіних агентів, чи дійсно 
тих 50,000 заплачено на ту каменицю в столиці. 
Що частина її гроший пропала раз на все, про се 

вже й не мала сумніву, але остаточно пристала би й на 
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ту страту, коби хоч була певною, що сі гроші будуть їй 
звернені. 

Коли віпеївнить с:я пір о се, то вже ніщо ї/ї тут не 
вдержить а скорий та тихий виїзд звільнить її від тих 
терпінь, яких мусїлаб зазнати через найріжнороднїйші 
злобні натяки та цікаві питаня. Виїхавши, не булоіби на¬ 
годи стрічати ся із знайомими. 

Так розваживши все, вона рішилась остаточно ще то¬ 
го самого дня віве(сти се в житє. 

Вже добре стемніло на дворі, коди хтось тихесенько 
постукав у двері а за хвилю вказала ся дівчина. 

Вона прийшла оповістити свою паню, що один із тих 
двох панів, що вже рано зголошували сія до ньої, просить 
тепер, щоб вона його приймила, бо має щось важного 
їй сказати. Барониха прикаїзала його прикликати. 

По хвилї увійшов. 

Був се один із детективів. 

Кльотильда опитала його тремтячим голосом чи вже 
прийшла відповідь зі столиці. 

— Так є. орошу пані баронової — відповів агент — 
маємо вже відповідь а є вона такою, як ми сподівались 
дістати. Будівничий тої камеїницї звїдоімив нас, що граф 
Байтен, в день після свойого прибути до столиці, заявив 
йому, що’ відступає від купна, бо знайшов собі щось дру¬ 
гого, що йому більше до вподоби. 

Б ар оеи х а з ад ер еві л а. 
— Але-ж, бійте ся Бога! — кликнула, майже відхо¬ 

дячи від здорової думки — де-ж ті гроші, що я йому пе¬ 
редала на закупно тої каменицї? Де-ж вони? Де мої гро¬ 
ші? ... 

Зі злости майже не була в силі панувати над собою 
та з дійсною тріївогою вижидала вїдповїди агента, хоч вже 
сама могла собі відповісти на се питане. 

— Мусїли їх пан граф, при виїзді, забрати з собою — 
відповів агент, з глумом натискаючи рівночасно на гідність 
ґрафову. — Крім того вийшло на яв ще міного других 
справок. Зі всіх однак ви, пані, найбільше потерпіли. 

Барониха опустила ся на крісло. 
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Так все вже пропало! Не могла навіть мати найменшої 
надії на зворот гро ший. 

Сія вістка зовсім1 шїі іприібила. 
Коли агент вийшов, вона цїлкоїм із сил оіпала й зовсім 

стратила охоту до житя. 
'Одно ще тільки бажано оста'ло — втікати перед на* 

сміхами знаїкомиїх як найдальше. 
Під охороінбю ночі могла виїбрати ся із того міста; хо¬ 

тіла заховати сія в безпечне міюце перед колючками, які її 
готовили б лизані та дальші знаком] :а які та зарозуміла 
жінка не була би в силі перенести. 

Із своїім наміром боїяла ся зрадити навіть перед Аль¬ 
фонсом, бо знала, що він старав би <сяі здержати її від того-. 

Оставила тільки записку для нього, що робить се за¬ 
для неминучої потреби, а гроші, що дістав на подорож, 
оставляє йому на дальше удержаеє. Обіцяла ще написати, 
коли троха заІсіпоікоііТь ся. 

Зібрала дещо річній, що могли їй стати в потребі в 
кількох наїйблизіших днях і ждала аж прислуга сяде до- ве¬ 
чері. 

Тоді доперна, взявши ручну торбу в руки, висунула ся 
із хати. На вулиці най мила повоізку, іхоч ще мала досить 
часу до відходу поїзду — зробила се так лиш тому, щоб 
не стрінути по дорозі нікого із зеакомих. 

ІНа стаїції купила карту, та в ждальїнї по кутках ховала 
ся, щоб як найменше звертати на себе увагу. 

Лиш заїхав іпоіїїзд на стадію, воїна сейчас поспішила, 
щоб заніяти місце. 

Але нараз хтось її спинив. Був се Альфонс. Він ]з злоб¬ 
ною насмішкою положив свою руку на її рамеїни, а проши¬ 
ваючи зїїдливими очима промовив: 

— Як же мені мило так несподівано стрінути паню 
бароінову. 

— Мій Боже! — Пусти мене — мушу виїхати! — ви¬ 
стогнала бароіниїха блїда наче мертвець. 

— Так вам спішно, мамо? — спитав, глузуючи. — Але 
сумінїваю ся, чи мама зможуть виїхати сим поїздом, бо не 
думаю, що так жи(во пола дмемо свої* -оправи! Оістанете 
тут, мамо! — додав приказуючим тоеом, коли воїна нама- 
гала іся висвободити із його рук. — Ще від ичера я знав 
до чого воно йде! Я 'вам недовіряв від хвилі коли той Граф 



І 

— 1359 — 

так здорово вас осмішив і тому прикаїзав стерегти коло 
хати. Донесли мені', що ви мамо вийшли, й саіме в час вда¬ 
ло ся манії сюди прибути! 

Ти мч ас ом заперто двері вже послїднього воза й поїзд 
звільна рушив із місця. 

Барониха бліда наче мертвець, дивилась через хвилю 
остовпілим поглядом, відтак стратила тямку й зїсуїнулаїсь 
на земілю. 

РОЗДІЛ СХХУ1. 

ВІДНАЙДЕНИЙ. — СТРАЧЕНИЙ. 

Піїсдія бурливої подорожі корабель, якиїм їхав Блюм із 
своїми зінакомими, заїхав до пристані в Александрії. При¬ 
держуючись свойого рішенія, в другий день подорожі ми- 
стер іГортон виплатив Блюмови більшу скільїкіїсть проший, 
як нагороду за освободженє дочки. 

Хотів також Гартманоіви заплатити, але він потряс го¬ 
ловою: 

— Дайте спокій, прошу! — сказав. — Взагалі «я навіть 
права не маю до нагороди бо нічим не причинив ся до 
увільненія вашої дочки із рук розібишаків. А колиб і було 
так. ;то й тоді' я-б не пришв проший, а чому — то скажу 
колись пізнїійше. 

Американець видивив ся на нього, а ніяк не міг зрозу¬ 
міти, чому він так каже. Давав йому грошин, як здавалось, 
зовсім не мало, а тут стрінув ся із відмовою. 

— Ей, радше подумайте — остаточно сказав — а маю 
надію, що зміните своє рішене. 

Пішов до дочки. 

•Сиділа в каюті й читала. Коли почав про те розка¬ 
зувати, книжка випала їй із рук на землю а коли Меті схи¬ 
лилась та підняла її була червона, як бурак. Здавалось, що 
вся кров набігла їй їв лице. 
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— Чи розумієш се? — питав їа батько, длія котрого 
те все було загадкою. 

Дівчина здвигнула раменами, а перекидаючи картками, 
щоіб знайти те місце що читала, байдуж о відповіла: 

— Чого-ж нам тим голови ломити? Заявив, що колись 
скаже, так чомуж не пождати?!... 

Мистеїр Гортон чекав. Аж ось й послїдня днина подо¬ 
рожі кораблем минала а Гар тім ан все ще нічого не сказав. 

Тої днини панна Гортон зовсім не виходила із каюти, 
а коли батько зійшоїв на долину, застав її лежачу на ото- 
манї. 

Радив їй щоб вийшла на чистий воздух, коли не по- 
чуваєть ся здоровою, але вона заявила, що воліє остати 
на долі в супокою, а батько не наставав проти, знаючи що 
вона не уступить. 

На диво й Гартман тої днини не показував ся. 
Американець допитував ся про нього, хтївши тепер 

вже покінчити ііз ним справу, але й іБлюїм також не знав 
куди він зашив ся. 

Старий рішив таки відшукати його. 

Хто тепер бачив старого, як живо звивав ся по ко¬ 
раблі, ніколи не повірив би, що сей чоловік так ще недав¬ 
но перебув тяжку хоіробу! По- тих тяжких днях остала лиш 
згадка у нього ... 

Зійшов в долину східцями й шукав Гартмана в його 
каюті, але й там його не знайшов. 

Розпитував також в сусід них каютах, аж і зажурив ся 
тим. 

— ТІ То-ж се? Чи він із розмислом ховаєть ся? 
Подзвонили на подорожник, закликаючи їх до обіду. 

Старець рішив перед обідом ще раз заглянути до дочки, 
щоб її намовити іпійти на гору, на обід. 

Скоро перейшов у другий відділ й злегенька втворив 
двері Д° каюти, щоб дочку не збудити, колиб може засну¬ 
ла. і 

Але от оман а була тепер пуста. 

Мистер Гортон аж уста втворив із великого дива. 
Що се? ... Там, подальше, чиж би се була Меті? Чи 

се дійсно його дочка? 
Остовпів. 
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Не міг піймити того, що бачив: його дочка в обіймах 
чужого мундики?!... 

Й нараз очутиів ся. 
— Меґі! — кликнув. 
Пара залюблеіних розбіглась на боки, начеб громом 

поражена. 
В туж мить другий оклик вихопив іся із уст Гортона. 

Пізнав того чоловіка, в якого обіймах була його дочка. 
Не був се ніхто другий лиш — Гартман. 

Через кілька хвилин трівала глуха тиішина, немоїв пе¬ 
ред бурею, відтак доіперва старець заіпер двері від каюти, 
та підійшов івіперед. 

— Тут я вас знайшов, мій паие, хоч цілий корабель 
перешукав за вами! Тапер розумію, чому ви грошнй не хо¬ 
тіли приймити! Захотілось вам чогось більше! Самоі зо¬ 
лотої рибки захотілось! — гукав тремтячим від гніву го¬ 
лосом. — Мушу признати, що масте здібність до полаго¬ 
джу® аня деяких справ! — додав із насмішкою. — Шкода, 
що я полишив купецтво, а то- міг би собі побажати тако¬ 
го здібного спільника для себе. Шкода також, що ви тут 
пропадаєте — такі люди роблять великі успіхи в Америці! 

— Туди-ж я й поїду! — відповів Гартман юпокійно, за 
той час прийшовши троха до себе. — Поїду в Америку, бо 
не маю надїії, що ви вже сьогодні згодитесь на се, щоб 
віддати за мене панну Меті, а не хочу, щоб ви далеко за 
мною шукали, коли прийдете до переконаня, що инакше 
й бути не може! 

Спокій, із яким Гартман сі слова висказував, так счу- 
дував старого Американця, що він спершу не знав, що має 
думати про се. 

Але тепер гнів знова його обняв. Темний багрянець 
виступив йому на лице, коли він підійшов до молодця й 
різким та високим голосом промовив: 

— Пане! Ви або прямо здуріли, або ваша безличність 
так велика, яжоїї мені в житю ще не доводилось бачити! 
Чи дійсно думаєте, що я вже аж так дурним стану, щоб 
віддав за вас колись свою дочку? . .. Ха, ха, ха! Сміятись 
мушу із вашого божевілля! Ваша думка — дійсно беїз- 
глуздна! 

Нараз звернув ся до дочки: 

\ 
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— Меті! Чи іти вже зовсім сорому позбулась, що мо¬ 
жеш такому, як оісь сей муіщиНа, кидатиісь в обійми? Тож 
я тобою так піклую ся та журю сд чи ти здороівлє своіє у 
тих розбійників не підірвала, а ти — :в той же самий час 
в любощі (заходиш, та ще ... < 

— Вибачайте — рішучо* перебила дівчина, що дотепер 
мовчала — се не любоїщі, але праВІдива, поважна любов! 
Коли ми крили ся перед вами, отче, то се лиш тому, що 
ви — як самі признаєте — діізеавіши ся про се, не доіпуїсти- 
либ нас *схю(дит(и ся та старалиб ісія чиміскорше нас розлу¬ 
чити! Чи може не так? Але тепер, коли вже про се знаєте, 
пригадую вам те, що неіраз заявляли — що все лиш моє 
щаістє маєте на думіції. Коли так, то благословіть нас, ба¬ 
течку! Сприяйте моїй ому щастю! Прийміть його як рідного 
сина, а ми ціле своє житє будемо вам за се вдячні! 

Мис тер Гортон довший час приглядав ся своїй дочці 
та рожевому її личку, нічого не відповідаючи. Відтак зіт¬ 
хнув г луб око й сиокійНим, беїз гніву, голосом відозва® ся: 

— Так, Меґі — твоя правда — ніщо мені не лежить 
так на серцю, як твоє щастє. Але якраз то)му, що так є ^ 
кажу тобі ось що: 

Коли ти дійсно' мрііяла коли про се, щоб стати жінкою 
пана Гартмана, то1 раз-на-все вибий собі те із голови. За 
се. що поміг вирвати тебе Ііз рук розбишакіїв, я давав йому 
нагороду таку, що в його обставинах та потребах виста- 
лаб йому на удержаеє цілого житя, а він того не приймиїв, 
самий тепер бачу чомуі. 

Я радо вдвоє більше дам, щоб не сказав, що я не вмів 
його заслуг оцінити, але — щоб я віддав дочку свою чо¬ 
ловікові, ЩО НІЧИМ' не Є Й НІЧОГО' не має, до* того ніколи 
не прийде! 

Ходіть сюди, пане Гартіман — звернув ся до молодця 
— покінчім наші справи, бо корабель незабаром прибє до 
пристані! 

— Батьку!... 
— Мовчи! —- перебив їй — та слухай мене: Не вийдеш 

тепер із каюти, доки не дам на се призволу! Чи розумієш? 
— Ходіть, мій пане! —звернув ся старий до Гартмана, 

не зважаючи- на її прохане. 
Але Гартман ні з місця не ворухнув ся. 
— Не турбуйте ся надарМіО — промовив 'Спокійно — 



— 1363 — 

бо се ні на що не зідаість Ся. Не прийму, хочби в десятеро 
більше, бо не хочу наших грошин, але ваішоїї дочки! 

Тепер вже не істало теріпеливости Американцеви. 
— До того, щоб ви гроші приймили — промовив із 

гнї'вісім — я вас не вісилую, але таки присилую до- того, 
щоіб ви забрались ііз в ідей. 

(Се сказавши, підійшов до дверній ,[ втворив їх. 
Дочка ще раз хотіла попробувати щастя. Кинулась йо¬ 

му на шию та із сльозами в очах кликнула: 
— Батечку, дорогий! Не робіть мене нещасною на 

ціле моїє житє! Я не перенесу розлуки із ним! Пропаду 
марно, коїли нас розділите! Змилосердїть ся! На колінах 
вас благаю о се! 

Чи се ЗІВОруїШИЛО’ його? 
Вираз лиця остав неїзіміїненній — слона не відповів, а 

лиш звернув оя до Гартіміана та приказуючим рухом руки 
вказав на двері. 

Сей побачив, що еема чого довше впирати ся, тож на 
відході ще сказав: 

— Добре, йду із відіси, але чейже не можете мені за¬ 
боронити, щоб «я поїхав туїди, куди й ви пустились — себ¬ 
то до вашої відчини. Так знайте — даю вам слово чести, 
що незадовго побачимо ся. 

Гоїртои нії словечка на се не відповів, але коли Гартмаїї 
хотів підійти до Меті, не допустив до того. 

— Із моєю дочкою не маєте що говорити! Оісь там 
двері! 

Але тоді воїна підбігла до нього й, закинувши руки йо¬ 
му на шию, просила: 

— Не відходи від мене, Пилинку — що-ж .моїє житє 
без тебе вартує! ОІстань зі мноію! 

Батечку! — звернулась до старого, з місця не рухаю¬ 
чись. — Аджеж ви бачите, як я люблю його* — без нього 
жити не зможу! Не доводїть мене до божевіяя своєю без¬ 
оглядністю та браком люїбови!... Не довоДїть мене до 
послід ного! — добавила з гнівом коли, глянувши на ста¬ 
рого, добачила, що її слова остали без ніякого- вражіня — 
чейже й »ви не можете мене присилувати, щоб я оістала при 
вас, коли відганяєте його! Я піду із ним! 

Та Г орт он в туж саму хвилю вхопив її за ірамія так 
сильно-, що вона аж Нрикйула ііз болю. 
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— Я тобі покажу, що таки всилую до послуху! — 
кликнув. — А ви, пане Гартман, йдіть із відай! Як же ні 
— то наслідки собі опісля припишіть! 

— Не журись, Меті! — рішучим голосом відозівав ся 
Гартман. — Уступаю тепер перед твоїм батьком, але се 
скінчить ся, коли висядемо на сушу. Побачимо ся скорше,, 
як сама думаєш! 

Запер двері, а за ним і- старий Гортон вийшов та зам¬ 
ну в на ключ дівері за собою. 

Так Мері була увшнена. 
Хвилю дивилась ще вперед себе, а тоді тихий зойк 

вихопив ся ііз її грудий. 

Могла бути пе:вною, що не стаїнеть ся по її волі, бо 
знаючи свойого банька, могла надійти ся, що не віддасть 
її чоловікови низького іпоходженя та без маєтку. Одна- 
ксж її лю/боїв до нього вже здавна з акор шилась в її сер¬ 
цю. що б мала тепер уступити перед яким будь розумова - 
нєм... 

— Ви знаєте, де зможете мене знайти, як довго ми є 
на кораблі —= говорив Гортон до Гартмана вже за двери¬ 
ма — і, думаю, ви скористаєте із того, поки час, та при¬ 
йдете ДО' розуму бодай остілько, щоб приняти гріш, який 
я вам преідкладаю! 

Гартман нічого' не відповів. 
Не вклонившись навіть відступив від Американця а 

підійшов до Блюма, що стояв при кінці помоста та вдив- 
ляв ся у воду. 

Той аж жахнув ся заглянувши бліде лице Гартмана. 
— Бій ся Бога, що тобі є? — кликнув. 
— Ходи, розкажу тобі — відповів Гартман. 
Сіли об а на скрученій линві корабельній і тоді Гарт¬ 

ман розповів йому, як то розвинула ся любов між ним 
а панною Гортон в чаїсї їх увіязненя та як тепер нема ні¬ 
яких виглядів на поводженє. 

Блюм слухав уважно', із зацікавленим, а тепер підняв 
голову. 

— Ніщо дивного — сказав— що старий противить 
ся тому, та підозріває, що не о неї тобі ходить, а о його 
майно. Самий ти стань на його місце! Що до тебе само¬ 
го, то не жури ся — ти маєш се, що найважнійше, а то 
взаїїмну любов панни Гортон. Одно лиш дурне ти зробив, 
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ЩО не ВЗЯВ ГрОШИІЙ ВІД НЬОГО1. Тобі ївши придали б ся, 

а тимбільїше їй, колиб стала твоією жінкою супроти бать¬ 
кової вола! 

— Е, дай радше спокій! Стїлько, щоб доїхати до 
Америки, то ще (маю, а опісля — якоїсь то вже б уїде! Всу¬ 
ну ся на той самий [корабель, котрим вони їдуггь, та вийду 
иа верх доіперва тодї, коли корабель буде на повному 
морю. День і ніч шукати му нагоди, щоб її побачити, хоч- 
би старий не знати як її стеріг. 

Блюм не хотів псувати товаришеви рожевих мрій, 
тому не спирав ся але не вірив в доводжене йогр намірів. 

Коли корабель прибив до берега Американець із доч¬ 
кою не п оправдавшись із ніким, повозкою чиїміскорше по¬ 
їхав у місто'. Але Гарман тим ке журив ся, бо із даввїйшої 
розмови знав коди та яким кораблем вони поїдуть та 
постановив на той корабель дістати ся ще поперед них. 

Другої днини після того Блюм та Гартман тягаючись 
по місті остаточно зінова наближились до пристані та 
приглядали ся там г о ринковим приготованим, бо тої днини 
мало кілька кораблів виїхати на поївне море. 

Так приглядаючись підійшли до корабля „Церес”, ко¬ 
трим мав їхати Гортон. Гартман пішов купити собі карту 
на проїзд. 

Прислуга корабля „Тигр” живо кінчила свою роботу), 
послтдеий товар збираючи на поміст. Подорожні також із 
поспіхом сходили ся й незабаром було все готове до 
від'їзду. 

Піднимали якор. 
На березі остаїло ще ми ого людий, що відводили зна¬ 

йомих, приятелів та свояків до кораблів. 
Аж ось в послід ній хвилині заїхала якась повозка, та 

так живо, що люди ледво вспїли роїзістуїпйтись. 
Блюм бачив, як із повозки з поспіхом висів якийсь 

старший мушина із дівчиною та повів її містком, що лу¬ 
чин беріг із помостом кораібля. 

Як же счудував ся, коли пізнав, що се Гортон із доч¬ 
кою! 

В одну мить пїіймив все: Гортон втікає! 
Кругом себе розтручуючи зібраних людий, пігеав до 
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Гартмаїна ,що на корабл'ї „Цереіс” купував для себе карту. 
— Задеріжи гроші! — кричав ііз далеку. — Вони їдуть 

„Ти-гром” — оісь вже відбивають від берега! 
Гартман, наче громом поражений, кинув ся вперед та 

в напрямі до Тигра. Здалеку вже однак побачив, що за 
пізно бо поміст відходить від берега й корабель коли- 
баєть ся. 

— Запізно! 
Деякі із насмішкою, деякі ііз жалем приглядались їм, 

КОЛИ ВОНИ ДОбІГЛИ до місця, звідки перед хвилею можна 
було ще дістати ся на відпливаючий корабель. 

Із корабля глядііли ще подорожні й маяли хусточками 
до тих, що остали на березії. 

Нараз прорізав воіздух грімкий крик жіночий. Се Ме¬ 
ті пізнала стоячого на березіїі Гартіміана й витягнула руки 
до нього. 

В туж мить батько вхопив її в пів й відсунув віід по¬ 
руч а. 

Корабель відпливав щораз то дальше, щораз то меін- 
шїв на обрію, аж вже видно1 було тільки маленьку чорну 
точку, за якою снувалась коса бурого диму. 

Народ почав розходити ся із над берега — остало 
тільки двох: Блюм із Гартманоїм! 

Із жалем глядів Блюм на бліде лице свойого' друга, 
відтак положив йому руку на плече й іміяігкО' сказав: 

— Ходім! 

Тай погліянув на нього мутними очима та без наду- 
манн повторив: Ходім! 

Мовчки вернули до заїзде ого дому, де Гартман, при 
вікні сівши, задубілими очима споглядав на вулицю. 

Надарімо стаїрав ся Бліюім очутити його із того оістов- 
піпя; Гартман наївіть не чуві того1, що там,той говорив. 

— Сидячи тут, при вікні, ти не зміниш свойого по- 
ложеня — вговорював його. — Мусиш занаїнувіати над 
собою та біль свій перемогти! Я самий знаю добре, що то 
значить, втратити кохану дівчину — говорив, десь в даль 
задивившись — знаю, як то чоловікоіви тоді всього від- 
хочеть ся! Але знаю такоїж, що не треба опускати ся та 
зовсім піддавати журбі: — силою треба держати оя на 
ногах а пекучий біль в серцю по геройськи здавити! 
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Те все я переніс на собі та лиш завдяки добрим по¬ 
радам старенького МуСтафи, що оібходив ся а[і мною на¬ 
че ііз сином, я те все оїдоліїв. Тому слухай мене, Гартман: 

Тут, ти не можеш оіставати, — остаточно се й не ма¬ 
ло би ніякої діли. Також не розумно їздити сл;їд в слід за 
Гортоном, бо я переконаний, що він нар он но кр)їгими 
дорогами їздити ме іпоіки верне до Америки, а робити 
так буде паї се, щоб тебе згубити по дорозії. Тепер — ра¬ 
джу тобі — не їдь за ним — оістань радше зі мною — 
завтра їду в Царгород. Гроіший маю досить, виїстане для 
нас обох, а що потім зробиш, то побачимо ще. Коли за¬ 
бажаєш поїхати за ними, то маєш досить часу. Тими ас ом 
рістань зі мною! 

Гартман згодній ся на се, але головно тому, що вже 
видів, що не зможе оістати самий із таким прилноблеінієм 
духа. 

Американець рішив зміну свойого1 наміру вже в ту 
хвилиіну, коли Гартман в приісутности Меті заіявив, що по¬ 
їде за ним. Тому же, що Гартман знав, що він має намір 
їхати кораблем „Церес” й собі туди хотів дістати сіяі, то¬ 
му він змінив свій намір. 

Нічого не кажучи дочці, нї навіть послугаїчеви, са¬ 
мий приказав перенести річи на корабель „Тигр”, а ска¬ 
зав їй, куди їдуть, аж доіперва тодї, як вже сіли в повоз- 
ку. 

В першу хвилю вона майже остовпіла, не розбираю¬ 
чись зовсім в положеню, аж доіпеірва коли знайшла ся на 
кораблі, в голос заридала. 

Гортоноіви нагла стріча із Блюмом почасти знищила 
намір, бо зразу він думав так все повести, щоб Гартман не 
лиш не міг із ним їхати ,але щоб взагалі не знав, де за 
ним шукати. 

А ще гірше все попсувало ся коли; також Меті загля¬ 
нула стоячого на береїзї Гартмана. 

Силою заніїс її на долину до* каюти, де тепер бліда та 
сумна лежала на ліжку та лиш через мале віконце спогля¬ 
дала на небо, що звільна покривало* ся міновими звіїздка- 
ми, перед якими вона жаліла ся на свою незавидну долю. 
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Р'ОЗДЇЛ СХХУ1І. 

ГАРАЗДИ АРТИСТІВ. 

Коли Ільо'на ©пала на землю знесилена трівогою та 
довгою дорогою, Ібрагим кинув сія на неї. 

Але нараз вхоїпив його якийсь сильний мущина за 
плече. 

— Чоіго хочеш від ньоїі? — кликнув. 
— Се моя дочка — відпер Ібрагиїм, лютуючи — хоті¬ 

ла втік нуги від мене! На щасте не вдалось їй! 
— Се брехня! — відозвала ся жінка, що клячала по¬ 

біч Ільони — вона зовсім не виглядає, щоб була твоєю 
дочкою! , 

— Що ви можете про се знати! —.лшвав ся Ібрагим 
— вступіть ся! — гукнув наї громадку цікавих, ЩО' похи¬ 
лились над зімлілою — що вам потреба від моєї дочки? 

— Геть з дороги! — відоізвав ся тепер якийсь глибо¬ 
кий голос та в середину гурта увійшов високий муіщина, 
що якраз над’їхав поівоізкою. — Чого , ти вчепив ся дівчи¬ 
ни? — говорив пріміким голосом. — Чотож вона так вті¬ 
кала перед тобою, та з такою трівогою проісила поімочі, 
коли є твоєю дочкою? Чому ж м усіла втікати від тебе? 
Покищо воїна остане при нас аж доки не верне до свідо- 
мости та не розкаже цілої правди! 

Ібрагим аж скричав зі злости, але цілий виступ того 
мущиии наказував такий послух, що віє прямо не мав від¬ 
ваги проти вити ся йому. 

А однак весь кипів ііз снївіу. 

— Віддайте мені дочку, бо пожалієте того! — кри¬ 
чав. — Коли по доброму не уступите, то вжию сили й по¬ 
кажу вам, голото, що то противити ся мені! 

— (Роби, як хочеш! — відповів той мущина із непо¬ 
хитним супокоєм. — Не боїмо ся ні тебе, ні твоїх погроз 
а дівчини не дістанеш, поки вона сама не скаже, чи є 
твоєю дочкою та чому перед тобою втікала! 
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Ібрагим лютив ся, аж зубами скреготав. 
Не вдало ся йому настрахати їх погрозами й тому 

страшенно казни ся. 
Із (Поважних, та прізіних лиць, що його окружали, пі¬ 

знав гаразд, що воїни мають охоту йому доказати, що в 
їх руках сила, та що він тепер на їхній ласці. А що поба¬ 
чив, що не в силї буде їм оперти ся, Ю1 в оліїв радше усту¬ 
пити тепер чим наражувати ся на дальші непредзиджєні 
можливості. 

— Так добре, піду тепер! — крикнув з гнівом — але 
памятайте, що я вам відплачу ся за се, що задержали 
дівчину у себе! Кажу вам, стережіть ся перед моєю ме’стю! 

Й лютуючи пішов від них. 
Однак ваг ті вигуки та погрози не вчинили ніякого 

вражіня на оставших, а протиівно1 — викликали лиш по¬ 
горду для нього та наїсміхи. 

Під старанною опікою жінок Ільона скоро очутилась, 
її занесли на віз та зложили на мягких клунках, де вона 
по часі втворила очі й розглянула ся кругом. 

Із початку трівожними очима розглядала ся, чи не 
загляне ще де ненависного Ібрагима, але побачивши лиш 
самі незнайомі лиця, та переконавшись що між ними не¬ 
ма її ворога, вона аж лекше зітхнула й випрямила ся. 

— Чи — Ібрагима — нема тут? — опитала тремтячи 
ще з трівоги та зі страхом вижидаючи відповіли, бо-ж 
ще не була певною, що вже вільна від того потвора. 

— Вспокїй ся дівчино — почула жіночий «голос — 
той чоловік вже іпішов із відси; він нам агав ся тебе за¬ 
брати, але ми не допустили до того. 

— Ах! Гоіаподу Богу слава! — шапеула Ільона, а її 
очі мимохіть наповнили ся сльозами. Простягнула руку 
до жінки, що їй про се сказала, немов дякуючи їй за се. 

Жінка» та чекала, аж Ільона троха вепокоіїть ся а від¬ 
так сердечно спитала: 

— Чи він дійсно є твоїм батьком, як нас перекону¬ 
вав? Скажи! 

■— Моїм батьком? — із жахом промовила Ільона. — 
Навіть у снї ним не був! Ох!... колиб ви знали, як стра¬ 
шенно я бояла ся його! І здаїєть ся мені, що колиб він 
був дістав імене із відси, то на смерть замучив би мене. 
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Нї хвилі не су м нів а ю сія в се! Тому тим біїльїше яі вам вдям¬ 
на за се, що ви мене із іруїк ггог*о* <роізіби(шакиї увільнили. 

Дроїщ пройшов її тілом, коли зігаДала про се й ли¬ 
це своє закрила руками. Коли же всиокоїла ся, розповіла 
тим. що їії окружали, як то її Ібрагим пірваїв серед ночі із 
хати незнайомого їй добродія, та що дальше було. 

Слухаючи, вони незмірно обурювали ся на такий зло¬ 
чинний поступок того драба, та на його безличніїсть, з 
ЯКОЮ ЇХ ВіПЄІВНЯВ, ЩО іВОна Є ЙОГО' дочкою ... Коли-ж їй 
сказали, що він грозив їм, що поверне ще й тоді її забере 
силою, бііідна Ільона схопила ся з криком тріївоги із місця. 

— Ох, змилосердїіть ся, ратуйте мене від нього, щоб я 
знова не впала в його руки. Ради Бога, коли того не 
зробите, то я напеївно пропаду! 

О, мій Боже, мій Боже! — ридала. Не маю ніікоіго 
на сїм світі, що візявби мене в свою опіку! Возвміть ви 
мене з собою, люди добрі! Дайте мані захист між вами, 
инакше — Бог манії свідком — сама не знаю, що стаееть 
ся зі мною. 

Блїда жінка, що сиділа при ній, положила свою руку 
на її рамени, а відтак обіїймивіши в піп, притягнула до се¬ 
бе, стараючись її заспокоїти. 

— Не бій ся, дитя моє! — добродушно вспокоювала 
а притім переглянула ся із тими, що> кругом стояли — будь 
певною, що ми тебе не оставимо — поїдеш дальше ,із на¬ 
ми. Ми вже й так рішили щоб сьогодіня дальше із відіси 
виїхати, так рівночасно' й ти зійдеш тому воіроігови із 
очий. А коїли він дійсно сюди верне, то нас тут не застане 
та може тоді шукати вітра в полю. 

Ільона залилась сльозами. 

Із вдячности простягнула руку ДО' тої жінки, дяку¬ 
ючи їй за опіку. Тут, посеред тих повних простоти й 
добродушіности людній, що так щиро* заопікувались нею. 
почувала ся знова безпечною перед своїм ворогом. 

За яку годину гурток артистів рушив в дорогу до 
маленького місточка, кілька миль дальше положеного, де 
в часі* річного ярмарку думали дати кілька вистаїв для зі¬ 
браного там народу. 

Ільона оістала на вовї під полотняною б удою, враз іі» 
тою блідою та поважною женщиною, що очевидно' нама- 
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малась прогнати жуїрібу та неістіоікіїй молодої дїівчиїни та 
розвеселити її. 

Колиж ще підчас розімови діїзінала ся, що Ільояа та¬ 
кож була артисткою та виступала в цирку із ріжними 
штуками на трапеїзії, прямо не могла здержати радісного 
оклику, що так і вихопив ся із її уст. 

(Казала спинити коні' та чимкорше вискочила [з воза 
та поспішила до мущин, що йшли шпиком побіч возів. 

'Живо розповіла їм, що перед хвилею почула від Ільо- 
ни та ,в мить по сіїїм врадувані члени трупи окружили віз, 
сердечно стискаючи її за руку й витаючи, як одну із това¬ 
ришок свойого заводу. 

Найстарший із них якийсь час роїзімавляв ще ііз тою 
поважною жеінщиною, що опісля зноіва вилізла на віз та 
заняла давне своє місце побіч Ільони. Колиж опісля Ільо- 
на розповіла її про своє минуле, жінка ся спитала: 

— Скажи меиї, чи ти не осталаби із< нами? Ти мо- 
глаб нам стати у великій пригода, а що й сама не зле на 
сім вийшлаб, то вір мені! Но що, чи хочеш? 

При сїм уважно' дивилась їй в очі й слідила за вира¬ 
зом блідого її личка. 

Думка про се, щоб знова виступати іперед народом 
за гроші, зовсім не була приМанчивою для Ільони та ви¬ 
кликувала у ньої якеїсь невдоволенє, якесь немиле почу- 
ванє. 

— Не знаю, чи я взагалі зможу вам придати ся на 
що? — відповіла зпровюла. Відтак же перемогла свою 
нехіть, простягнула руку до сидячої; побіч женщини й рі¬ 
шучо заявила: 

— Добре — нехай і так буде! — сказала із прити¬ 
ском, немюїв стараючись приглушити якийсь голос, що 
иіїшого їй щось шепотав. — Зроблю се, особливо тому, 
що я 3‘обовнзаіна супроти вас до* відіячности. Ви мене ви- 
свободили із їбрагимових рук — можливо що й жиїтє 
своє вам завДячую — тоїму радо зроблю вісе, чим лише 
з можу вам ужиточною стати! 

іБлїда жінка сильно стиснула її руку й розповідала 
опісля про свої дивачні подорожі по ріжних краях та при¬ 
годи між наїйрїіжінородініїійішими: людьми. 

— В послїдних часах ми мали много втрат — жалілась 
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перед Ільоною, якій сказала’, що є донкою директора та 
властителя того цирку. 

Буїв між нами один штукар, що вмів гадюк присвою¬ 
вати та всякі штучки із ними показувати — оповідала 
І льоні —- а народ його дуже любив, та неси одївано дістав 
сильну горянку і помер. Вуїв також один, що із своїми 
маліпами мноіго людий стягав та збільшував наш збір з 
вистав, та на нещаістє наше одного венера підчас пред- 
ставлеіня кров його залляла. І се були дві великі втрати 
для нас... 

Ільона слухала не перебиваючи. 

Так, бачиш, наш гурток вісе малів — зітхнула жінка 
стиха — а із сим наші приходи стали о міного менші, як 
колись. А тепер так нам вже зле йде, що батько пряме- не 
знає як добути гро ший на все, що потреба — а про се, 
щоб відкладати що на чорну годину, то й мови бути не 
може. 

Ільона з жалем вдивляла ся в лице сидячої побіч 
женщини, якої черги зовсім явно виказували сліди недав- 
ноі ще краси. У виразі лиця тої блідої жінки пробивав ся 
якийсь тиїхий сум, щось немов гризь яка, а очі її були 
якіїсь мутн] Й гляділи похмуро, із очевидним змучеінєм. 

Тільки час від часу в тих очах на коротку хвилину 
проблискував ясний вогник, в якого то полуміни Ільона 
могла доглянути, що женщина ся не зовсім ще втратила 
свою красу. 

І та дивна краса притягала її до себе якимись дивни¬ 
ми чарами так, що Ільона все мусїла звертати свій погляд 
на то шляхотне, бліде лице, що хвилями сіяло побіч ньої. 

Питала сама себе яка то її доля мусїла бути, яке го¬ 
ре мусїла перейти, що хоч як молода, а була так пере¬ 
мучена, сумна, без всякого захоплена до житія... 

Цілий день їхали до- вибраного місточка. А що було 
ще далеко, то вечером .спинили ся перед заїздним домом, 
щоб там переночувати. 

Всі раділи тим, що їхній гурток знова збільшив ся 
о одного члена, себто Ільоіну. Розійшлась бо вістка, що 
Ільона рішилась остати із ними. 

Один із мущин так говорив до тої блідої жінки: 
—Побачиш, Аго, що вона із своїм знанем мно-го 

і 
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причинить ся до того, що мати меімо великий зібіїр нар о- 
да на наших представлених! Кажеш, що вона виступає на 
трапезі? Се новина у нас! Поміж вами не було ще такої! 
Побачиш, що вона нам ботато поіможе. 

Той же старий муіщина, якого Ага батьком звала, ні¬ 
чого не казав, лиш час від часу мовчки приглядав ся 
І ЛЬОН'Ї. 

Погляд його ііз подивом спиняв ся на блідому личіку 
дівчини, що тепер сиділа коло печі на лавці й задумав¬ 
шись вдиівила оя в одно місце вперед себе. 

Нараз підняла ся й, підійшовши до Аґи, попросила 
о папір, перо й чорнило, бо хотіла написати Дорі та її 
батькові листа, та зіві домити їх про своє місце перебува¬ 
нь., щоб не журили ся ЇЇ неприсутністю. 

Подали їй, о що просила, і тепер Ільона описувала 
подруїзї все, що тепер дїієть ся кругом ньої. Сердечно дя¬ 
кувала за все добре, що зазнала від ньої та ЇЇ батька, а 
рівночасно доносила, що хоче тепер остати із тою цирко¬ 
вою трупою, щоб сим відплатити ся тим людям за їхню 
поміч та охорону перед Ібрагимом. 
Може — пиісала наприкінці листа -— може моя доро¬ 

га заїведе мене в мої рідні сторони. Дай же Боже, щоб я 
могла як найіскорше діждати сього! 

Скінчивши писати, почула що1 їй стало троха лекше 
на серцю, знала-ж бо добре, що Дора чимало трівожила 
ся тим, що її так нараз не стало, та ще й не знати було, 
де находить ся. 

Другої днини із рана гурток знова вибрав ся в даль¬ 
шу дорогу а десь коло полудня був вже в тім місточку, 
де мали якийсь час остати. 

Зараз взяли ся ставити свою буду та пильно працю¬ 
вали. _ ; ' ! ^ 

Ільона ііз сердечною усмішкою приглядала ся всім 
приготованям а навіть сама помагала, де лиш могла. Вза¬ 
галі старала ся бути помічною кождому в міру сил своїх 

Було їй дуже мило, що старий директор відносив ся 
до ньої із якоюсь батьківською добротою, а иниігі, мо¬ 
лодші члени трупи віносились до ньої із пошаною, ЯІКОІ 

вона від них ніколи не надіялась зазнати. 

Ага же все була при ній, словом й ділом їй пособля- 
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ючи в приготованих. 
Передовсім найважнїійшою та найпильиіїйшою опра¬ 

вою було, щоб іпоістарати сія о се, щоб Ільоіна мала вад- 
повідне убрано, в якім моїглаїб виступити на арену. І оісь 
спільним з’усияяім обох вдало ся вшити костюм. 

Другої днини мало ся почати представлене, тож ро¬ 
боти було дуже много, а мусїли її скінчити ще до зав¬ 
тра, до вечеіра, 

Вже пізно вечероїм сиділи всі гуртом та розповідали 
про свої пригоди серед широкого світа, а Ільоіна пильно 
іприслухувалась бо не одно буіло для ньої вельми цікавим. 

Дізнала ся, що- оя трупа була вже в Болгарії, Румунії, 
Австрії, та на Угорщині', а що вибирали ся до Німеччини, 
то се якраз додавало Ільонї — що сама була Німкою, — 
надїю, що тримаючись їіх незабаром побачить свою віт- 
чину, за якою так тужила. 

Другого1 дня вже ііз рана, Ільона почала пробу евюшх 
штук. 

Дивне якесь почуте її обняло, коли пораз перший, пі¬ 
сля так довгого часу, зінова почала ісвобідно плавати у 
воздусї. | 

Не могла поабуГи ся якогось почути трівоги, що нею 
заволоділо. 
Остаточно здобула давну (певність себе та холодну кров, 

з якою виводила свої небезпечні штуки та ви візувалась 
і? такою умілістю та красою, що вісі присутні прямо не 
могли її нахвалитись. 

Прийшов вечір а з ним і хвиля предіставленя . 
Ільонине серце живо ковтало коли нетерпеливо' вижи¬ 

дала хвилі своєї черги. 
І знова якась трівога та непевність її найшли, коли 

згадала, що ось приходить хвиля, що вона має виступити 
перед тисячами оічий із своїми штуками. 

За те Ага була в особливо щасливім настрою. 
Згори вже піредвиджувала дцо їхні доходи того ве- 

чера будуть о1 много більші, як се було через кілька по¬ 
слівних тижнів. 

із захватом апочав її погляд на повних краси з ач ер- 
ках Ільоіниної постаки, яка ще вДячнїійше виступила в ко¬ 
стюмі, який вона сама спорядила. 
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Радість та той захват викликали багрянці на личко 
Аґи й яірко доводили як вродливою воїна була колись. 

Директор також горіяічково’ увихав ся. Убраний був 
зовсім на чорно, а в тпм уібіраіню виглядав вельми поваж¬ 
но. Роїзіпоріяіджав вюїім уважливо, з надуманем, неодин раз 
застерігаючи когось перед нещастем. 

їВсї слухали його уважно, радо сповняючи кождий 
гтриікаїз. 

Почало ся представлене. 

Ага не помилилась — вісї місця були випродані — 
голова коло голови видніла ііз місць призначених для цир¬ 
кових г остий. 

Із незвичайною зручністю молоді члени трупи вивя- 
зувались із своїх штук акробатичних, що як всюди, так і 
тут викликували живий захват у видціів. 

Але із найбільшим зацікавленеїм вісї вижидали висту¬ 
пу Ільони. 

Коли-'ж на даний знак дзвіїнікоїм вказала ся на арені, 
прямо очній не була- вісилії підняти, особливо що зараз 
в першу Хвилю відчула, що своєю появою викликала ве¬ 
лике вражіїнє. 

Та по кількох хвилях вхопила за линіву й підняла ся 
в гору аж на трапез, звідки вже витала гоїстий жартів л:> 
вими поціїлуями. 

Підчас, коли там в горі виводила свої вельїми небез¬ 
печні іколиібаня, скоки та звороти увійшов до середини 
ще якийсь спіізінений гість. 

Перейшов між рядами, шукаючи свого сидженя, а 
знайшовши сїв там. 

Але тільки що еїв й погляд свій звернув на арену, як 
враз схопив ся ііз місця, вдивив ся в артистку, що на тра¬ 
пеза прямо чудес доказувала і забуваючи іп^ро се, що ти¬ 
сячі людній може глядить на нього та мусить почути, в. 
безмірнім здивованю, ще його обняло, крикнув двічі: 

-- Ільоно! — Ільоно! 

Йото голос, повний здиївоваїнія та радости, грімко 
аро&гїС ся .по цирку. 

Вона, повиіснувши у! воздусї, почула той голос, смер¬ 
тельно поблідла й булаб зоюсїім певно впала прямо на 



— 1376 

голову, колиіб не се, що вже в посліди і й хвилині вхопи¬ 
лась линви, що звисала із гори, побіч трапеза. 

Із жаїху вісі майже остовпіли. Бачили, що дівчина бу¬ 
ла близькою смерти та з трівоги аж дух їм заперло. 

Але вона перемогла хвилеве знесилене — затиснула 
зуби — раз ще вернула на трапез та довела свою продук¬ 

цію ДО КІНЦЯ. 

Колиж опіісля спустила ся в долину, хитнула ся й на¬ 
певно булаб впала, колиб не се, що Аґа на час підбігла та 
підтримала її. 

Невмовкаючі оплески та грімкі оклики проводили її 
з арени. 

Вона йішла наче сонна та вже поза к отарою з Усунула 
ся на землю. В туж однак хвилю розхилила ся занавіїса, 
що віддїлювала артистів вїд арени та у вході явив ся му¬ 
шина з теїмним, відром та сонцем осмаленим лицем. 

— Ільоно! — знова кликнув. — Ільоно! 

— Ґорго! 

Сльозами залита простягнула до нього руки — во¬ 
на-ж думала, що він вже давно не жиє... 

Він сердечно стиснув її руки. 

Його радість була так велика, що прямо не давала 
йому говорити а з його грудин добув ся лиш якийсь глу¬ 
хий звук. 

Ага оставила їх. 

Бачивши, як вони дуже зворушені були обоє, догада- 
ла ся що се судьба тих двоїх людий звела до купи та, 
хоч як пекла її питома жінкам цікавість, всеок таки в ту 
хвилю незвичайної стрічі лишила їх на самоті. 

Остаточно Ільона настільки вже непокоїла ся, що 
змогла в ід озватись. Підвела замрачені оченята на нього 
та стиха, ледво чутним голосом, промовила: 

— Прямо іне можу того зрозуміти! Ми знова відна¬ 
йшли себе! А яким чудом!... Я-ж думала, що ви там, в 
тій темній глубинї. . . 

Й гірке риданє перебило їй моїву. Закрила лице ру¬ 
ками. 

Горго сумно похитав головою а відтак відповів: 
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