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— Дійсно, се лиш Провидїню Божому можу завдячи¬ 
ти. що тоді я не погиб. Дїставши веслом в голову, я впа® 
у воду і почав полапати. Тоді стратив тяміку — що даль¬ 
ше стало ся зі мною, того не знаю. Лиш се памятаю, що 
КОЛИ ОПІСЛЯ очутив СЯ, був вже Мііж якимись добрими 
людьми, що знайшли мене наїпів мертвого на березї та з 
милосердя взяли до себе. 

•Цілі тижні я в них перележав а ніхто й не думав, що 
я взагалі прийду до здоров ля. Та в мене зелїзна (Природа! 
— додав всміхнувшись — і вона то перемогла смерть та 
по довгій боротьбі видерла їй жертву. 

(Коли-ж я прийшов до здоровля, то шукав за вами в 
Царгородії, але ні сліду не знайшов. 

Сказавши се — замовк. Ільона також не могла гово¬ 
рити, а лиш плакала. 

Настала мовчанка. 
— І я також лиш чудом вирятувалась — по- часі ска¬ 

зала. — Ох, Ґорґо! Коли-іб ти знав скільїко то я витерпі¬ 
ла за той час! Дійсно — я-б воліла тоді враз із Робертом 
погибнути в глибинах моря, як вирятуватись на се, щоб 
перейти стільки горя, що опісля звалилось на мене! Кра- 
сше було згинути тоді!... 

— Не говоріть таїк! — просив Горго зворушеним го¬ 
лосом. — Вичж ще молоді, Ільоно, житє може вам ще 
принести мносо щастя та радоісти! До вас воно всмїхаєть 
ся повне примани, поївне краси!... 

— До мене? Ні, Ґорґо! Коли він не жиіє, то я не зна¬ 
йду вже щастя на сій землі! Від тої страшної днини во¬ 
лочу ся по світі все лиш користаючи із милосердя добрих 
людий! 

Я пережила хвилі, в яких зроджувалась думка, щоб 
житє собі відобрати, та сим чином втиснути перед неща- 
етєм, що так в слід за мною волочилось. 

Ах, Ґорґо — Ґорґо! Хто із нас бувби подумав тоді 
коли то вдало ся імені видобути із гарему, та знайшов¬ 
шись в обнятях Роберта в купі із вами забуваючи про 
всяку неволю, що та сама година принесе нам ще стільки 
горя!... 

І зноіва, закривши лице руками, почала ридати. 
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Г'орго суїмно кивнув головою та хмарним поглядом 
здибив ся вперед себе. 

Він же ізнав як сильно Блюм із іільоною кохались, 
знав вік івон а щиро сприяла Р оберт о ви й тому розумів, 
що нещасна та дївчина із хвилею його смерти мала все 
житє зломаїне, та хочіби тепер навіїть найбільше щастіє 
«пало на неї, вонаб його не відчула, бо всяка здібність 
уживати щастя померла в неї враз із житем її коханого. 

А хоч як се відчуівав, як самий болів над тим, що 
стало ся, то однак той простий чоловік із щирим серцем 
не спроміг ая ні на одно слово потіхи, яким би її міг роз¬ 
радити. 

Був за чесний, щоб пустими словами потішати її в 
смутку. 

Аж ось Ільона підняла лице із виразом незмірного 
знесилеїня і спиїтала: 

— Кудиж ти тепер йдеш, Ґорґо? 
Підняв ся поболи й відповів: 

— Коби я самий знав, куди маю звернути ся!... Шу¬ 
каю вже скрізь по світі*, щоб стрінутись із людьми із мо¬ 
його племени та щоб прилучитись до них. Тижнями ці¬ 
лими блукаю — все мені здаеть ся, що ось вже попав на 
їх слід — що їх 3‘догоню — але надармо. Після великих 
трудів ,переконую ся, що таки не віднайшов їх! І так те¬ 
пер самий не знаю, що зробити, та куди кинутись! 

А мені вже досить 'того нужденного житія! — го¬ 
ворив дальше із виразом якогось незмірного болю. — 
Досить мені тої безцільної блуканини поміж чужими, бай¬ 
дужими людьми та тої бездїльности! А попри те все від¬ 
чуваю, що тої ночі, іперебутої у воді, щось мені стало ся, 
чого вже до смерти не іпозбуду ся. Ніколи вже не мати 
му доброго здоровдя, се певне! 

<— Ей, не говори так, ҐюрРо — перебила Ільона — 
ти ще так молодий, сильний! Коли ще вдасть сія тобі від¬ 
найти своїх одноплемінників, то вже напевно стане тобі 
красше, чим тепер. В сю хвилину тебе сум так чорно на¬ 
строїв і ти не в силі справи гаразд розсудити! 

Горґо рішучо заперечив головою, немов би хотів ска- 
заїти, що не вірить в се, щоб колись ще йому могло бути 
добре. І 
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Сумно в даль задивившись, обоє через довгих кіль¬ 
ка ХВИЛЬ НІЧОГО до себе не говорили. 

Опісля Ільона розповіла скілько то горя вона пере¬ 
була за цілий той час. 

Він уважно приіслухував ся та з жалом доівідуваїв ся 
про нещасну долю переслідуваної дівчини. 

— Чи іне хотів би ти оістати із нами? — спитала його 
нараз ільона. Батько Аґи напевно тебе дуже радо прийме! 
Знаю, що ти маєш знамениту вправу в стріляню, маєш 
добре і іпевне оіко та іпоцїлиіш навіть птаха в лету. А се 
вельми важна здібність серед цирковцїв! Можеб ти схотів 
приготовити декілька із своїх штучок та із тим брати 
участь в наших представлених? Тамті напевно будуть 'вдо¬ 
волені тобою, а я — я малаби одного бодай друга в сво¬ 

йому оікруженю, з котрим моїглаб говорити про все, що 
мене давить та болить, а се булоб для мене невисказаною 
полекшою та одинокою потіхою в мойому нещастю. 

Розплакала ся. 
Побачивши її горячі наче горох спливаючі по лиціях 

сльози, зворушений витягнув до неї оібі руки й промо¬ 
вив: 

— Добре, Ільоно! Наколи тамті на се пристануть, то 
я радо лишу ся із вами. Кріїс та пиісітолія, те річи, з якими 
вімію обходити ся. Думаю також, що вони не зле на сьому 
вийдуть, коли й мене із моїми 'штуками приймуть між се¬ 
бе. Я певний того! Але Коли я тут лишаюсь, то знай Ільо¬ 
но, що се лиш задля тебе роблю! Мені бо здасть ся, що 
наче десь чую голос Роберта, голоїс, що одного разу >я 
мав нагоду чути, коли він був дивно якось пригноблений. 
Він тоді сказав до мене: 

„Знаєш, Ґорґо, колиб !так колись зайшло щось ие- 
предвидженого, то накладаю на тебе обовязок, щоб ти 
її охоронив та знова безпечно відпровадив до вітчини. 
Приобііцяй мені се друже, 'бо ж ти знаєш, що в мене нема 
нікого другого, крім тебе, КОМЗіб ія міг се повірити. Тобі 
одинокому віддаю її в опіку радо та з довірам, що ти хо¬ 
ронити мети її наче річ яку святу й відноситись мети до 
неї із серцем брата.” 

— О, Боже, мій Боже! — ридала Ільона до глубини 
зворушена словами свойого коханого та тим, що він вже 
давнїйіше прочув таку сумну будучність! 
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—-А я впевнив його, Гльоно — дальше оповідав Ґор- 
ґо й на се я подав йому свою руку. А тепер здаєть ся 
люн ї, іцо сю лоїслїдню волю померлі ого маю сповнити, А 
я незмірно вдячний Боту із а се, що так, майже чудесним 
ОПОСОЮОіМ, мене сюди привів й допоміг мені сим чином 
вивязати ся із даного слова помершому товаришеви, Ко- 
либ не (СЄ, що ви лриоб'ііцйіли сим добряпаїм помогти, я-б 
вам порадив ісейчас виїхати ііз відіси, однак, іколи стало ся 
инакше, то мусимо пождати аж трупа пересунеть ся даль¬ 
ше в глубиіну краю. Може де, по дорозі, стрінемо людиїй 
мойого племени, що ... 

Урвав нагло, бо саме Ільона положила йому руку на 
рамени й дала знак, щоб на хвилю перестав говорити а 
слухав. 

Піднявши голову почули із зоівінії шатра, ііз місця, де 
стояли циркоіві вози, голос якогось муїцини, від часу до 
часу перериваний плачем дитини. 

— Будь же тихо, Геню! — вгапоікоював мущина — 
плачем нічого не вдіємо. Старий добряга задержить нас 
З? себе, поки я не знайду якого заріібіку. Хоч правда — 
він самий не много має, бо все якось зле йде й він самий 
мз^сить боками надрабляти, щоб якоїсь дальше капара- 
ти ... але то все дурниця, коб лиш нашій мамочці лекше 
стало! 

— Як тут буде лекше, таточку — почало дитя — ось, 
мама вже й підняти ся не можуть, а які вони бліді — таїк 
наче та постіль, що на ній лежуть. І все мусять кашляти, 
все і все, так що аж спати вже не можуть! 

— Се перейде, Геню — не бій ся — воно перейде — 
вговорював батьїко — ось незабаром вже буде літо, ма¬ 
мочка прийдуть до здоровля, тоді із воза винесу їх на 
свіжий вовдух, на тепле сонїчіко — а тоді вже напевно 
все гаразд піде! А відтак — вважаєш — маїм опіка знов а 
будуть могли співати й .танцювати і тоді зінова заробляти 
мемо много гро ший! 

А тепер, Геню, йди до мамочки, щоб вона не була 
так довго сама. 

І знова тишина настала. 
Ільона й Сорго цілий той час нічого не говорили, так, 

що чули все та з цілої тої розмови ні словечка не пропу¬ 
стили. 
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Колиж опісля Ільона 'ворухнула ся Торг о її спитав: 
— Чи ви зрозуміли -про що воїни говорили? Чи знаєте 

того мущину, що розмовляв З ДИТИНОЮ? 

Ільона мовчки кивнула головою. 
— Так є — промовила й глибокий, смуток відбив ся 

на її личку. 
Кивнула на Торг а, щоб наблизив ся, бо не хотіла го¬ 

лосно говорити, а тоді сказала: 
— Знаю і його і ту дитину також. — Ага мені гово¬ 

рила про них. — Може перед трома місяцями., в Скутарі, 
ся родина прилучилась до сьої трупи. — Він працював 
як жонглер, перекидав зручно зелїзними тягарцями, ма¬ 
лював незвичайно скоро, вона ж танцювала на товченому 
шклї а також на линві. Але вони, всі троє, були дуже 
виснажені нуждою та лиш з милосердя взяв їх старий ди¬ 
ректор, бо великих надій на них не мав. Но, з початку 
йшло гаразд. Франкові на перервах забавляв гоїстий, во¬ 
на же таїки чимале мала значінє ііз своїми танцями на 
линві, або на .побитому шклї босими ногами. Але нещасне, 
що слідкувало за сими бідними людьми, таки їх не лиши¬ 
ло, а, що найвисше, лиш через короткий час дало їм ві¬ 
діткнути. 

Одного вечера, коли та бідна жінка мала зійти на 
линву, дістала вибуху крови й майже неживу винесли її 
зі сцени. Хоч по кількох днях стало їй троха лекше й во¬ 
на впевняла, що почуваєть ся так добре, що може тан¬ 
цювати й співати, то однак вже й мови не могло бути 
про се, щоб могла скакати по линіві. — Та після сього 
видержала вже лиш вісім днів, а відтак 'одного ранка 
так ослабла, що й підняти ся не могла із ліжка. 

Від тоді то лежить стало. 

Коли хто лиш раз на неї гляне, то бачить, що з нею 
живо вже конець буде — він лиш один, той бідний чоло¬ 
вік, манить себе надією, що літо їй щось поможе — ось 
як ми се й тепер чули. 

А дальше обставини ще погїршилиісь!... 

іКоли вона не могла вже заробляти мусїло бути до¬ 
сить того, що Франкоеї самий діставав, а того було не 
много. Тепер ще — се, що він умів, могло заповняти час 
тільки на перервах, а що не знав много штук і те все 
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іповтаряв кождого дня, то видцї (почали нетерпеливити ся 
й жадали чогоісь нового. 

Остаїгочно прийшло до того, що вже не можна було 
його лускати ііз продукіціями, щоб не вразити собі людий. 

ви якогось івже часу вживають його лиш до всяких 
підлїйших робіт, де зарабляє лиш тілько, щоб не згинути 
із голоду враз із родиною. 

І правду вій казав свойому ,сино ви, що все якоїсь зле 
йде. Ага лередімною жаліїла ся також на се й сказала, що 
Локард, ЇЇ батько, виповів Фанконьому роботу, а запев¬ 
нив лиш, що забере його з собою до Адріяноіполія, де 
Франкокї має брата. 

Нещасна доля жде тих людий. Наколи брат Франко- 
нього також лихо маєть ся, то напевно ся бідна жінка 
живо піде гризни землю. 

Розказавши ее, Ільона замовкла, а Ґорґо задумавшись 
вдивив ся вперед себе. Колиб був в силі чим допомогти, 
бувби се зробив. 

Якаж то страшна нужда вкривала ся під плахтою то¬ 
го циркового воза та як щасливим 'мусів себе вважати, 
порівнюючи себе із людьми там живучими .. ♦. 

Представлене скінчило ся. 
Частина цирковцїв помістила ся в заїзднім домі, де 

за малі гроші мали мешканє та поживу, оісталі примісти¬ 
ли ся по возах. 

Франк о ні порядкував на арені. (Відтак підійшов до 
воза, що стояв побіч другого, на якім передше їхала Аґа 
з Ільоною. 

Стиха втворив дівері й увійшов до середини. Віз був 
поділений на дві части. В одній був склад уборів цирков- 
ковіцїв, в другій мешкав Франконї з родиною. 
Ще поіки увійшов в середину, вже почув тихе каш- 

ланє. 
Переждав — аж коли зінова стало там тихше, тоді 

увійшов. 
На бідній та нужденній а однак чистій постелі лежа¬ 

ла молода жінка. Лице її було худе, наче вилите із воску, 
очі, глубоко запалі, блистїли якимсь фосфоричним світ¬ 
лом — руки, майже прозорі, лежали бездїльно на ковдрі. 

Бліда усмішка вибігла на лице хорої, коли заглянула 
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вступаючого до середини чоловіка. 
Тихо підійшов до неї, хустиною обтер піт, що юрап- 

л'ями виступив їй на чоло, та візіяїв її за руку. 
— Чи ти вже їла що? — спитав. 
Кивнула головою. 
— Ага принесла меиї юшки — шепнула — яіка-ж во¬ 

на добра!... А ти, Генриіку? — спитала й допитливим по¬ 
глядом впила ся в його зіїницї. 

Він відвернув ся. 
— Не можу нічого їсти — по часі’ відповів — але тут 

десь маю кусок хліба, то хиба тепер з'їм! 
По худих лиціях хорої поплили сльози. 
— Бідний же ти ,бідний мій Генно! — шепотом ска¬ 

зала й страшна мука відбила ся на її сухіім личку. 
•Присунув крісло близіше до її ліжка. 
'Сидженє крісла було дїраве, опору для іплечий зов¬ 

еш не було, взагалі страшна нужда визирала із кождого 
кутіка того житла. ^ 1 і : 

— Не жури ся тим, моя дорогенька! — потішав її — 
вір мені, що справді* я не годен пілікнути нії куска. Жолиб 
я був хотїв, міг би був піти разом ІЗ другими до заїзДного 
дому, навіть один чужий чоловік, знакомий тої нової 
артистки із трапеза, запрошував мене, але я відмовив ся, 
бо я таки нї троха не голодний. 

Неїзмїірно сумна усмішка поіявила ся на тоненьких 
устах чахоткою знесиленої жінки. 

— Задля мене ти йому відповів, я се добре знаю — 
відповіла дуже тихим голосом. — Здавало ся тобі, що 
прямо не можеш другим перед очі показати ся в заїзд¬ 
иш домі тому, що вісї про те знають, що Лоїкард тільки 
із милосердя тебе в цирку тримає. Але головне, ти відмо¬ 
вив тому, що не хотїів мене самої оставити. Оіх, ‘ти добря¬ 
га! 

Погладив її худу руку, що лежала на ковдрі та від¬ 
бивала від тої пісною плямою. 

— І тому також — признав — чейже я не міг би там 
ап окійно в иісидїти! 

(В ту ж хвилю Ііз близького кута дало ся чути шару¬ 
діте, начеб там щось порушило ся. 

На сіннику, під вовняною ковдрою, лежав хлопчина, 
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Франконї підняв ся й іпііншв до нього; вз,яв його -ручки 
в свої опрацьовані руїки й дитя живо' вапокоїдо ся, хоч в 
снї було. Відтак Старанно обіїкрив його й знова вернув до 
ліжка своєї жінки. 

— Чи знаєш який завтра день? — опитала. 
Счудуваиий глянув на неї. 
— Який? 
— Вродини Геня! 
— Ах! Вродини — Геня! 
Чи се сльоза блиснула в його оцї? 

'Спустив голову на грудь і се так низько1, що його 
жінка, хоч і лежала, а не могла відчитати виразу його 
лиця. 

Але відгадала його думки. 
— Не жури ся! — шепнула — так не може бути, щоб 

нас Бог зовсім оставив! Се вже раз чейже мусить змінити 
ся на ліпше! 

Незабароїм будемо в Адріанополю. 
Знаю, що тобі не легко буде рішити ся війти до бра¬ 

та, 'тому — піду сама із Генеім. Коли не для мене, то мо¬ 
же для Геня се зробить, що нам допоможе! 

— Для дитини!... — й гірка усмішка появила сія на 
л'ици Ф ранко нього та викривила його. — Думаєш? ... — 
сказав. — Невжеж думаєш, що він не відкаже ся? А коли 
він остав таким самим, як був давнїйіше? 

— Нї, ні! — живо перебила — не може бути! Чейже 
ви оба брати! А брати не можуть так рїжнити ся, щоб 
один давав живу кров із серця, а другий замісив серця 
мав камінь у грудях. 

Франкоінї заперечив головою. 

— Не .піддавай ся звідливій надії, яка не здійснить ся 
— а встережеш ся нереїд розчарованєм! — сказав. — У 
бідного знайдеш милосерде й поміч — в мойого брата нї! 
Він все був скупий та містивий ... Невжеж ти думаєш, що 
він забув се, що ти мене вибрала а нї його?! Думаєш, що 
він не використає тої нагоди, щоб пімістити ся на нас та 
радїти нашою нуждою?... І ти думаєш, що я допущу до 
того, щоб ти йшла так упїдляти ся перед ним? Нї! Радше 
піду жебрати від дверній до дверній!... 

При послїдних словах схопив ся ііз місця та при ма- 
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ЛІІМ ВІК0НЦИ, ЩО' видніло іпри 6ІІЧІНІ1Й 'СТІНІ воза, холодив 
розпалене чоло. 

Вошок на ліжку гірко ридала. 
Крізь сльози гляділа на нього й роздумувала над 

тим що за тих довіять літ спільного житя стало ся із її 
чоловіком, що іколиісь буїв таїк гарним та живим мущиною. 

Чи не її в тім вина, що він так знидів? 

Чи не вона повинна була його відіпхнути вїд ісебе, 
коли йому ставляли до вибору її або маєток, коли йому 
загрозили вивласненієм та нуждою? 

—Так, се через мене! — кликав якийсь внутріїшний 
голос — черев мене він так марно пропадає'! 

Зі страхом оглянув ся, почувши сильне риданє. 
— Аделю! Ради Бога! Вшоїкій ся! — проісив, до глу- 

бини душі зворушений й гладив її по лици. 
Але вона не могла віапокоїти ся. 

— Не змовчу вже довше! — крізь вдач говорила — 
ти не будеш вже довше терпіти через мене! Колиб ти не 
стрінув був мене, не булоб сього! Через мене ти зіірвав 
зносини з родиною, а тапер мусиш терпіти послїдню нуж¬ 
ду. А я ось лажу зовсім безсильна, ставши тобі лиш тя- 
гаром! Як зовсім инакше твоє житє булоіб склало ся, 
колиб не я! Я тебе втягнула в то наїдаєте, а ніхто другий! 

Жахнув ся того наглого душевного її терпіня й ста¬ 
нув німий 'та зо'вісїм безрадний. 

Положив руку на її устах, щоб перестала говорити, 
вдав на коліна перед її ліжком й обняв її за шию. 

— Адю золота! Чи хочеш мене ранити в саме серце? 
Чи хочеш, щоб я здурів із болю? — питав, Глубоко вди¬ 
вляючись в її очі. — Аджеж коли1 я вісе оставив задля 
тебе, то хиба я не знав, що мене чекає? Миж обоє були 
бідні, а в будуїч'ність гляділи не вижидаючи чогоісь незви¬ 
чайного. А знад, що колиб ще сьогодня іприйшлось мені 
станути, на роїздорожу та вибирати, то вибір я-іб той са¬ 
мий зробив ... Нужда, голод й недостаток!... Щож то 
все значить супроти тих коротких, але роскішіниїх хвиль 
щастя, які ми разом пережили! І сьогодня, не скарбів, не 
достатків, не хліба бажаю, а лиш того, щоб ти виздоро- 
віла, щоб я мав тебе, тебе, тебе лиш, мод єдина, найдо- 

розша! 
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— Генрюку! — Генрику! О, мій Боїже! Якже мноіго 
мені даєш через ту любов!... 

Через довгий час ніщо не ворухнуло ся в тій будї. 
Франк оеї- положив свою голову на ковдру, вона обі-( 

ймила йото руками за шию. 

(Сльози ще опливали по лиіціях, але райська усмішка 
появилась на ті устах. 

То було щастє! Незіглубиіме щасітє, мимо цілої нужди, 
яка їх окруркала!... 

Нараз Франк о ні підняв ся й повів дивним поглядом. 
Пізнала, що із чимсь рішив ся. 
— Що маєш на думці? — опитала. 
— Паміятаєш Адю той перший вечір — спитав — ко¬ 

ли то нужда віперве постукала у наше віконце?... Тоді 
то ми говорили, що остаточно ти моглаб вернути до сво¬ 
його давного заінятя, і сміїяли ся із того, що і я також 
давним способом зможу на хліб заробляти! .. 

'Коли не могла собі того пригадати, пішов в куток 
воза та в творив стоячу там скриню. Із поспіхом, нГЇ на що 
не зважаючи, перекидав на горі лежаче біле та деяку гар¬ 
деробу, та аж із самого епода добув якийсь довгий пред¬ 
мет. Се була довга шаблюка, якої вживають штукарі до 
показуваня -своїх штук. 

Колиж відтак із тою шаблюкою наблизив ся до ліж¬ 
ка, вона нагло затремтіла й трівожно дивилась на нього. 

Але він добродушно всміхеув ся. 

Пару разів перетер хустиною по шаблюці й підняв їі 
в гору так, що конець її вістря знайшов ся в рівній висоті 
із його устами. 

— Геню, бій ся Боїга, не роби того! — й хора підня¬ 
ла ся на ліжку й простягнула руки до нього. 

Тоді спустив збрую в долину й приступив до ньої. 

— Чогож ти боїш ся, моя дорога? — всміхнувшись 
промовив. — Чейже хиба паїмятаеш, що колись давнішнє 
мені се знаменито1 вдаївало ся! В сім нема ніякої небезпе¬ 
ки для мене! 

— Ні, ні, любчику, не роби сього — просила хора — 
се не є без небезпеки для тебе, як се ти хочеш в мене 
вговорити. Благаю тебе! Відложи шаблюку й не роби вже 
того! 



Колиж побачив, що вона того таїк дуже боїть ся, та 
що се може їй пошкодити, знова заніс шаблюку до скри¬ 
ні, але не положив її на самий спід, де перше лежала, а 
оставив на верха. Опісляж просив її, щоб пробувала за¬ 
снути. 

Заспокоєна положилась на подушці. 
Час икийісь ще кашель їй до/купав, а вслід за тим дві 

червоні, ігорячкові плями виступили на її лицях і Фран- 
конї з трівогою побачив у неї на устах краплю крони. 

Збілів наче мертвець, а його рука, якою тримав ру¬ 
ку жінки, злегка та незначно здріїгнула ся. 

Остаточно' вона заспокоїла ся зовсім. 
Було чути лиш тяжкий віддих, добуваючий ся із її 

легких, грудь щораз то більш рівномірно знимала ся — 
аж остаточно1 вона заснула. 

Блідий чоловік тихо підняв ся. Раз ще обтер її чоло, 
похилив ся над нею й легесенький поцілуй зложив на її 
чолі. 

Колиж після того знова випростував ся, впала сльоза 
із його очий на руку хорої. 

— Змилосерди ся, Всемогучий Боже на небесїх — 
шепотів — ратуй її та вдержи при житю одиноке моє 
щастіЄ' на землі!... 

Остороіжно знова закрав ся до скриінї, виймив шаблю¬ 
ку й заніс до передньої части воза, та сховав там в ку¬ 
тику. Після того замкнув двері й положив ся на нужден¬ 
нім соломинім барлозі, де вже його синок спочивав. 

— Завтра — шепотів, вдивившись в стелю задубіли¬ 
ми очима — завтра піде все инаїкшге! 

РОЗДІЛ СХХУіІІІ. 

В НОРІ РОЗБІЙНИКІВ. 

Другої днини Блюм та Гартман сіли на корабель, що 
мав їх заве'зти до Царгороіду. 
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‘Стало ся так, що буїв то якраз той самий корабель, 
котрим свого часу Р оберт відбував подорож ііз старим 
Муїстафою із Царгороду до Каїро і так капітан, як також 
і прості моряки зразу пізнали старого знак ом ого. 

Прибувши до столиіцї Гартман загадав зви діти місто 
та запізнати ся із його памятками, але Блкхм лиш з тру¬ 
дом дав ся намовити щоб йому товариства додержати. 

Легко було іпіізиати, що чим близше були цїли своєї 
подорожі, тим більш тихйм ставав Роберт й-більш зам¬ 
кненим в собі та тим рідше відізиівав ся. 

:В поелїдних часах, коли приійшлось йому перебути 
стільхо наглих змін, зазнати так міного вражін ь, думка про 
Ільоиу щораз то більше в ньому притиіхала. Тепер же, 
коли наближав ся до місця, де її тратив, де .після одного 
удару ціле його щастє, якого вже був певним, нараз про¬ 
пало, тепер його терпіне пробудило ся на ново ііз здвоє¬ 
ною силою та його біль щораз то змагав ся. 

Радий би був чимскорше оставити місто, ііз яким вія- 
зали ся для нього такі страшні спогади, однак Гартман 
безперестанно наставав аж остаточно він згодив ся на се 
та прирік, що оістане ііз ним бодай через кілька днів. 

Так волочив ся із приятелем вулицями міста, вказую¬ 
чи то на одно то на друге, що було гідне огляду, але з 
трівогою минав місця, де переділе доводилось йому бути. 

Та й він самий не буїв так добре обізнаний із містом, 
щоб завеїгди зайти туди, де хотів — і ось вже першого 
дня вечером, коли хотів із Гартманом вернути доіміїв, не 
знайшов дороги — заблудив .. . 

Вулиця, якою переходили, була пуста та лиш слабо 
освітлена кількома ліхтар нами. 

Не оставаіло ніщо иіншого, як увійти до котроїбудь 
ііз хат та просити мешканців, щоб їм пояснили куди то 
звернути ся, щоб зайти на місце свойого осідку. 

Підійшли до якоїсь малої хатини, з якої вікон бли¬ 
мало світло. Блюїм втвоірив двері до середини, але опиінивісь 
на порозї кімнати, що—Іяк здавало ся — була одинока в 
цілій хатині, а спинивсь, бо кімната була з'овісїм пуїста. 
Побачивши, що ніхто не Являєть ся, хотів вже вийти 

коли се із поза заслони в кутї кімнати, куди авітло' свічок 
не сягало, відозвав ся якийсь змучений голос: 

— Хто там? 
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— Чужий ЧОЛОВІК — ВІДПОВІВ Блюм, стоячи в дверях 
— що заблудив та не може знайти дороги до свойого 
мешкай я. 

Тільки що се сіказав, коли розісунула ся заслона і 
зіпоза тої виказало ся худе лице якогось мущини. 

— Підійдіть близите до мене, чужий чоловіче, щоб я 
побачив ваше лице, бо здаєть ся мені, що ваш голос вже 
доводилось мені раз чути — сказав. 

Блюм так і зробив, та наближив ся до нього та ста¬ 
нув так, що й самий бачив добре черти лиця хазяїна тої 
хати 

В туж мить його лице нагло змінило ся і довгий час 
оба дивились один на другого, нї словечка не «промовив¬ 
ши. 

Нараз щось блиснуло в Блюмових очах. 
— Абдуль! Аб'дуль! се ви? — кликнув незвичайно 

счудуваний та сердечно радіючи простягнув до нього ру¬ 
ки. 

Хорий вхопив його за руку й о чий не зводив із його 
лиця. 

— Так, так, се я, Абдуль! — відповів старий зіпроізо- 
ла — але не можу собі пригадати, де я вас бачив, хоч 
лице ваше й голос ваш видасть ся мені зовсім знак омий. 

— Чи ви забули, Абдуль, що се ви мене доглядали, 
коли то перед кількома місяцями витягнули мене із води; 
Вам я завдячую житє... Не пригадуєте собі? 

Тепер доіперва старий згадав те все. Радість блиснула 
в його очах, і він сердечно стиснув його руку. 

— Ах, тепер вже знаю! Після нещасливої тої приго¬ 
ди ти був у мене, мій сину! Шукав ти тої роїзцвитаючої 
цвіткн, до якої любов г луб око корінями вросла в твоє 
серце. А коли опісля твоє тіло виздоровіло, душа твоя 
не хотіла виздоровітиі. Бачу тінь на твойому чолї! Се мені 
каже, що твої пошукувана остали без успіху, що ти на¬ 
дармо шукав на чужині! 

І мене, мій сину — говорив дальше — находиш ни¬ 
ці им, як оставив. Воля, що ще жиє в мені, не в силі пере¬ 
могти елабости мойого тіла. Хиба вже недалекий копець 
моїх днів!... 

Ну ,так сядь коло мене. Мій внук незабаром прийде, 
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то погостить тебе, а тимчаїсом розкажи, що пригодилось 
тобі. 

Блюм тоді сказав, що його (товариш жде на дворі та 
проси®, щоб міг його 'покликати. Старий попросив се 
вчинити' ,і за хвилю вже Блюм ііз Гартманом сиділи при 
його ліжку. 

Блюм розповідав про свої пригоди/ 
Не скіінчив ще розповідати, коли нараз широко 

втворили ся двері та до кімнати вбіг икиїй дваиайцять- 
лїпниїй хлопець, та не зважаючи на чужих, прискочив до 
ліжка. 

— Я вже запізно прийшов, дідусю! — кликнув — 

Абдалаг вже забрав ся! 
Ще в дверях заглянувши хлопця, у старого на лици 

відбило ся якесь дивне вижидане, а коли хлопець се ска¬ 
зав, видно було, що та вістка його пригнобила. Його ли¬ 
це викривилось а з грудий добув ся тихий ЗОІЙІК. 

Але переміг те все і сказав: 
— Йди, Гаїмиде, та принеси чого для гостий! 

. — Не хочу вам справляти прикрости — сказав Блюїм, 
коли хлопець вийшов — але, здасть ся мені, що вас стрі¬ 
нуло якесь еещастє. Инакше було колись, коли я лежав 
хорий у вас! 

Сумна усмішка появила ся на лици хор ого. 
— Побачив ти сину, що біда замешкала у мене? .. . 

Так, так. Короткий час забрав у мене все, що я мав. Два 
місяці тому стрінуло мене нещаістє. В ноні, коли я не був 
в дома, счинив ся вогонь та знищив мій дім та все майно. 
Знаєш, що я часто вибирав ся в дальші подорожі за кінь¬ 
ми. Ся торговая приносила мені нес опірні і зиски і саме 
тоді, коли счинив ся пожар, мав я у себе в стайні 10 чи¬ 
стої крони арабських коний — а коли вернув домів, за¬ 
став лиш попелище ... 

Від того часу живу тут, в сій далекій частині міста. 
Останками гроший хотів я ще раз із самого початку по¬ 
чинати, думаючи, що Аллах мееї допоможе, що, коли 
замкну очі на вічний сон, буду міг деіщо дочці та її дітям 
в спадщині оставити. 

Але й те мені не судилось! 
Аллах відвернув від мене своє лице і нещастє дальше 

гонить за мною. Тепер я вибирав ся із сими кіньми, що 
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мені ще остали до Тїрново, в Болгарії, 'та бувби їх там 
добре сіпродав — а тим час скм лежу тут знеможений ... 
Здасться, се Аллах в п ос ладне мене карає. 

Не жалію жити — додав по хвилі — маю поверх сім* 
десять літ і час мені уступити місця молодшим, але я хо¬ 
тів вмирати із тим переконанєм, що я забезпечив житє 
моїм дітям та внукам. 

Тепер же можу вмерти а коли мої коні продадуть, то 
мало що із того остане моїм рідним, бо урядники несум¬ 
лінні а їхні кишені глубоїкі. 

Почув я, що Абдалаг, з яким я давнїйше їздив до 
Арабїї на закупки, тепер знова їде по свіжий товар. Так 
післаїв я Гамида до нього', щоб взяв від мене коні за ціну, 
яку я самий заплатив. • 

Таким чином бувби я бодай свої гроші відобрав. А 
тут -- саміж ви чули, що хлопець приніс — Адбалаг вже 
поїхав ... Не щастить вже мені!... 

Голова хор ого тяжко опала на грудь. 
Блюм бачив як закрутили ся сльози в очах старого 

та впали на сиву бороду. 
6 хаті стало зовсім тихо. 
Старий спер ся на подушки, а Блюм та Гартман із 

спївчутєм гляділи на виснаженого хоробою чоловіка, яко¬ 
го найбільшою журою було, щоб своїм дітям будучність 
забезпечити. 

Нараз Блюм спитав: 
—Скільїко ви заплатили за ті коні, Абдуле? 

'Старець втворив очі, але не підняв ся на ліжку. 
— Дайте мені' кусок паперу та олувець, щоб я міг 

обчислити кілько то буде на гроші, уживані у вашому 
краю — сказав. 

Блюм подав йому записник та олувець, а Гартман 
придержував свічник, щоб красніе міг бачити. 

— Я. заплатив 2,500 золоїтих — сказав старий після 
хвилі чиюленя. 

— Так мало за вісім коний, Абдуле? — здивував ся 
Блюм. 

Усмішка пробігла по устах старця. 
— Судиш після того як у вас платить ся за арабські 

коні — сказав — а не почислиш того кільїко ТО' зараб- 
ліяєть ся поки сі коні дістануть ся до вашого краю. 
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Бач: Арабин бере не лиш гроші, але й товар за свої 
коні, а діставши сей товар за малі гроші, здорово з араб- 
дяєть ся! 

Тепер Блюїм кивінув головою на свойого -приятеля та 
прийтупив із ним до вікна. Через хвилю О'ба живо роз¬ 
мовляли, а коли остаточно переконав Гартмана, повернув 
до ліжка старця. 

— Дбдуле — опитав тепер Блюм — продалиб ви ме¬ 
ні' коні? Я вам вже згадував про се, що я дістав досить 
проший від того Американця!... 

— Кілько далиб за них? — спитав старець. 
— Дам вам тих 2,500 золотих, та ще 500 зол. повисите, 

щоб ви бодай що троїха заробили — чи пристаєте на се? 
— спитав Блюм. 

Старець широко втворив очі — думав, що може не¬ 
дочув добре, або що може Блюм жартує. Ще раз допит¬ 
ливо глянув на йото лице і переконав ся, що Блюм дійсно 
правду говорить. 

— Так дійсно хочеш відкупити від мене сї коні? — 
спитав. — І щож ти із ними зробиш? 

— Хочу їх опісля перепродати! — засміяїв ся Блюїм. 
— А думаю, що досить проший на них зароблю. 

— Куди ж тепер підеш? — спитав Абдуль, 
— Хочу вернути туди, звідки я прибув! В дшсноісти 

не маю ні вітчини, ні родини — але тим більше мене тяг¬ 
не до тих, між якими я виховав ся та з котрими я жив, 
як довго моя память сягнути може! 

— Чи знаєш де сї люди тепер находять ся? — втру¬ 
тив старий. 

■— Здаєть ся мені, що знаю де їх знайти! -— сказав 
Блюм. — Але хоч дорога до них далека, то не робить се 
мені ніякої ріжіниці, бо ;вісе таки колись зійду ся із ними. 
Також все одно мені якою дорогою піду, тому наразі йду 
до Тірново, куди ви свої коні хотіли перевести .або і ще 
дальше, коли їх там не зможу продати. 

Подайтеж мені руку, Абдуле, коли пристаєте на ціну, 
а позбудете ся журби! — додав. 

іСтарому по зівіялих лицях покотили ся горячі сльози; 
підняв в гору вогкі свої очі та зворушений шепотів: 

— Даруй мені, Аллаху, — даруй, за мій гріх! А со¬ 
грішив я думкою, що Ти мене опустив! Сторицею Тобі 



подяку складаю, що тепер можу спокійно вмерти1, бо Ти 
мені велику жуїру із серця зідіймив! 

Потім подав Блюмови руку і сказав: 
Тебе, мій сину, Аллах великим боїгацйвоїм наділив, бо 

дав тобі серце мягіке, що відчуває милосерде в нещастю 
ближніх! (Вір' імені, бо я вже старець близький гробу, що 
й тобі ще Аллах покаже ,іщо Він за тобою зорить! І длія 
тебе ще блиснуть дні щастя і соніце, після таких бур, тим 
яіснїійше засвітить! Недоля тебе тяжко діткнула, але тим 
ряснійте тобі колиісь за се 'відплатить! Наближи ся до 
мене, мій сину, та вклякни, щоб я, руки своі на твоїй 
голоіві зложивши, тебе міг поблагословити! 

А коли Блюїм дивно настроєний торжественініетю 
хвилі, в'волив бажаню старого Турка, той положив трем¬ 
тячу свою руку на його голову і так говорив: 

Хоч ми є приіклонниіками рііжних релігій — але все 
одно — я певний, що в небі істнує лиш одно божество й 
до тогож самого ми всі молимо- ся! Бог почувши мою 
молитву, нехай зверне ріг оби лишати та зішле свою ла¬ 
ску на тебе! Нехай він тобі благословить у всім, що піч- 
неш та що тільки задумаєш! Аллах нехай буде з тобою, 
куди лиш звернеш ся! 

Блю'м підняв ся з колін та випрямив ся. 
Яке се дивне лочуванє в сю хвилю його душу напов¬ 

нило! Так бо ще нїодин чоловік в житю до нього не го¬ 
ворив! Таких чутливих та до серця лромавлнючих слів 
ніколи ще ні від кого не чув!... 
Щож се за дивне почуваеє, що так мягко його на¬ 

строїло ? 

В туж хвилю знова увійшов Гамид, внук старого. 
Старець дав йому знак, щоб до нього наближив ся 

та приіпоручиїв йому завесіти обох друзяк і в до стайні й 
коні їм показати. 

Після короткого часу вернув Блюм із Гартманом до 
старця та заплатив обіцяних 3,000 золотих. Зговорили ся, 
що по іконі другої днини із рана прийдуть. Відтак поіпра- 
щали ся із старим а той дав їм внука, щоб їх до заїзду за¬ 

вів. 

Стало ся так, як зговорили ся. Другого дня із ранку 
понращали ся товариші ііз старим вельми сердечно та ви- 
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брали ся в дальшу дорогу. 
Дорога, яку мали перед собою, була далека (та дуже 

тяжка. А була також, доісить небезпечна, бо від давших 
вже чаїсїв волочили с)я банди розбишак так в Туреччині, 
яік і в Румелїї, Сербії та Болгарії. Драбам тиїм не страшно 
було й убивати, коли при грабованю стрічали оіпір. 

Знаючи про се, поістарали збрую, поки ще вибрали ся 
із Царгороду). Однак не вживали її, бо ніщо підозрілого 
в часі подорожі навіть не заглянули. 

Блюїм сидїів на однім кони, Гартман на другім, а кож- 
дий ще мав по три коники на уздечці привіязаеих до сід¬ 
ла. 

Роїзумієть сія, що така їзда припинила їх чимало в 
дорозі' — з другої же сторони, ждала їх несподіванка, 
про яку їм і не.снило ся! 

Але такі несподіванки часто в житю трафЛяють ся!... 

Третьої днини, після виїзду із Царгороду, доїхали до 
одного місця, що було недалеко Бурґаіс. 

'Вже вечеріло, а об а були- дуже змучені, тож рішили 
десь примістити ковї на ніч та й самим переспати де в 
нікого властителя винниць. 

Як рішили, так і зробили. 
Примістивши свої коні так, як найбезіпечнїйше їм ви¬ 

глядало, самі зайшли до середини, а се тим вигіднїйше 
склало с:Я', бо властитель тої винниці' удержував рівноча¬ 
сно щось в роді заїздноіго дому. 

Наші подорожні замовили собі якусь перекуску, щоб 
гроха себе покріпити. 

Не довго прийшлогь їм чекати. Незабаром принесла 
їм одна діівчиеа перекуску, а за нею друга вино. 

Були се дочки хазяїна, дівчата незвичайної вроди, 
яких вісїімнайціять до дваїйцять літ віку. 

Видно було, що оба товариші сим дівчатам припали 
до вподоби, але що ті навіть не звернули на них уваги, 
го не оіставало що иншого їм зробити, як лиш відійти. 

Підчас коли Гартман та Блюм споживали перекуску, 
до господи увійшло кількох муіщин. 

Були се Турки, Болгари та Жиди, по більшій части 
торговельники, що розсїли оя по ріжних столах та в го¬ 
лос із собою розмовою забавлялись. 
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Оюкілько ііз їх розмови можна було зрозуміти, то не¬ 
давно ібуїв великий напад розібишаїків на подорожних, яіких 
без виїмку вісіїіх вимордували. 

Об а товариші ,н о чувши таку розмову, трівожно гля¬ 
нули на себе. 

Якжеж леїпко' і їх те саме могло стрінути! 
На саму думку про се, дрощ пробіг по їх тїлї. 
В туж хвилю увійшов хазяїн і!з сусідньої кімнати. 

Повів оком по своїх гостях, а тоді наближив ся до сто¬ 
ла, при жкім сиділи Блюм іта Гартман. 

Сів побіч них та спитав: 
— Чи сї коні, що ви сюди пригнали, є на продаж, чи 

може комусь маєте їх доставити? 
Блюм здивований глянув на нього. 
— Що вам на сім залежить? — спитав недовірчиво. 
— Я-б вам міг купців дати, колиб схотіли продати! — 

була коротка відповідь хазяїна. 

— Деж ті кутії? — спитав Гартман. 

— Вони тут! — із поспіхом заяівив хазяїн. — Якраз 
хочуть їхати до Царгороду, а може ще й дальше саме за 
кіньми! Коли я дізнав с:я> про се, зараз подумав про вас. 
Коли дійсно шукаєте купців на той товар, то много за- 
щадите, колиб їх вже тут продали! Бачите, чотири парі 
коний потребують много оброку, а до Тірново, куди змі¬ 
ряєте, ще досить далеко! Тамтїж також чимало защадять, 
бо не будуть муїсїли так далеко їхати! 

Перестав дальше переконувати, а допитливо глянув, 
немов то хотів збагнути яке вражінє зробили на них ті 
слова. 

Блюм, пізнав, що він добре говорив. Колиб справді 
могли тут вже іпозбути ся коний, булоб се для них дуже 
корисне, бо моглиб ТОДІ поспішити. 

Так, певно, се для них вигіднїйше було вже тут свій 
товар продати! 

— Так — сказав Блюм—шукаємо купцїів на наші коні 
та колиб ми могли добити торгу із вашими купцями ... 

— О, напевно ви із ними погодите ся, як лиш високої 
ціни не поставите — перебив хазяїн. — Головна однак 
річ, щоб і я міг дещо заробити на тім, наколи вам вдасть 
ся довести діло до кінця. 
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Блюм мусів аж розсміяти ся, так йому подобала ся та 
отвертіїсть старого. Відтак відпер: 

— Кілька золотих менше або більше не робить вели¬ 
кої р і жниці! А кілько ж то ви бажаєте? 

— Кілько ви хочете за ваші коні? — опитав, не від¬ 
повідаючи на питане. 

Блюм задумав ся на хвилю. 
— Мііж тими маю трох шляхотних арабів — сказав 

а такі коні* дорого платять ся! 4,000 золотих за ті а по 
500 за осталі — вісї дам сейчас за 6,500 золотих. 

— І не опустите ніщо із того? — спитав хазяїн. 
— Нї одного цента! — заяви® тойже. —В Тірново на¬ 

певно дістану більше — так туди їх погоню! 
— Так дайте мені із того 300 золотих, коли вам 

вдасть ся тут продати! — сказав хазяїн по хвилї надуми. 
Блюм в голос зареготав ся. 
— Чи ви здуріли, старий! — кликнув — думаєте, що 

я гроші на дорозі' збираю? Дам вам 50 золотих та нї цен¬ 
та більше. Коли на се не пристаєте, то ніщо Із того не 
буде! 

Хазяїн спустив в долину очі, але із під повіїків кинув 
їдовитий погляд на Блюма. 

— То зробім таїк — сказав іпо хвилі та витягнув до 
них руку — коли доведете торг до кінця, то дайте мені 
100 золотих. 

Блюм потряс головою на знак незгоди. 
— Дам 50 золотих або зовсім нічого — заявив рішу¬ 

чо — наколи вам се не вистаїне, то не завдавайте собі тру¬ 
ду зовсім! 

Хазяїн піймив тепер, що дальші змаганя були б без- 
хоюеені ] невдоволений підняв ся ііз крісла. 

— Я бідний чоловік — сказав — потреба мені гро¬ 
шей і тому мушу тим відоволитись! Заждіть тут хвильку, 
а приведу вам чоловіка, що має охоту на ті коні. 

Минуло може чверть години. 
(Крім Блюма та Гартмана в кімнаті остало ще лиш пя- 

тьох Болгарїв при однім із дальших столиків, инші гості 
постепенно винесли єн іі гостинна оіпорожніїла. 

(Нарешті вернув хазяїн, а за ним увійшов високий, 
сильної будови мущина, з першого вигляду зараз заміт- 
ний Болгарин. 
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Піїсля короткого здоровканя він присів до Блюмово- 
го стола та шерстким голосом спитав: 

— Чи се ви маєте коні на продаж? 
Замісць відповіди, Блюїм спитав: 
— Чи се ви той чоловік, про якого хазяїв згадував, 

що хочете коні купити? 
— Так, се я! — відповів коротко. 
— Так чому питаєте? — живо спитав Блюм. — Ха¬ 

зяїн певно вже вам сказав які услівя продажі та ви мали 
досить часу, щоб подумати чи вони кориісні для вас! 

— Се правда, хазяїн мені сказав кілько ви жадаєте 
за коні — відпер Болгарин — але се рішучо за много! 
Маю надію, що ... 

— Чи ви вже бачили коні? — перебив йому Блюм. 
— Нї! 
— Таік не говоріть, що ціна за висока! — обурив ся 

Блюм. — Ходіть зі мною та пригляньте ся звірятам най- 
• перше! Коли вам припадуть до вподоби то можете їх 

купити, але мусите заплатити ціну, яку жадаю, колиж нї 
— то нема що й говорити! 

Короткий, але рішучий спосіб Блюмо'вого говорена, 
здавалось, не переконав Болгарина. 

— Чи хочете коні пїшати аж до Тірнозо? — спитав. 
— Так є! — потвердив Блюм — знаю, що там о мно¬ 

го ікраісщу ціну дістанемо! Тому однак, що подорож туди 
много коштує, то хочемо коні тут продати, хоч і тавше, 
бо тут щадимо і на часі і на грошах! 

— Чи знаєте дорогу до Тірново? — спитав хазяїн. 
— Ніколи ще перед тим я вас не бачив, а знаю добре всіх 
торговців, що сюди переїжджають. 

— Тут ми д опер в а перший раз — відповів — але зна¬ 
йдемо дорогу й доїдемо до діли! Але ходіть, коли маєте 
охоту оглянути коні. 

Втрійку вийшли із кімнати та перейшли через по- 
двірє до стайні. 

Коли Гартман втворив стайню, де стояли їхні коні, 
Болгарин увійшов до середини і кождого добре оглянув. 

Після кількох хвилин відвернув ся зяова до Блюма та 
зажадав, щоб він вивів коні та перегнав ся ними. 

Блюм видивив ся на нього. 



_ Я-кже ви при світлі лїхтарнї зможете їх осудити? 

— кликнув. 
— Се, що я хочу бачити, то і при тім світлі побачу! 
Здвигнувши плечима, Блюм вволив волю торговця. 

Перегнав кождого коня по подвірю, а «коли вже послі'двій 
із них вбіг до стайні, Болгарин сказав: 

— Возвму сї коїнї — за 6,000 золотих. 
Блюм заперечив головою на знай, що не годить ся. 
— 6,500 — сказав — нї одного цента менше! 
По короткім отяганю ся Болгарин .пристав на се. 
Вернувши до своєї кімнати, витягнув гроші зі своєї 

кишені, відчислив 6,500 золотих та Блюїмови на стіл по¬ 
ло ж рів. 

По хвилі приступив також і хазяїн, взяв від Блюма 
50 золотих, які мав приоібщяні, після чого заявив, що іде 
спати. 

— Гагаро! — кликнув грімко — заведи сих панів до 
їх опальні! 

Із глубини широкої кімнати, куди світло не доходило, 
вийшла тепер одна із хазяїнових дочоїк, ЩО' деісь там в 
кутї вже певно здріїмалась. 

Мовчки взяла свічник в руки, кивнула на Блюма й 
Гартмана, щоб пішли за нею. Виходячи, оба коротко 
попращали юя із Болгарином та хазяїном. 

Ні слова не кажучи, Гагара йшла вперед, ведучи їх 
довгими, темними сіньми а відтак сходами в гору. 

Коли вже вийшла на гору, стрінула там свою сестру. 
— Живо йди на долину, Даріє! — шепнула їй так ти¬ 

хо, що Блюм і Гартман, будучи ще на сходах, того зовсім 
не могли почути. — Будь оеторожною та вважай на бать¬ 
ка та на Стоїлова! 

Мусїла здержатись, бо оба, під її опікою будучі по¬ 
дорожні, були вже коло неї. 

Се однак, що в тих кількох словах сказала, видно, 
було досить Дарії. Кивнула головою й збігла сходами в 
долину. 

Гагара звернула ся тепер на право та спинила ся пе¬ 
ред дверми якоїсь малої комірчини, яку втворила. 

Була дійсно дуже маленька, із одним лиш віконцем, 
яке, на диво, було дуже високо. 

Дівчина пропустила обох до середини. 



... мої — 

Під існїною лежали два сінники, а на них грубі пов¬ 
стяні покривала. 

Се були їх лііжіка! 
Гагара мовчки поставила свічник на однім стілци й 

рівнож тико звернула ся до виходу. 
Дійшовши до дверий, спинила ся на порозі’, та, звер¬ 

нувшись до Блюїма, сказала: 
— Нераіз на ніч приходить до нас много людній й го¬ 

лоти, а таким перелетним птицям не .можна много дові¬ 
ряти! Так ліпше буде, і з доброго серця вам раджу, щоб 
ви крелко не засипляли а приготовили свою збрую так, 
щоб все мали під рукою! Памятайте, що вам раджу й 
після моєї ради поступіть! Се вам дуже приводить ся! 

Оба товариші здивовано глянули на неї. Поки ще од¬ 
нак котрий із них міг дівчину про які поясненя розпита¬ 
ти, вона вийшла із кімнати й двері за собою заперла. 

— От, се гарно! — воркнув Блюм невдоволений та 
із питвом. — Я так на смерть перемучений та чув ся ща¬ 
сливий, що остаточно буду міг спочати — а тепер — мо¬ 
же ще нас ... 

Та із геївом в голос закляв. 
— Що-ж до чорта? Чи ми тут в гніздо якихсь рабів- 

ників дістались? 
Оглянув добре двері та трівожно додав: 
— Дійсно ,тут при дверях нема ні замку ні засуви! — 

Якже тут оборонити ся перед нападом тих волоцюг та 
розбишак їв? 

їхнє положене було дійсно безвихідне!... 
Нарешті Гартман піддав думку, щоб бодай спілці 

поскладати попід двері та вжити їх наче будильника в 
критичній хвилі. їхні бо двері втвирали ся до середини, 
а колиб їх хто втвирав, мусів би рівночасно посунути й 
сі стілцї а тоді вже й їіх мусів би збудити. 

'Вчинивши, що лиш було в їх силі, щоб забезпечити 
себе перед несподіваним нападом в часі сну, ще раз огля¬ 
нули свої револьвери та враз із довгими ножами положи¬ 
ли побіч себе, щоб в рішучій хвилі могли їх ужити! Від¬ 
так змовили ся, щоб Блюм сейчас йшов спати а Гарт¬ 
ман мав сторожити, опісля ж мав Блюм бути на сторожі а 
свойого товариша змінити. 

Блюм в ними в гроші із кишені та в л ожив їх під по- 

/ 
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дуїшіку, де, здавалось йому, були певнійші1, опісляж поло¬ 
жив оя на ліжко й по кількох хвилях твердо заснув. 

Гарт-ман сидів на ліжку а був на стільїко осторожний, 
що погасив світло, щоб не звернути уваги волоцюг із 
двора. 

' їСидїв непорушно в глубоїкїй задумі; його думка по- 
воли присипляла, аж і він зовсім забув ся де находить ся. 

Протягом тої ночі вереув ся думкою далеко в мину¬ 
ле аж остаточно спинив ся на тій одній, коханій, до якої 
його серце неподільно належало, а яку йому завидна до¬ 
ля так нагло й несподівано забрала. 

І знова: бачив себе із нею разом на кораблі й ще раз 
в думіцї пережив ті щаслива хвилі, які побіч неї перебув. 

Нараз у віддалі побачив зникаючий корабель — 'ба¬ 
чив, як моріські филї його1 уносили... далеко, щораз то 
дальше і дальше ... що раз то він малів . .. 

Нараз замигтіла йому перед очима мала, чорна точ¬ 
ка, що раз ще заясніла поки на о виді зовсім не зникла... 

Ті спогади та мрії, полупені із трудом вижиданя зне¬ 
могли його. Похиляв ся щораз то нивше, відтак підпер 
голову на руку, задивившись в окружаючу його темряву. 

Перед його' очима знова виринув той корабель, гу¬ 
ляючий по морських филях, щораз то вільнїйше та даль 
ше! 

Вже майже зник був із перед очий, коли се одна фи- 
ля знова його підняла. 

Напів снячий Гартман широко втворив очі — але вже 
більше його не добачив — корабель знова потонув у від¬ 
далі ... 

Гартманові повіки стягнулись. Грудь тихо й рівномір¬ 
но піднималась та спускала... Заснув сном праведних, 
забувши навіть збудити Блюма. 

Злобна усмішка одружила уста хазяїна, коли оба то¬ 
вариші вийшли з кімнати, постуїпаючи за його дочкою. 

Та лиш двері за ними заперли ся підняв ся Болгарин, 
Стоїлов, й кивнув на хазяїна. Той зрозумів його й оба 
перейшли до сусідньої кімнати. 
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За ними посунули» також і ті мундики, що в кутку го- 
стинницї запивали, граючи в кістки.- 

— Чи маєш ключ від стайні? — опитав От о їло в ха¬ 
зяїна. 

Той перейшов до гостинної, та зараз вернув з клю¬ 
чем, який вручив Болгаринови. 

Тепер Стоїлоїв звернув ся до двох мущин, що за ни¬ 
ми увійшли й стояли побіч та /приказав: 

— Ходіть сюди близше, Грольов і ви Бавич, та памя- 
тайте, що вам скажу! Йдіть до стайні, повіяжіть коні ра¬ 
зом та переведіть у яр! Там вижидайте мене, поки до вас 
не прилучу ся! Мусите однак жиїво й зручно справити ся, 
щоб ті два подорожні поперед вас не вепіли туди дібра¬ 
ти ся, колиб їм вдало ся втїкнути. 

Се кажучи, дав ґрольову ключ, після чого оба ви¬ 
йшли з кімнати. 

Оставші зійшлись до купи. Один із тих, що найпіізнїй 
ше туди увійшли, опитав Стоїлова: 

— Чи ти дав йому „бленкі”? (себто підроблені гро¬ 
ші). 

Той заперечив головою. 
— Хиба-б я був дурний! — відповів премудро. — Чи 

се якраз не викликало би підозріння у нього? 
— А коли він тепер втїкне, то гроші пропадуть! — 

негодував перший. 
іСтоїлов дивно на сї слова всміхнув ся. 
— Не жури ся, він наїм не втїкне! — потішав його. — 

А тепер вважай добре, що тобі скажу: 
— Двоїх ііз вас мусить положити ся на засідку під две¬ 

рима, що ведуть із сїний на подвїрє, другі же будуть 
ждати під дверми гостинної. 

— А щож дальше зробити? — допитував ся один із 
гурта. 

— Коли сї два покажуть ся, то їх збийте на квасне 
яблуко! — вїідпер Стоїлов. — Револьверів вживайте лиш 
тоді, коли зайде неминуча потреба! Я-б волів, щоб зов¬ 
сім без того обійти ся! 

Відтак знова звернув ся до хазяїна і сказав: 
— Ти Плятікін, вилізеш на кришу хати й старатись 

мені, як звичайно, всяку збрую гаком витягнути на гору. 
Коли се тобі не вдасть ся, то дай нам знак свистом. Ко- 

/ 
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лиж вже мати меш револьвери й ножі на горі, тодї дай 
нам подвійний знак. 

— Добре! — згодивсь хазіяїн — а що ти робити меш? 
— Коли почую твій знак — сказав Стоілов — тодї 

увійду до тик дівок пташіків на гору а там — вже дам собі 
ііз ними раду! 

— А що другі мають робити? — допитував хазіяїн. 
— Ви, вчівіркуі, підете на означене місце, щоб тим 

зїлячкам дорогу до втечі загородити, колиб мали яіке пі¬ 
дозрінь та хотіли із в ідей, втішу ти! — приказував Бол¬ 

гарин. 
Пліяткін хотів вийти разом із наємникаїми Болгарина, 

але той спинив його словами: 
— Ти, Пляткін, не йди ще! Зажди троха, бо бою ся, 

що вони ще не заснули і на горі ти готоїв зрадитись! 
(Не знаючи о що ходить, тамтих чотироїх здержало 

ся. Побачивши се, Стоїлов скричав: 

— Ви, йдіть чиїмскорше й робіть, що я вам приказав! 
Все, що Стоілов говорив, було сказане коротко та 

рішучо, а тамтї в одеу мить все сповняли! Так всі розій- 
шли ся а він остав лиш із хазяїном. 

— Чи дівчата вже заснули? — спитав Болгарин по 
хвилі. 

— Вони вже певно їв своїй комірці! — відповів ха¬ 
зяїн. Для більшої певности однак ще загляну до них, ко¬ 
ли буду на горі. 

— Так і зроби! — сказав Стоїлов. — Я^ж бо догля¬ 
нув, що очі твоїх дівчат дивно блистїли, коли тим му- 
щинам приглядались. Колиб так що зачули із нашої роз¬ 
мови, моглиб нам вісе /попсувати а напевно зробилиб так! 

Колиб так оіба мущини тепер несподівано глянули на 
стелю, добачилиб там в однім кутику вузку, маленьку за¬ 
кривку, що за хвилю ворухнула ся. Через кілька хвилин 
видно там було також двоє блискучих, темних очий, що 
однак зникли незабаром. 

Підчас, коли хазіяїн з Болгарином виходили із тої кім 
нати а перейшли в гостинну, де разом добрим напоєм 
покріпили ся, із тої комори, на горі, де в підлозі закрив¬ 
ка була, висунулась якась темна стать. 

Була се Дарів, молодша дочка хазяїна. 
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— Гагаро! — кликнула тихенько, приклавши уста 
до дірки від .ключа. 

(На звук її голосу сейчас ©творили ся двері ііз середи¬ 
ни і Дарія всунула ся до комори, якої двері сейчаїс за со¬ 
бою заіперла. 

— Но і що-ж? — опитала старша цікаво. 
Дарів кивнула головою. 
— Твоя .правда, Гагаро! — сказала. — Вони дійсно на 

них замовились! Сей цілий торг за іконі, був лиш на се, 
щоб їх чуйність приспати! 

-— І чого ти ще дізнала оя? — випитувала старша 
сестра. 

— Стоїлоїв казав вивести звідси коні — говорила Да¬ 
рів — а тепер хочуть обох обрабувати ііз грошин, які їм 
Болгарин заплатив за коні. 

(Розговорившись на добре, Дарів розповіла сестрі по- 
дрібно, що із своіеї криївки крізь втворену діру почула. 

— Наколи инакше не зіможуть собі порадити — до¬ 
дала — то готові тих обох навіть убити. 

Оослїдні слова висхаїзуючи, прямо аж тремтіла із 
обур єн я. 

В очах старшої дівчини блиснув зло віщий вогонь. 
На повір, вона була спокійнїйша чим Дарів, але в глу 

бинії душі 'була так само живо чутлива та пристрасна. 
Та одна лиш була між ними ріжниця: підчас коли Да¬ 

рів давала ся поривати вражій ям хвилі, через що ееодну 
неосторожність робила. Гагара знова над всім застановля 
ла ся, поки взвла ся до чого. Наслідком тої застанови 
було се, що заївісїігди доходила до того, що задумала. 

Дарія й сим разом, як і звичайно, була зовсім отвер- 
тою та щирою супроти сеістри. 

Оїдно лиш забула сказати, а се, що супроти них са¬ 
мих мають підоізірініє. 

— А батько що на се? — спитала старша. 
— Батько заявив, що самий мусить переконати ся, чи 

спимо в нашій коморі! — відповіла молодша. 
Помимо небезпеки, яка їм загрожувала, обі рішучо 

постановили вирятувати обох незнакомих! 
Одна лиш ріжниця була між ними, а се: Дарія не 

знала вк се зробити, коли-ж Гагара мала на се готовий 
плян. 
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Розповіла сестрі ідо думає зробити. Якраз хотіла 
вийти із коміріки, коли ндраз Гаґара спинила ся перед 
дверми, .пильно надслухуючи. 

Рівнож і Даріїя почала наслухувати. Прийшло їім на 
думку, що се певно батько до них йде. Адже-ж казав, що 
хоче до них заглянути! 

ї справді був се він. Спинив ся перед дверми й уваж¬ 
но почав наслухувати, що дієть сія в середині. Хотів втво- 
рити двері, але побачив, що заложена була засува. 

Старий був вельми вдоволений із того відкриття — 
се-ж було доказом, що дівчата були в середині, а що бу¬ 
ло там темно, як переконав ся про се, заглянувши крізь 
дірку від ключа, то був зоївісім певний, що вони сплять. 

В хвилю, коли хотів відвернути СіЯ й відійти, зачепив 
об цеібер з водою, що стояв перед дверми. 

Рівночасно дав ся чути голос з середини? 

— Що стало ся? Хто стукає? 

Старий вісміхнув ся. Тепер зовсім віспокоїв ся. 

— Се нічого, Гагаро! — відказав придавленим голо¬ 
сом. — Я переходив сюди та потрут ив цебер! 

Се кажучи, відійшов. 

Якийсь час дівчата ще вижидали, відтак висунули ся 
поза двері, які замкнули за собою. Знали, що Стоілов 
приказав стерегти оібох входів, щоб не допустити тих ви¬ 
смикнути ся. Всміхнули ся на се, бо знали потайний вихід. 

— Живо, Даріє! — шепнула Гаґара. — Не маєімо ні 
хвилини до страченя! 

Блюм та Гартман лежали глубоким сном сповиті. Так 
були помучені, що не почули ходу у сінях, ні шелесту при 
дверях, ведучих до їх кімнати, а який в кілька хвилин 
пізнійше став зовсім замітний. 

Двері не були замкнені на ключ — тепер же нагло й 
тихо втворили ся. Але за хвилю дав ся чути стукіт від¬ 
суваних стілців. Людина втвираюча двері, здержалась, 
змішана так наглим, несподіваним та зовсім непожаданим 
стукотом. 

Але ся застанова не довго тревала. Скорим, рішучим 
рухом втворила тепер двері, так, що один із стілців із 
грімким стукотом повалив ся на підлогу. 
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•В туж хвилю всунули ся дві темні постаті до середи¬ 
ни. 

В темряві, яка тут була, ке могли нічого розпізнати 
— почули лиш шелестїнє СОЛОіМИ. 

Один із лежачих тут мущин -порушив ся. Однак не 
пробудив ся, хоч почув стукіт, а тільки ворухнув ся. Раме¬ 
на Моїрфея, бога сну, за сильно його тримали в своїх о- 
біймах. За хвилю знова вже був спокійний. 

ІВи'дно щастило нічним птахам ... 
Тихо підсунули ся до легоівиска й похилили ся над 

спячими. 
Глубоїкий, рівномірний сон зраджував, що об а силь¬ 

но заснули. 
— Живо! Мусимо їх збудити! — шепнула одна із них. 
І дівчата почали шарпати снячих, щоб їх зі сну 

розбурхати. Повелось їм се дуже скоро. Чого попередний 
стукіт не міг вчинити, то вдало ся легкому торганю. 

Блюм перший схопив ся й перестрашений скочив в 
гору. Було таж темно, що не міг добачити стоячих побіч 
леговигака дівчат. Опитав тремтячим голосом: 

— Чи се ти, Гартман? Чи на мене вже прийшла черга 
сторожити? 

— Алеж се не Гартман! — відозвала ся старша се¬ 
стра. — Се ми, Гагара і Даріїя, дочки хазяїна. Будьте зов¬ 
сім спокійні й не робіть гамору, коли не хочете свойого 
жита виставляти ка небезпеку! 

— Щож знова стало ся? — спитав Блюм, не будучи в 
силі зрозуміти положеня. 

— Живо! Живо! Розбудіть свойого товариша! — осте 
рігала, не даючись збити з пантелику. 

— Найперше мушу знати, що стало ся — намагавсь 
Блюм. 

— Мусите втікати! — благаючим голосом шепнула 
дїівчина, — бо той Болгарин, котрому ви продали коні, 
хоче вас обрабувати! 

Оклик грози вихопив ся із Блюмових уст. 

На щастє пригадав собі остережене дівчини і в горлі 
крик здавив. Враз із свідомістю небезпеки, яке йому за¬ 
грожувало, прийшло також отверезите ума. 

Перше, що зробив, сягнув по збрую. 
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_ Нехаїй же той гольтіпака тільки наближить ся до 
мене! _ ворікнув із шїівоім. — Справлю йому таке прийня¬ 
те, що не скоро забуде про ту купіль! 

Нараз знова почув руку дівчини на своїм рамени. 
—Дайте спокій із збруєю! — шепнула. — Нічого 

сим не доконаєте! Той Болгарин не самий, — має з со¬ 
бою людній, яких переімозї ви мусїлиб податись! 

— Що-ж маю робити? — спитав Блюм. 
— В дорогу! Найвисший час до сього! — натискала 

дівчина. — Всі виходи обставлені, але я знаю один тай¬ 
ни й вихід, куди вас проведу! 

— Колиб так стало ся! — скаїзав Блюм журливо. 
— Так живо! Розбудіть свойого товариша, щоб вчас 

ще пробратись! — підганяла дівчина. — За хвилю може 
бути вже запізно! 

Мимо всяких старань не вдало ся молодшій сестрі 
розбуріхати Гартмана. А доіперва, коли Блюм над ним 

іпохилив ся та не так вже лагідно став його торгати, Гарт- 
ман схопив ся на рівні ноги. 

Мимохіть вхопив за збрую, але по хвилі пізнав, що 
се Блюм. 

'Колиж його пізнав та хотів спитати чому його роз¬ 
будив, Блюм закрив йому уїста рукою й розповіїв все, що 
їх чекає. 

Ще не скінчив говорити, коли се із гори дало ся чути 
якесь шарудїнє. 

Був се наче відгомін ходу і то мужеського. 
— Се батько! — шепнула Дарія, поіпихаючи Блюма й 

Гартмана до дверній. — Живо, спішіть ся, бо инаїкше про 
падете! 

Се кажучи, вхопила Гартмана за руку й потягнула 
за собою. 

Те саме зробила Гагара із Блюмом. 

— Не відбивайте ся ні словечком, як довго ми ще 
тут! — о сторожи о шепнула старша. 

В пітьмі посували ся вздовж сїний, нарешті Гаґара 
виймила із кишені свічку. В хвилю пїзнїйше прояснила ся 
темрява. 

Всі четверо стояли перед захованим отвором в під¬ 
лозі. Зелїзіний перстень вказував, де підносить ся віко. 
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