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Волдінґ жахнув ся та аж взад подав ся.
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т— Бачу його зовсім виразно перед собою! —,шепо¬
тіла наче до себе. — Його струнка постава, мужеські, жи¬
ві черти, лискучі очі. .. Пригадую собі — він такий був
іде дередткіддКома- роками, коли то; я бачила його лице
тільки при датлї місяця в гдльтанї!.. - •
гН Як же .тоді я просила Бога, щоіб моїє дитя ще раз ме¬
рі прислав. І сповнило ся моє прохане, а тепер ніяка сила
в; світі не зможе його видерти від мене!
Порала плакати і лице своє одкрила руками. -} ^
,
Дора не вміла собі того всього пояснити. В якім відношє'ню графиня Солміаберґ остає до того незнакомого
цигана? Що то вона все про свойого сина говорить?
н
Бачивши однак сильне схвильоване графині, не мала
відваги питати про те.
Нарешті повоізка здержала ся перед брамою палати
і графиня, при допомозі Дори, сходами вийшла на гору,
■дх Там/вже ждав на них. Гільмер, що по свою дочку
приїхав. Коли-ж побачив ту кохану жінку так дуже блідою
та знесиленою, живо підбіг до неї.
Графиня хотіла сеійчас сказати йому, що бачила сво¬
його сина, але не знала ізівідки почати.
Нараз із криком припала до грудий Гільмера. Дора
счудувана глянула на се і відійшла, бачивши, що її при¬
сутність при сім зовсім злишна.
Трівало досить довго поки графиня вспокоіїла ся.
Гільмер завів її до кімнати і сівши побіч неї на канапі,
об і її руки взяв у свої долоні.
-— Що тобі, Евгейїє? Видно, щось незвичайного міусїло стати ся! — кликнув, та забуваючись прямо на. „ти”
до неї звернув ся.
І графиня тепер ще сильеїйше відчула, що належить
до нього, і свою голову сперла йому на грудь/
Поболи бодай остілько вспокоїла ся, що могла йому
розповісти про стрічу із сином в недалекому циганському
обозі.
.
'
?
Вістка ся сильно зворушила Гільмера і він великими
стушініями почав проходжувати ся по кімнаті.
— Мій Боже, мій Боже! — говорив самий до себе. —
Чи справді дозволив мені Боїг дитя моє ще побачити?
Се імені прямо чудом здаєть ся, бо я думав, що наш син
давно вже не жиіє!
:к-догот
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Евгенїє! — промовив він знов а до коханої женщиии,
крізь слеїзи споглядаючи !на неї. — Се вже за много ла¬
ски від Господа Бога, колиб ми справді його віднайшли
і за сумні літа дїточі тепер йому могли відплатитись.
— Колиб ти міг його побачити, Алберте, який він
вродливий! — кликнула Евгенїя із слезами в очах. — На
мене вія глядів так динно питаючим поглядом — видно
мусів щось прочувати! Голою серця мусів йому шептати,
що я йому матїрю! А в його очах було стільки суму та
докору!... Але чи сьому дивуватись, Алберте? Чи-ж не
нам він мусить приписувати вину в тому, що виріс на чу¬
жині, без приюту та опіки?
О, веемогучиїй Боже! Коби він схотів повірити, що я
в сьому не винувата, колиб схотів забути свій жаль до
мене!
'Гільмер пристрасно вхопив її за руку.
— Евгенїє! — кликнув. — Завтра віднайду його і все
виясню! Він мусить признати, що ти тут невинна! Коли
Бог позволить, то вже завтра приведу тоібі дитя твоє!

РОЗДІЛ СЬХХУ.

МАТИ й СИ/Н,
Графиня Евгенїя перебула ніч безсонно. Стріча із си¬
ном зворушила її до глубини душі та вичерпала сили.
Коли другого дня ііз ранку До!ра увійшла в її кімнату
прямо жахнула ся, такою блідою й знеможеною її за¬
стала.
— Пані, <ви дуже зле виглядаєте! — кликнула. — Бать¬
ко вибирають ся до циганів, щоб там з ІІЛьоною побачи¬
тись а коли буде можливо тозьмуть її з собою.
Графиня здрігнула ая, бо знала красше причину Гільмерової виправи до циганського обозу.
Зложила руки наче до молитви і шепотіла ледво чут¬
ним голосом:
.

—

1829

—

— О, (Господи Боже! Допоможи йому Ізворушити (сер¬
це мойого їсина та привести його домів!
Думками вона була невідлучно при боці дорогого
чоловіка й імолила Бога, іщоїб допоміг йому їв тяжкому
заівданю.
Вчасним райком Аліберт Більм ер досів 'свойого коня
й поїхав н циганський оібоїз.
Ніч цілу він іне спав. Розмова із коіханою жешциною
привела йому перед очі даївно минуле, а так коротко три¬
ваюче іщастє. Він Себе жаліїв, але рівночасно й дорікав
собі.
Він, колиб (був (відчув, іщо йому дитя вродило (ся, бувби ніколи в світ далекий не пускав ся, але Ібувіби все по¬
святив, щоб собі признане вибороти.
Нездійснені надії причиїнилиісь до скорої старости.
Двайцять пять літ прожив на чужині без супокою та вдо¬
воленій* аж тепер, так івже пізно, судьіба віддає йому се,
що його серцю Ібуло найдороізіше!
Солмсберґ не жив — іБвгеиїя була (вільною! А однак
не мав відваги пригадати їй, що (він є першим та дійсним
її чоловіком — так велику м-ав пошану для сеї шляхотної
жііНки, а так вельми нещасливо/ї в пожитю супружеськім
із Солмсберг ом. Хотів оставити їй досить часу для здобутія рівноваги духа ,іпо,ки би в новий звязоїк мала увійти.
Але його Син жив тут недалеко, а щоб із ним побачи¬
тись, не хотів і не потребував зволікати. Хотів його чимскоріше побачити й окружити горячою любовно, до якої
його серце було сіп осібне. Тому так вчасно вибрав ся до
циганського обоїзу.
Його Серце прямо вривалось, коли згадав (яке то ви¬
ховане він дістав серед тих волоцюгів. Але потішав себе
кад;|єю, що все іще дасть ся направити.
Прибувши до обоїзу циганів, (пізнав, що тут вже все
готове до від’їзду. Пожадливим оком вдивив Ся в гурток
циганів і спинив ся на ставнім, молодім циганови, що,
посеред гурта стоячи, в голос видавав іприкази.
Гільмерове серце живо забилось. Чи се мав би бути
його син? (Він певно іє івождом тої банди, б о-ж вони радо
й послушно виконують його прикази, хоч був, здаєсь
ся, наймолодший серед гурта.

'ГІіЛНМЄ'Р .ЗВІЛЬНЯ ПІДІЙШОВ ДО НЬ'ОіПОіМНаїраіЗ- чогось то
дуже ЗНЇІЯ'КО'ВІІВ. Як сей .молодий ЧОЛОВІК — (КОЛИ він дій но. його сином
прийме незнаного собі батька?
, ' ]Роберт також заглянув незнайомого пршнельця й пі¬
дійшов до нього, питаючим іпоглядом зміривши мого.
Гільмер не дуже то відважно опитав:
:;:ю:;-0Йй.ве міг, би я говорити з Ільоною? Приходжу із
порученія моєї дочни, Дори!
... ' ■л: і- т. т
.'
Р оберт сей час кликнув Ільону, а молода дівчина ви¬
бігла проти нього ,з простягнутими руками. Адже-ж він був
її. д явним опікуном.
І Гільмер також зрадїів, коли її побачив а незабаром
почали взаїмно трозшовідати собі свої іприт оди.
. Але (Ільона доглянула Гільмерове схвильоваее. Завва¬
жила, іщо його іпогляд, допитливо стежить за Робертом,
душу заповняють.
, о Нараз Ільона опитала про графиню Солмсберґ
Чи знаєте — про в(се — їдь о но? — єни гав Гільмер,
Дівчина кивнула головою.
ч г у." . щ.,
о;;
— Так! Знаю про все! І Роберт Також зараз відчув,
що се його мати, з ’’ с
Вчера був дуже схвильований і довший час про се
говорив зі мною.
і
Він дуже огірчений тим — добавила сумно — що
його, іяік малу дитинку, в світ витрутили та іщо ніхто із рад*
них ніколи ним не піклував 'ся.
- О, колиб він міг все відчути! — Гільмер зітхнув.
Нараз випрями з ‘ся — рішив от в ер то й щиро про все
ІЗ Робертом поговорити.
— Остаиьте тут, Ільоно! — просив — незабаром знова
верну до вас.
Молода дівчина поглянула за ним, а її серце забило
ся, коли побачила, що він до (Роберта приступив.
Була певною, що він приходить до нього Іяік іпісланець
від графині Солмсберґ та посередник між нею а сином.
Однак не прочувала того, що івін був його батьком та що
се туга за в л аси ою дитиною його сюди привела.
Батько і син станули проти себе, оіко в око.
Глянувши на незеаїкомого, іРоберт дізнав якогось див¬
ного іпрочутя.

—- іМоже на сам о тії хочете зі мною говорити? — спи¬
тав івіін, 'беручи (Гілшеріа на бік.
— Приходжу із іпорученя графині* Солмсберґ — почав
Гільмер — а знаю від Ільони, що ви свідомі того, в якім
відношеню вона остає до вас. (Нещасна та жінка вчера на
перший іпогліяд 'пізнала вас і наїйіщиріїйшиїм бажаїнєм її є,
щоб дитя своє до серця пригорнути!
(Ввічливе лице Роберта в одну мить посумніло, а уста
окружила гірка усмішка.
— Ільона вже вчера про се зі мною говорила — ска¬
зав — однак я не маю охоти наближати ся до іґрафинї!
Я (вже давно іізжив ая ііз думкою про своє сирітство, а від
маленьку та думка мене тільки жалем наповняла!
Коли другі дїти розказували про своїх родичів, я з
ненавистю затискав кулаки на тих, що мені: житє дали та
дальше мною ізовсїм не журились.
Кожде (звіря остає при своїх молодих... а тільки ме¬
не, зараз в перших днях моїйоіго дитииьства, кинули між
чужих людий і ніхто ііз моїх рідних про мене і не спитав.
І кому тепер дивним стане, що ія збайдужнів для тих,
що дотепер зовсім не журились мною? Коли малою дити¬
ною я міг жити без родичів, то і тепер, як молодець, змо¬
жу без них обійти ся!
Гільмер поблід і спустив в долину очі. По хвилі по¬
чав:
— Здавалоб ся, ваша правда. Але чи ви знаєте, що се
ваші родичі сьому винні? Чи ви певні, що се ваші роди¬
чі чужим в опіку вас передали?
— А хоч би того самі не вчинили, то позволили на
се, щоб я, ними поізабутиій, тиняв оя по світу. їм байдуже
про се було! — понурим голосом нарікав Роберт. — Колиб
рони хотіли, булиб мене вже давно віднайшли!
— Так думаєте? — спитав Гільмер. — А коли нещасна
мати ваша і не знала, що ви жиєте ще?
Роберт .здригнувсь їй питаючими очима виплив ся в не¬
знайомого.
;; - Щ \ І
/о
— Не знала, ицо я живу? Як се можливе?
— А так воно є!
перебив йому Гільмер. — Ваша
мати давно вже переплакала вашу смерть. Вона лежала
хорою, коли власні ‘її родичі забрали вас від неї й цига¬
нам дали!... Вислухайте мене, а тоді’ все порозумієте!

—

1832

—

Стараючись, бодай на позір, .задержати супокій, Пльмер розповів Роїбертови 'сумну історію його родичів. Ори
сьому його лице пер аз нервово дріжало, але Р оберт і в
думці- того не мав, юкілько ті слова до того незнакомого
ВІДНОіСИЛИСЬ.

Колй-ж скінчив, питаючим ПОГЛЯДОМ ВДИВИВ ся в мо¬
лодого чоловіка.
Хоч Роберт слухав його мовчки, то однак лице зра¬
джувало страшну бурю, що йому серце розривала. Воно
корчилось, щеміло так
а він не був в силі зміркувати
із-за чого се!
Нарешті поважно глянув на незнайомого.
— Бачу, що я своїй іматері кривду вчинив! — шеіпнув
він. — Воїна невинна, а ще й сама мусїла чимало горя за¬
знати і з за того!
•
Прошу, перекажіть їй, що вже не маю жалю до неї і
радію тим, що її образ остане в моїй душі без ніякої тїни
та що мені в моїй мандрівці вірним другом буде! Може се
її потішить в її смутку!
•Роберт випрямив ся немов то на знак, що розмова
скінчена.
Гїльмер майже з трївюгою глянув на молодого цигана.
— Чи тільки се маю переказати графині? Чи самі не
хотїлиб сього їй повторити? Чи ваше серце не тягне вас
до тої нещасної жінки, чи нема у вас ібажаня подати їй
свою руку на посднанів і просити прощеня за то зло, що
їй думкою СВОІЄЮ вчинили?
— Ні! ніколи не переступлю порога кніяіжзї палати! —
із рішучістю сказав Роберт. — іБідиий циган не має за
чим там шукати! Його 'виховане, погляди та навички по¬
між ним а матїрю вчинили велику пропаеть, 'яку нічим не
дасть ся 'заповнити!
Графиня іСолмсберг повинна сама се зрозуміти й да¬
ти мені супокій йти своією дорогою. ІНеіхай ,їй вистаее то¬
го, що не маю жалю до неї та огїрченє із мойого серця
зовсім пропало!
— Ні, того їй не вистане! — майже крикнув іГільмер.
— Графиня тужить за своїм сином й блаїгаїє його, щоб вер¬
нув до неї! Не'хай же голос нещасної матері не іпроїходить
мимо ух ваших! ІВершть їй щастє і супокій своєю іп'риеутнїстю!

—

1833

—

— Що-ж іїій залежить на вихованю та становиску рід¬
ної дитини?
—- Застановіть ся! Ви іє для неї' чимсь иаійдорозшим
на світї! 'Послухайте мене й ходіть зі мною. Не нрочуваєте
навіть, яким щастєім се буде для вашої матері.
Але Блюм все ще стояв відвернений боком. Слова
незінакомого вчистили на нього велике вражінє — ноЧ)'вав
себе якось дивно 'схвильованим, а однак — його гідність
не ло,зваляла йому піти до тої достойної дами, де мавби
на собі відчути ту віпокорюючу границю, що між ним а
матірю істнувала.
— Ні, не піду до Графині — бо й по що? — воркнув.
—- Хоч би своією іпоіявою я навіть дрібку вдоволенн їй при¬
ніс, то однак ие на довго, бо незабаром прийшлоб ся мені
її ізнов а оставити — мої дороги йдуть не в ту сторону,
що її.
..
.
.
Тепер я провідником циганів і перед ними я прися¬
гою звязав ся, що їх не оставлю.
І що-ж би моїй матері із того прийшло, колиб я і пі¬
шов побачитись із нею —- — незабаром мусів би її знова
оставити!
— Ви зв'язані присягою? — понуристим голосом спи¬
тав Гільмер і заМовік. За час однак зібравсь на відвагу і
сказав тремтячим голосом:
— Чи і се не змінило би вашого рішеній колиб і бать¬
ко ваш жив і свойого сина бажав до серця пригорнути?
Колиб він іхотїїв вас при собі задержати і дати вам спро¬
могу до красшоїго житя — чи тоді також стояли би опо¬
ром?
Роіберт поблід і враз подав ся.
— Як маю се розуміти? Чи мій батько ще жиє?
— Так, іРоберте, він ще жиє. Твій батько — стоїть
перед тобою!
Молодому циганови враз наче силу відоймило і він
остовпілим поглядом вдивив ся в іГільмера.
— іВи — моїм батьком? — шепнув глухим голосом.
— Ніколи нічого я не чув про мойого батька!
— Роїберте!
Гільмер подав йому обі руки і так щиро глянув на
нього, що іРоберт ие міг тому оперти ся і сердечно сти¬
снув його обі руки.

В слідуючу ХВИЛЮ ГІЛЬіМЄ'Р ОЮІЙМИВ його й притиснув
до серця.
— іМій сину! Міїй бідний, коханий сину! —замовк на
хвилю, а відтак дальше говорив: —- Бог менії свідком, що
я зовсім не знав іпро твоє істнованє. Родичі твоєї матері,
після твоїх вродин заявили нещасній, що ти помер а мо€
жите дотепер так було сумне, що самий не знаю як дяку¬
вати Богу за сю хвилину* щастя, що ось тепер зазнав!

Роберт ще прямо не міг чіймити того, що почув пе¬
ред хвилею, але иегодованє і ненависть, що були на його
лици, тепер зоваїм уступили.
— Не дивуйте ая, що не можу достроїти ся до на¬
лежного тону супроти вас! — сказав він тихо й лагідно.
Ще в моїй голові не може помістити ся отеє, що і я зна¬
йшов матір і батька свойого!
— Роберте, чи схочеш сповнити моє перше прохане:
Чи підеш сейчас зіі мною до твоієї матері? Бона нещасна,
тяжко терпить. Потіш її та дозволь, щоб тебе до серця
свойого пригорнула — се буде для неї найбільшим щаетєм, яке на сьому світови може її стрінути.
Про будуче поговоримо ще пізнішійе, наразі послухай
голосу серця ТВОЙОГО, ЩО ДО' матері кличе тебе.
Роберт спустив очі в долину а його лице виражувало
страшну боротьбу. По часі він подав руку Пльмерови і
поважно промовив:
— Нехай дїєть ся Божа воля! Піду із вами!
— Дякую тобі сину, але зви мене своїм батьком, воно
сердечнїійіше звучить! Ходім тепер до Ільони, вона також
наша; я покохав її ще поки знав як вона близька твойому
серцю.
Разом підійшли до іільони, що їх обох нетерпеливо
вижидала. *
— Ільоно! Сьогодня я віднайшов і батька і матір! —
кликнув Роберт радіісно.
—- Р оберте!
Молода дівчина аж поблідла із хвильованя і знала з
обійм и с в о йог о'.нар еч єн оіг о.
?' Ти моє іцастє, моя душа! — шепнув Роберт, водя¬
чи рукою іПО її ГОЛОВНІЇ.
І . .
:
,л;

Відтак звернув ся до Гільмера і сказав:
~: 'Отче, се моя будуча [жінка!
Була се святочна хвиля, яку вони пережили в Робер¬
товому шатрі... іОповіданя Ільони і Роберта булиб тягнули ся в 'безконечність, але Гільмер принаглюївав, щоб йти
до графиш. Р оберт тодї п рикаїз а в своїм людям,, щоб пі¬
дождали ііз дальшими приготованими до подорожі аж до
його повороту та незабаром в трійку рушили ііз циган¬
ського обозу.
Гільїмер відвяізав свойого коня від дерева й держучи
за поводи, поступав густим лісом побіч молодої нари.
Мало що говорили з собою, а в їх голосі слїдно було
внутрішнє хви льованє.
: і.: з"
зз
Нарешті іііз далеку добачили замок.
До.ра, що вижидала при. вікні, в голос крикнула із
радости, коли їх доглянула:' о' ”/т .‘Зі •
іГТриібіігла до графині,': щр бліда лежала на канапі, та
ледво змогла кликнути:
.:
Г; • ■
— Пані, графине — вони вже йдуть! Воєн йдуть! .
Графиня -із криком сходила ся із міспія а із хвильозакя багрянець вист}чпив на лице, її очі сіяли щастєм, якийсь
новий дух вступив в неї.
; -—т Се .завдяки' йому! —■ шепнула зрадівши^
Він
серце -мойого- сина для мене з’єднав!
Підняла ся та оперла об йору це. фотелю а очі свої
в пилила- в двері. .,*•-? •
...
Нараз на порозі станув Гільмер а ізіза нього виринула
молодеча постава Роберта,
Графиня вже не доглянула того, .що позаду Роберта
була ще Ільона,- вона бачила тільки Роберта і до нього
простягнула обі руки- на зустріч. ...
— Роберт схвильований, • приступив до неї та думками
докоряв собі, що шляхотну сю жінку поважив ся так
скривдити! Поки ще однак міг хочби слово промовити,
Евгенїя обійми л а його і до серця пригорнула.
>
—- Мій сину! Мій бідненький, коханий сину! — се бу¬
ли одинокі 'слова, на які була в силі 'здобути ся.
Минула довша хвиля, поки графиня прийшла до рів¬
новаги. Коли-ж остаточно зрівноважила себе, побачила,
що остала тільки із сином. Гільмер відкликав обох дівчат
ДО' сусідньої кімнати.
- - * • ,

—
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Роберт .підвів падаючу із ніг графиню до (поблизької
'канапи, а сівши побіч неї, глянув їй глибоко в очі. Прямо
не міг знайти 'слів, щоб почати розмову, але на лици у
нього відбило ся хвиЛьованє ібудуче виразом тої страш¬
ної бурі, що в його душі кипіла.
Остаточно ґрафиня зрівноважила себе й здобула стіль¬
ки сили духа, що серце своє перед ним до глубини роз¬
крила. Розноївїла йому про все, що за ті довгі літа пере¬
терпіла — згадала. давні короткі днї щастя та пізнїйше
довголітнє горе ...
Роберт уважно все слухав, немов кожде слово хотів
собі' в тямку вбити. Коли скінчила, шепнув ледво чутним
голосом:
— Мамо! Бідна моя мамо!
Якже щасливою почувалась вона тепер! Крізь слези
глянула на сина і благала його:
— Остаїнь (зі мною, Робе.рте! Не оставляй вже мене!
Стільки лїт я була нещасливою! Нії хвилі сіпокою не ма¬
ла...
Тепер я стара, знеможена, потребую хоч троха потіхи
та відплати за все перебуде! А се лиш ти можеш зробити,
дитя моє!
(Не оставляй мене, Роберте! Коли'нас Бог вже звів
разом, то хиба лиш на се, щоб ми більш не розлучали ся!
Я добре знаю, що дїєть ся в твойому серцю! Я знаю
— ти кохаєш свою наречену, Ільону! Приведи її до мене
а я прийму її, як власну дочку!
Благословити му вас й радіти вашим щ ас тем!
Роберт хотів вже сказати, що він словом чести звязаний та до своїх людий мусить вернути, але, коли глянув в
її бліде лице, замовк та очі в діл спустив.
— Правда, ти оетанеш зі мною, Роберте? — знова
спитала благаючим голосом.
— Так, мамо, коли се тільки буде можливе! — ска¬
зав виминаючо.
Бона пригорнула ся до нього, щаслива до безтями, а
він радів тою чутливою материнською любовю, якої йому
дотепер так дуже недоєтавало.
Б тій материнській любові було щось так шляхетно¬
го, що Роберт мало не впав на коліна перед матїрю, щоб
тим свою пошану їй віддати.

—
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Графиня іп,росила, щоб їй розказав що із свойого дитиньсгва і розплакала- ся, коли почула скілько то ві;н ви¬
терпів, скілько горія зазнав та як муоїв тиняти ся скрізь
по світу, без сталого пристановиска!
'Коли скінчив оповідати, просила його графиня, щоб
привів 'Ільону щоб могла поблагословити сю вродливу,
молоду дівчину.
— Ти дотепер була ангелом хоронителем і нехай тобі
Бог .винагородить за те, що ти для мойого сина вчинила.
Жиійте щасливо, одно для другого!
Незабаром увійшов в кімнату Гільмер із Дорою і по¬
чав вкупі з графинею снувати плини на будуче.
Але графиня не завважила хмари на чолі Роберта, ні
Гільмеро'вого погляду, .яким він з Ільоною час від часу
перекидав ся.
Дора нїіяік не могла зрозуміти того, що наречений
Ільони є рівночасно сином її прибраного батька.
Графиня наставала на се, щоб Роберт та Ільона пе¬
реночували на замку і тому післала поелусача до циган¬
ського обозу із вісткою, ню вони обоїє на ніч поміж них
не вернуть.
Графиня вже навіть думала, що Роберт раз-на-все із
нею позістане. Однак її щастє не довго мало трівати! Не¬
забаром дізнала ся, що се був тільки короткий сон!

РОЗДІЛ СБХХУІ.

ТІЛЬКИ

сон.

Пройшли три дні від часу, коли Меґпі Гортон на іприказ лікаря мусїла лягти у ліжко. Але се їй не помогло, а
противно викликало ще більший сум у неї.
Доктор іГаїґерс приходив кождого дня а старий Аме¬
риканець допитливо все вдивляв ся в його очі, немов ви¬
читати хотів із них, чи с ще яка надія або чи стан здоровля його дочки не погіршив ся. А лице доктора Гагерса
що-раз то сумнїйший вигляд м*ало.

Мєґіґі знова ставала все більш нервовою та неспокій¬
ною, коли час їй ото приходу наближав ся. Тепер вже май¬
же не відповідала на іпитаня лікаря та все впевняла його,
ідо лежанє в ліжку ще більше її знесилює.
Ось, і сьоігодня .повторило ся те саме, ;коли 'прийшов
лікар.
— Бачите, пане Гортон, їздоровле вашої дочки що-,раз
то попіршуієть ся! — сказав доктор Багере. — Катастро¬
фа іможе кождої хвидї наступити!
—- Якже сьому зарадити, пане лікарю? — той майже
крикнув в розпуці. — Ви навіть не знаєте, як я ту дитину
кохаю! її смерть булаб рівночасно і моєю! 'Нехай мене
коштує назнать кілько, але ратуйте мою дитину!
Лікар сумно потряс головою.
— Грішми тут нічого не вдієте, пане Гортон! — ска¬
зав він. — Вже давнїйше їя вам говорив, що тут збільше
моральне, як фізичне терпіне,-та найперше треба збагну¬
ти причину того терпіня, а відтак його позбути ся.
Вірю,; що будете мусїли понести велику жертву —але без того ні за що не ручуГ
— А вжечж! Роїзуміїєть ся! — і Американець ще голо¬
вою притакнув. — Нема для мене за великої жертви, коли
о жите моєї дитини ходить! •
г
— Сильно тим радію/пане.;'Гортон, що від вас отеє по¬
чув! — заявив лікар. — Можливо що й велика жертва із
вашої сторони буде тут потрібна!...
Коли в хвилю пізнїйше Американець вернув до ліжка
своєї дочки, застав її спокійно лежачою на подушках із
очима в стелю віпяленими.
Була на все рівнодушна і навіть не відповідала на
батькові питанія.
Американце,ви аж слези станули в очах. 'Він чутливо
похилив ся над нею й лагідним голосом промовив:
— Мєґіґі, дитинко моя, скажи мені прямо, що тобі доляігаїє? Лікар каже, що твої терпіня є більш духові, чим
тілесні і каже мені причину того усунути. Звір ся мені і
скажи, чим можу допомогти тобі, моє дитя? Що тебе так
пригнобило, що ти із того аж захоріла?
Будь зовсім отвертою зі мною, Меіґґі! Хто може тобі
більш добра бажати чим д? В.ід кого^ж ти можеш надїяти
ся більше помочі, як від мене?

—
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. ■ Дивний тон його мови і тремтїніє голосу, що зраджуй
ьали опівчутє і (батьківську люїбов, сильно поділали на неї
і ©творили її серце. Сіла ,на ліжку і, сумно всмі.хнувши ся,
сказала:
— Не журіть ся мною, батеньку! Лікар правду каже,
що духове терпіне на моє здоровліє так сильно впливає,
але — нї ви, нї він ліку на се не знайдете!
До того ще то леїжаніє не тільки що не помагає мені',
але противно ще шкодить. Я не в силі вже на місці виле¬
жати — спокою не маю. іНераіз то мало що не вискочу із
ліжка, щоб кудись далеко, далеко втікати!...
— Меґґі, дитинко моя, вспокіїй ся! — перебив Гїй Гортон, побачивши її схвильоване та дико вилискуючі очі.
—• Нії, нї, батеньку, я не віспо кою ся, доки мене із
ліжка не пустите та не перестанете стерегти, неімов би то
бояли ся, щоб злого щось я не вчинила!
Хочу бути вільною, хочу свобідно поводити ся! До¬
сить вже мені тої неволі!
іГз великого хвильованя аж грубі краплі поту висту¬
пили їй на чоло.
Як же було її непокоїти? Чи хиба лікар не помилив
ся'? Чи мала б се бути та катастрофа?
—- Меггі адже-ж ніхто не думає тримати тебе в неволі!
—- вспокоював її. — Не хвилюй ся, се тобі шкодить! Пого¬
ворю із лікарем — може він згодить ся на се, щоб ти
Естала! Сепчас піду до нього, та розпитаю!
Меггі на се нічого ,не відповіла лиш голову на бік від¬
вернула. Він же по сильно филюючих грудях пізнав, яка
буря в її нутрі бісилась.
По часї доіперва почала вспокоюватись, замкнула очі
а опісля крепко заснула.
Г орт он (підняв ся і на пальцях вийшов із кімнати. Сейчас таки пішов до доктора Гагерса, але служниця звідомила, іцо його нема в дома та доперва суколо півночі вер¬
не.
Коли Гортон після якої години вернув до готелю і убійіііоів в кімнату, наче задубів на порозі' — у фотелю,
перед вікном застав свою Меґґі!
(Вона не чула як Гортон втворив двері, а коли підійшов
до неї і; спитав чому злізла із ліжка, вона шокійно від¬
повіла:
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— Я-ж вам казала, 'батеньку», що не хочу, щоб мене
дальше силуївано в ліжку лежати!
-Мистер іГортон однак не думав їй попустити. Він зов¬
сім забув про те, що лікар приказав йому лагідно із хорою поводити ся, а піднесеним голосом кликнув:
— А я тобі кажу, що мусиш -слухати! Коли л;їкар ка¬
же тобі лежати, то мусиш його іприказови повинувати ся
і я хочу щоб ти 'сейчас то вчинила. Коли-ж опираєш ся
його приказам, то ніщо дивного, що всі його заходи остають ібез успіху.
Теїпер вже і Меггі вийшла з рівноваги.
— іНЇ, батечку! Лікар не знає що мені хибує і тому
зовсім противно мене лічить!
Не положу ся, бо я не мала дитина, що сама не знає
чого хоче.
— Ти мусиш слухати! —- крикнув остро Американець*
будучи подражнений її опором.
— Ні, не слухати му! — крикнула дівчина, ногами
стукнувши об долівку. — Я красше знаю про те, чого ме¬
ні потреба, чим ви і лікар. Ви зовсім противний успіх
осягнете — замісць вздоровити мене, ви ще більш мене
нервуєте!
Дивує мене, що лікар зовсім не пізнав ся на моїй хороіб'і! Думаю: він або не має знаня, .або стоїть під вашим
впливом і тому так поводить ся зі мною начеб я вже бу¬
ла близькою .емер ти. Не доводіть мене до послідного, ба¬
течку, бо доведете до того, що і я покажу, що маю вла¬
сну волю!
Мистер іГортон счудуваний глян}'(в на свою дочку.
Звідки то у неї така відвага і що вона думала сим
сказати?
— Ти загадочною стала, Меіґгі! — сказав він, охолов¬
ши із дива — скажи виразно о що тобі ходить, бо не ро¬
зумію тебе!
Молода дівчина гірко засміяла ся.
— Скажіть, як маю говорити, щоб ви мене зрозуміли!
— відперла. — 'Чи дійсно ви так короткозорі, чи лиш
вдаєте, що не. знаєте що викликало мою хоробу? Хиба не
тямите того, що моя хороба почала ся, коли ми зі всходу
вернули?

ті
Коли-б ви тоді були пізнали ся на причині моєї хороби, булоіб ніколи не дійшло до того. Колиб ви були дій¬
сно кохали свою-дитину, булиб знайшли відповідне средСТВО, іщоб ВІЗДО'РОВИТИ мене, бо се було у вашій змозі.
Але ви зовсім не клопочете ся шцастем сво'еії дитини,
коли се противить ся вашим замірам. Найперше думаєте
про себе і не дбаєте про біль та горе других, коли вони
поступають не по вашій воді!
Я знала, що ви так приготовили нашу подорож до
Трієсту, щоб я не могла пороізумїти ся із Гартманом і не
знала навіть його адреси, щоб про се йому донести! Ви
се вчинили нар очно, щоб нас розлучити!
Тоді я мусїла улягти нашій волі, бо мала звивані ру¬
ки, але тепер все змінило ся!
Отче! — кликнула вона, а в очах блиснув гнів. —
Я знаю, де є Гартман і знаю, що зроблю, коли доведете
мене До посліди ого!
Я ніколи не похваляла самодїльности американських
дівчат — бачу однак, що в деяких случаях, се неминуче
і я за те саме воізьму ся, коли терпеливости мені не стане!
Зважайте на се, отче, а відвїчальність за все припи¬
шіть собі.
Мистер Гортон поблід і задрожав. Прямо і одного
слова не був в силі промовити.
Меґгі знесилена сперла ся об фотель. Рожеві перед
хвилею лиця знова поблідли. Сидячи так у фотелю та
голову сперши на руки виглядала дійсно тяжко терпля¬
чою людиною.

Американець тяжко підняв ся із сидженя й зітхнув
глубоко. Зробив рух, начеб то хотів наблизити ся до своєї
дочки і втворив уста, немов хотів що промовити, однак
не вчинив того. Звільна відвернув ся й мовчки вийшов з
кімнати.
іМеґґ-і ні на що не звертала уваги; не відвернула ся
навіть, коли він Двері запер за собою — видно не споді¬

вала ся ніякої відлов іди від нього.

Мистер Гортон вернув до своєї кімнати й проїходжував ся там у великій задумі. Нараз пристанув й підняв;

лице, ііз якого вичитати мож було рішучу постанову.

— Мушу! — майже крикнув. — Не остаїє мені, іщо иншого зробити. Знаю ції добре і я певний, що вона ні пе¬
ред чим не жахнеть ся. Але і не помилила ся, що лікар не
має понятя, що діїєть ся ііз нею.
її отвертіеть зневолює мене до дїланя. Я-б нерозумно
поступив, коли би допустив до остаточного — а я певний,
що вона не жахнула би ся колись по своїй волі вчинити:
Із кождоіго його порушеня видно було рішучість і
постанову. Перебрав сія й вийшов із готелю, на повір,
зовсім спокійний.
Доктор Гаґерс вернув домів пізно вечером і дізкаїв ся
ВІД СВОЄЇ жінки, що приходив мистер Гортон і просив сьо¬
го ще вечера зайти до нього. Але лікар знав, що стан здо¬
ров ля дівчини не є так дуже небезпечний, тому рішив ся
піти аж слідуючої днини.

Представлене в цирку скінчило ся.
Гартман виступав (передіпоІсліїІДний, а по скінченю
своєї продукції вернув у Гардеробу, щоб там перебрати
ся.
Не був ще зовсім готовий, коли увійшов його коню¬
ший та сповісти в, що якийсь пан хоче із ним розмовитись.
Гартман поспішив із уібирамєм і казав попросити го¬
стя до середини.
На порозі стан)-п високий мущина, в темному плащі.
А тільки що здійми® капелюх із голови, Гартман крикнув:
— Доктор Гаґерс!
— Тим краСше, що знаєте мене! — відпер нрибувший.
Чи може також знаєте за чим я сюди прийшов?
Догадуюсь! — шепнув Гартман, якось несміло. —
Меґґі...
Гаґерс всміхнув ся,
Вгадали, мій друже! Меггі Гортон, дочка Амери¬
канця є причиною мойого прибути! Чи знаєте, що вона є
під моєю лікарською опікою?

'

-т— Знаю, пане, лікарю! Одного разу я вас заглянув,
коли виходили із готелю, а перед тим якось чув від панни
Гортон, 1що ...
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от — Прошу, дайте '.імені відповідь на-одно питано: Чи

еи ж ох аєте ту Американочку? т : : :
с:т:-— Так, пане лікарю!
:
:
т. ч
: т.
— А чи вона вам сприяє?
Гартман притакнув головою.
— Чи ми стер Гортон є вам противний?
Гартман счудуваний глянув на лікаря... Звідки він
міг би знати про се?
:
.
— Так, є.
вицідив єпровола — але іізвідки ви знає¬
те про се, що . л
^ Менше з тим! Бачите, що знаю, а се найважнїйше.
— Скажіть менї ще, чому то Гортон проти вить ся ва¬
шому супружеетву? Чи може тут ваше занятє на пере¬
шкоді? і* А о : : :т _т. ' . п:.
%
Гартман здвигнув раменами.
:
•
. 1 І— Може! — сумно сказав. — Певно йому ходить о те,що я не богатиій та працею рук мушу вдержувати себе!
Коли дізнався про мої заміри, ми саме вернули зі веходу.
і я буїв зовсім без занятя! Але, колиб моє занятє йому не
всмак було, я-б остаточно, міг його змінити! є
'
— Чи думаєте, ідо Американець ще щось має супроти
вас? А може знаєте як би то упереджене супроти вас
можна усунути?
- .
’
1
ГгГ
Гартман гірко всміхнув ся.— Оскілько ного “знаю — ні, пане лїкарю! :
Гаґерс задумав ся і скоро почав проходжу вати ся по
Кімнаті. Нараз спинив гя перед Гартман ом і положив свою
руку на його раменй.
— Хочу із вами Отіверто поговорити — сказав.
Пождав хвилю а тоді так дальше говорив:
Ви знаєте, що мне тер Гортон доручив мені свою дочк\ лічити! Оглянувши її, я пізнав, що се ніяка тїлесйа
Недуга а тільки духове пригноблене її прибиває. На таке
медична штука ліку не знає. Лікар однак повинен також
пізнати ся і на тик духових теріпіняіх та дійти яка їх при¬
чин а * бо вони в ' дійсно сти можуть викликати неуліїчимг
фізичні недуги!
Я сказав Гортонови що думаю про хоробу його доч¬
ки, не знаю однак, чи він добре мене зрозумів. А хочби
і зрозумів, то сумнїваю ся чи рішив би ся на се одиноке
сред'ство, що могло би терпіне дівчини зменшити.

—
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То-ж на нього нема іщо числити! Що до мене — то
рішивсь івилічити мис Мегґі, а що я самий тут нічого
вдіяти не В'СИЛЇ, ТО (приходжу До вас, іщо(б ви мені помо¬
гли!
— Я? — кликнув Гартман, -вельми счудуїваний і аж
ззад поступив ся.
— Так, ви! — потвердив лікар. — Послухайте дальше:
Я іприказав, щоіб мис Меґґі положила ся в ліжко, то¬
му тільки, що є міного таких людий, що не вірять в хоробу людини, як довго вона на ногах держить ся. До тих
людий, коли не помиляюсь, належить також і мистер Гортон. Се моя така думка! Для дівчини чимала мука лежати
в ліжку, але годі, я тут порадити не в силі!
Вона дуже знервована і зовсім не криється із тим, що
не довіряє мойому знаню. Я однак вдаю, що того не добачую і не чую! Знова Тортова силую, щоіб перестерігав
мої зарядженя.
Дівчина щораз то більше нервуєть ся, батько знова
все більш неспокійним стає, а я знаю, що иншим спосо¬
бом його не переломлю! Знаю, що він мусить уступити,
коли думає дочку до здоров ля привернути!
Значить: Коли вже троїха його упір зімякне, тоді му¬
сите ви, мій друже, виступити — себто — коли вам на
сьому залежить щоб упір старого зломити.
Та Гартман ще не міг іпііймити о що ходить.
— Я — мавби ...
— вздоровити мис Меґіґі та стати зятем Американця!
доповнив лікар. — Чи може того не бажаєте собі?
Може нерадо схочете брати ся за се?
— Не розумію вас, пане лікарю! — сказав Гартман
нерішучо. — Якби се я міг — ні, ні, се немислиме! Ви хи¬
ба жартуєте!
Потер рукою по чолі, немов би бажав пригадати со¬
бі, що чув перед хвилею.
— Се не лиш можливе, але зовсім певне, що все
вдасть ся — мусить ся вдати! — заявив доктор Гагерс,
певний в свої! сили.
- -Наразі не можу вам ще всього сказати, що думаю
зробити, але жадаю, щоб ви завеїгди оставляли в дома
карт очку із повідомленим де вас шукати, коли вам прийдеть ся вийти кудись. Може таке зайти, що буду вас
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нагло потребувати, а довге шукане може всю оправу по¬
чісувати. Чи добре?
Гартман згодив ся на се, притакнувши головою. Все,
що чув, крутило ся йому в голові та майже сном видало
ся.
'Стояв непорушно на місці та вдивляв ся в двері, куди
доктор Гаїґерс вийшов.
— Се тальки сон! — шепнув, оставляючи гардеробу. —Сон, що ніколи не дасть ся здійснити!

РОЗДІЛ СЬХХУІІ.

ПРАЩАНЄ.
Прямо чудесна зміна зайшла в на'строю та поведеню
графин! Евгенїії Солмсберґ, від часу, коли віднайшла си¬
на. Відмолоднїла зовсім та безсиле кудись то уступило.
Лиця прикрасились легким багрянцем, а очі набрали
якогось вогню. Вона впоювала себе видом коханого си¬
па, якого присутність таким щаСтем її наповняла.
іР оберт був ЗОВСІМ під в раж інієм того нового для ньо¬
го жигя. Кожде бажане Графин! відгадував прямо ііз її
спий та був щасливий, коли його усмішкою за те наді¬
ляла.
Але, коли дивилась на нього, було в його лици щось
сумного. Очевидно мав якусь журбу.
Лиш Ільона знала, що в ньому кипіло, знала причину
того пригнобленя. Відчувала, як прикрою для нього є та
думка, щоб сказати матері, що мусить від неї відійти та
сим одним словом ціле дотеперішнє її щастє знищити!
(Він вже пер аз втвирав устав, щоб матері се сказати —
але дотепер се слово заЕсігди завмирало йому таки на
устах.

рін

Графиня ще нічого не прочувала. За те із батьком
говорив зовсім отверто про свою будуччину.
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— Я не доріс до ваішоїго окруже н я — сказав одноіго
разу — я виховав ся в инших условинах і не хочу, щоб
ви імусїли встидати ся за вчинки вашого сина!
Пільмер йому се перечив а злегка старав ся такі думки
вибити йому із голови, та Роберт обставав яри свойому.
— Я-б не міг знайти ся як слід між вашим товари¬
ством, а наїйважнїйше: не можу зломити свойого слова.
Я звяізаний присягою, що остачу із циганами і радо се
роблю! Від малої дитини я привик до волокитства і крас¬
ні е не міг би почувати себе в иешому окруженю.
Зітхнув і так дальше говорив:
І думка про Ільону справляє мені чимало прикрости.
Бачу, яка вона між вами щаслива та як привязана до Дори ... Я-б не хотів забирати її із. відти, хоч житя без неї
я не в силї представити собі!
— Вона також не схоче тут остати! — перебив йому
Більм ер. — Вона-ж тебе кохає цілим серцем своїм і на
конець світа піде за тобою.
Але Роберт заперечив тому:
А,- Яке ТО ЖИТІЄ буде для неї ТО вічне волокитство 13
кута в кут! Я-б хотів їій'защадити того! '
Замовк па хвилю, відтак ;їз рішучою постановою
кликнув: '1 '‘1 ^
— Щг ні! Я не смію падатір на дусі! Обовязок покли¬
кує мене'до чину!.//
Ґрафиея нераіз бачила2 хмаринки на Робертовому чо¬
лі але приписувала се давшім терпінам і мала надію, що
час все те вилічить.
(Т*.
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іВечером сиділи всі. разом та свобідно розмовляли.
Перший раз отеє графиня почала розмову про синову
будучи їсть та про можливо скоре .вінчане, його з Ільоною.
Синову будучи їсть розмальовувала иайживійщими краска¬
ми.
Настала загальна прикра мовчанка.
і Ільона взяла Графиню за руку й сердечно її здавила
але веї присутні знали про те, яку вона боротьбу зво¬
дить із собою, щоб безщасній женщииїї цілої правди не
виявити.
. - . -
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Нараз перед замком почули якийсь дивний рух і го¬
лоси»
іРоіберт скочив схвильований — вій вже зовсім вираз¬
но роїзіпїзнавав голоси. Поблід й допитливим поглядом
кинув на Ільо'ну, а вона йото сеійчас зрозуміла. Обоє пі¬
дійшли до вікна й переконали ся, що їхні здогади були
правдиві.
— Вони по тебе прийшли? — стиха в розпуці сказала Ільона.
— Так є! Вони приходять пригадати мені моє слово!
— притакнув Роберт сумним голосом, — І добре вчинили,
бо ся нерішучість моя та ‘вижидане дуже вже змучили
мене. Буде тяжко — але мушу матері тепер всю правду
сказати.
Графиня неспокійно встала із свойого місця.
— Що стало ся? —- опитала вона, глянувши на Гільмера.
Він підійшов до неї і лагідно майже благаючим го¬
лосом, сказав;
— Дізнаєш ся про все!
Роберт виїхилцв ся через вікно.
А тільки що цигани доглянули його, радісно крикну¬
ли;
— Приходимо по тебе, вожде наш! Сказали нам, що
ти віднайшов родичів своїх і тут, на замку, задумав обта¬
вати.
Але того не зробиш! Ми маємо більше права до тебе!
Ти присягнув, що останеш із нами — тепер належиш до
нас і душею і тілом! А може забув про се?
Роб ерт здрігнувсь — дав знак циганам, щоб притих¬
ли. Потім бліде своє лице звернув до графині, щ0 тремтя¬
чи всім тілом, слухала вигуків циганів.
Вона живо підійшла до Роберта.
— Чуєте, мамо? Вони пригадують мені мою присягу!
Вибрали мене своїм провідником;, коли я був безіприютним і бідним, а я присягнув перед -ними, що їх ніколи не
оставлю, бо при них є моч батьківщина!
Прийшли за мною і прав своїх допоминають ся! Пер¬
ше я не хотів вам того говорити, що я звязаіний прися¬
гою, щоб вам прикрости не чинити! А чейже, мамочко,
так мусить бути! Довше я тут не в силі оставати!

—
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— Роберте! О, мій Боїже!
Із диким /криком графиня припала до Роберта і до
серця йоіго пригорнула.
— Роїберте, ти не можеш мене оставляти, бо я того
не переживу! Я твоя мати! Ось твій батько! Ми маємо
більше права до тебе! Скажи тим людям, що твоя мати
не хоче тебе пустити!
Він сумно заперечив головою.
— Се їх не обходить, мамо! Вони придержують ся да¬
ної присяги. Вони знають, що дотепер я не мав нї батька,
нї матері та із ними була моя вітчина! Вони-б того навіть
не зрозуміли, хоч би я про'сив їх, щоб мене від слова
звільнили!
Відіткнув глубоко і додав:
І не зробилиб того! Мають мою присягу і впиралиб ся
на тому, щоб я йшов із ними, бо хотять дальше з світ
вибиратись!
О, мїій Боже, мій Боже! Сього^ж бути не може! —
ридала графиня.
Вмліваючи впала на канапу.
Оідча'с, коли об і дївчинї підбігли до неї, Р оберт ви¬
йшов на балькон. Його лице було смертельно бліде, коли
до людий своїх рукою махнув і так відозвав ся:
— Маєте моє слово! Се вам повинно вистарчити! Дай¬
те мені ще лиш троха часу! Верну незабаром д0 обозу і
годї виберемо оя в дальшу дорогу!
Але се циганів не в'спокоїло. Поміж ними повстав га¬
мір иевдоволеня.
Чи може бояли ся, що хоче їх підійти і на се ще ча¬
су домагав ся ...
Нараз виступив із поміж них старий Муя, зверхник
їх племен и і сказав:
— Блюм! Вони тобі не довіряють, бо хтось їм сказав,
що ти більше вже між них не вернеш! Тому прийшли за
тобою і хотять тебе конче 'сеійчас забрати!
— Так є, ми прийшли за тобою! —- кликнули цигани
в од єн голо'с. — Ходи із нами! Ти до нас належиш!
Із Робертового лиці я зникла послїдня крапля крови.
Жила на чолі наїбренїла й очі блиснули гнівом. Випрямив
ся з повагою й гнівним голосом промовив:

_
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— Хто може мене присилувати? Хто важить ся таке
казати. Піду, коли схочу, але не тому, що ви того жадає¬
те від мене!
Ви прийшли мені пригадати мою присягу, хоч я вас
впевнив, що незабаром верну. Так доібре. І я маю те саме
право і пригадую ,вам, що й ви присягнули передїмною
вірність та послух. Приказую вам вертати в обоїз і там
ждати мене!
іНе заібувайте, що коли ви відкажетесь від того, то і
я вважати му Себе вільним від даної вам присяги. Наду¬
майте ся добре, що робите і пам'ятайте, що зі мною жар¬
тів нема. Гірко пожалуєте того, коли не послухаєте мене!
Ніколи перед тим не чули цигани так рішучих слів.
ІПравда була по стороні Блюма: Коли вони йому не
додержували присяги, то і він був вільний від своєї.
Глуб ока тишина кругом есїх обняла. Лиш тут і там
десь шепотів один до другого, немов то в голос не мав
відваги відоізвати ся. Нарешті старий Муя на приіпорученє
• других відозва в ся:
— Чи обіцяєш нам, що завтра, поки сонце зайде, бу¬
деш в обоізї?
Блюм хвилю застановив ся а тоді рішучим голосом
заявив:
— Обііцюю! Завтра, поки сонце зайде, буду з вами!
— Добре, вертаймо хлопці! — сказав старий і ще
кількома словами між собою перекинувши ся, зійшли із
замкової тераси.
Пішли всі за старим без опору а Блюм диви в ся за
ними й не був в силі очутити ся. Мусів ііз ними так рі¬
шучо поступити, коли не хотів, щоб вони вдруге сюди
приходили.
Нараз почув чиюсь руку на свойому рамени а коли
відвернув ся ,глянув прямо в заплакане лице Ільони.
— Ти не міг инакше поступити, Роберте — сказала
вона. — Як же мені жаль тво|є;ї матері! Вона бідна не пе¬
режне того!
Роберт зойкнув із болю.
Нараз дивно блиснули його о'чі. Він вхопив обі її ру¬
ки і просив:
— Ільоно! Остань при моїй матері і стараїй ся їй мене
заступити. Вона тебе покохає як рідну дитину, а вірю бу-

—
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де се длія неї великою потіхою, коли їй оставлю найдорозшу мені особу!
Скажи їй про все доларе а завтра, коли мене вже тут не
стане!
іНе пращатиСь му із нею, бо се б її дуже схвилювало!
Ти остань, потїш ті! Лиіш ти одна зможеш се вчинити!
— Роберте!...
Крикнувши, відступила візад і свою руку ііз йоіго руки
вихоїпила та із докором на ньоіго поігляїнула.
— Роберте, що ти кажеш? Я сама маю тут остати?
Без тебе? Ти хочеш мене оставити і самий в світ далекий
лускатись... без твоієї Ільони? О, мій Боже, чи ти не
знаєш, що без тебе я не зможу жити? ...
Ільонине лице тремтіло нервово, але, бодай на позір,
вона змушувала себе до супокою.
— Ти мусиш остати, Ільоно! Небавом тиа6 затужила
за супокійним домашним житєм а я не знаю красивого
місця для тебе як тут, у моєї матері!

Живо відвернув ся та з балькону перейшов в кімнату,*
де його мати тільки що очутила ся із обмороку.
Ільона також увійшла за ним, а коліна під нею логинались, мало що не впала.
— Тут маю остати? — шепотіла в розіпуцї. — Він не
хоче мене взяти із собою? Ні, я того не знесу! Самого не
пущу! Я-б вмерла із туги!
Із трудом здержала слези, а зробила се тільки зі
взгляду на графиню.
Бідна мати вхопила сина за руку та остовпілим погля¬
дом вдявляла ся йому в очі.
— Чи се сон, Роберте? Чи дійсно цигани тут були та
жадали, щоб ти із ними пішов?
Казали, що мають більші права до тебе? Мусиш сло¬
ва додержати?
Скажи, Роберте, був се сон чи ява?
— Нії, мамо, на жаль, се не був сон! Вони дійсно тут
були і я мусів їх впевнити, що присяги додержу та з ними
піду!
. ,Гі
, ,,ґ ; !
— Милостивий Боже!
;0,1:
Знеможений хвильованем, Роберт .віпав перед: матірю
па коліна і лице сховав в її долонях; у - г.о Л ^тппіл:

р

— Такмусить'~буйЩ мамочко! Не- обт я ж ай т е м енї і
так прикрої хвилї! ■ Позвольте! меЙ Тцейхйбіґодня”1 відійти!
■ГІО'Шо
Памятайте, мамочко,
що я слова не можу зломити!
і:ГЛа
Час від часу все буду бодай на кілька =днїв повертав
до вас, але на все обтати не можу!. зді Й
;шнтн^П
Оставляю вамГІльону, мамочко,- як застав за мене!
Вона є моїм найдорозшим скарбом і нікому другому, крім
вас, яД5 її не повірив. ,
звй .Оіові
Дівча при вікні здрігнулось та мало не крикнуло із
. Голю. По хвилі зібрало сили та, колибаючись, вийшло з
кімнати.:
Роберт того не доглянув, він держав у своїх обіймах
нещасну свою матір і старав ся її потішити, оскільки- се
було в йото силі.
__
_
„
..
....
Але вона не могла того піїймити, щоб її щастє. могло
так скоро скінчити ся, немов яка гарна мрія або сон.
Підійшов до неї Гільмер. І він також був блідий.
Його лице наче закаменіло із. болю, а очі. мракою шайшди.
— Евгенїе, будь в ід в ажн о ю! С е вже не дасть ся зміни¬
ти! Не обтяжаїй йому хвилі пращаня •—тут його обов'язок
кличе і він мусить йому повинурати ся! Видно, все стає
противне нашому щастю.
Треба піддати ся нашому призначенню та дякувати Бо¬
гу за те, що бодай дитя своє ми віднайшли.
; ; Після довшої розмови остаточно вдало ся йому хоч
треха воно коїти бідну жінку.
Д Ні:
ридаючи вона сперла ся об його грудь та в
знесиленню попала в сон.
Роберт вже довше не міг видержати в Кімнаті, тому
вибіг у садок, щоб там троха вспокоіїти ся.
Голову опустивши в ниіз бігав довгими вуличками,
намагаючись перемогти внутрішнє хвильовавє.
: Нараз почув позад себе чиїйсь хід а коли відвернув
ся, побачив Ільону.
Вона прибігла до нього та, наче в смертельній трївозї,
пригорнула ся до нього.
и'о— Роберте! Вазьми мене з собою — не жадай, щоб я
тут оСтавала! Я хоріти му із жури та туги за тобою і,
заміюць, щоб бути підпорою та* .потіхою для твоєї матері,
стану тягар ом для неї .

— Ш52 —
мене з собою, Роїберте — все одно, куди! З
тоїбою мені' скрізь вітчина! Не спротивляй ся, я тут не
зможу остати! За тобою я-б пішла, хочби і проти твоєї
в олії!
— Ільоно!
Притиснув її ще сильїнїійше до своїх грудин. Він прочуваві, що так скінчить ся, і із тоїго радів.
Думка, що їії тут мусить оставити, коштувала йото
дуже много, але сю жертву б у аби перевїс задля неї та ма¬
тері. А тапер, коли вона йоіго так дуже просила, щоб
її взяв із соїбою і коли знав що вона кождою дрібкою
свойого єства належить до нього... відчув, що иижше
вже бути не може, що вона вже на ціле житє при ньому
остане!
ВОЗЬ'МИ

'Коли другої днини ґрафинія пробудилась, побачила
стоячу перед собою їльону.
ЗіІбраВіши ся, Евгеніїя, сперта на рамени Ільони, пе¬
рейшла до сусїдної кімнати, де за'стала Гільїмера, Роберта
і Дору.
Сьоподня була вже більш спокійною, чим попередаої
днини, але в її очах все ще була така сильна розлука, що
всіх тим сильно зворушила.
Приступивши до сива, вона сердечно пригорнула ся
до нього .і шепнула:
— Ільона вже все розповіла мені! Вона така щаслива,
що ти згодив ся взяти її з собою і я з того радїю також,
Роїберте! Одно мені мусиш приобіцяти, Роїберте, що час
від часу будеш вертав до мене, щоб я могла натішитись
тобою.
— Так, мамочко! Зроблю по вашому бажаню.
— І ще одно, Роберте! Поки підеш від мене, нехай вас
піп звінчає! Нехай Ільона йде з тобою вже як твоя жена
із благословенєм церкви та вашим!
Гільїмер також приступив до них, та, сердечно сти¬
снувши їхні руки, заявив, що й він є за тим, що Евгевїя
бажає!
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Що в инших обставинах булоб майже немислимим,
тут стало ся: тоїї самої ще днини, після обіду, відбуло ся
тихе вінчане в замковій каплиці.
був се гарний та звору.шаючиїй вид! 'Стрункий, силь¬
ний мущина при боїцї вродливої, білявої дівчини, а поза¬
ду за ними до глубини душі зворушена мати, що від сина
свойого ока не могла відорвати!
Із Гільімерового лиця пробивалось також глубоке зво
рушене, тільки він не зраджував ся із тим перед Евгенїєю,
хоч серце йому корчило ся на думку, що мусить розстати
ся із недавно тільки що віднайденим сином.
Коли після вінчанЯ вернули у мешканє, графиня при¬
горнула до себе молоду пару і сердечними словами про¬
мовила:
— Щоб ви були щасливі, діточки мої! Думками я все
буду при вас і моїє благословенє скрізь /йти ме із вами!
Нії в щастю, нї бідії — від якої нехай вас стереже В'семогучий — ніколи не забувайте про бідну матїр, якої серще все стоїть отвором для вас.
<Ої слова так схвилювали Блюма, що він прямо сло¬
вечка не був в силї промовити, а по лицях Ільони поко¬
тили с:я грубі каплі слїіз ...

В дві години після заходу сонця, молода пара ви¬
йшла із замку тихо, не звертаючи на себе уваги, як тихо
сюди прибула.
Графиня майже беїз тямки лежала на канапі, а Гільмер
сидів при ній, голублячи її руку в своїх долонях.
— Се не дасть ся змінити, Евгенїіє! Зрозумій се! Доси'ть із нас того, що Бог поміг нам віднайти сина та до¬
жити щасливої хвилі вінчаня із добрим дївчатем!
— Ох, Алберте, Аліберте! Щоб я дала за се, коїби він
міг із нами о стати!
— ридала, припавши лицем до
його грудий. — (Коїби я тільки переболіти могла те все!...

ТимчаСом, Роберт з Ільоною йшли мовчаливим лісом.
Розпочинали нове житє, оставляючи: маєток, достат¬
ки, родичів, вітчину, а за се діставали: неспокійне, повне
невигод, житє волокитів!....

.мшДжьошд/йшла мовчки побіч свойого чоловіка та, вдиві?ш то нись і в защіпане -івіїздами:небо;сшепошїла::
о . а ;./:
— Я така щаслива, Роберте, що вже раз-па-вее можу
з тобою. остати! Кохаючись, будемо і твоїх; родичів згаду-вз:ш, А дасть Бот, то- незабаромдопоможе нам до них
'Вернути. СДі ДШШ V ШН
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Сї прості слова так схвилювали Р о бер та, що вій при¬
тор ну в Іль о ну і прямо крізь сльози шепотів;
-Гі ..і
Ти' є моїм скарбом, Ільоно, моєю, вітчиною, моїм
•щастем ~ всім! Без тебе я оставив би се місце із серцем
кроївю стікаючим, а так — йду щасливий' та весело гля¬
джу в: будуччину! ІДо мені доля принесе, радо зносити
мур кохане моє!...
А тепер спішім, Ільоно! Чим скорше вертаймо до на¬
ших* людиій! Тепер ти належиш до мене і до них рівноча¬
сно на ціле житє! л п
^;/ мо
і.

і о іті
З

•сі.-.
Л.

..

»

•ч * %,/

.V

і-*:

і"і

& і >»д £Г

ом

і -

.Т.-3 К.ГЩ МОС-ОНТО О ПО ТО В ОЧІ £Щ

- с і- >■ . .,
•оког: йі:с

сдшщехо шт ваог.о р
РОЗДІЛ СЬХХУІІІ.
) С О/О Сії вин од
'Лі Т •

.

..і' і.

*

у-і

•’
•.
уЬ - і.

•>

ПО ТЯЖКИХ ЗМАГАНЯХ.
і1

- (
, і ■> - ' у* .V;

..її і

і1

В той самий час, коли доктор Гаг ер с розмовляв із
Гартманоїм, мистер Г орт он увійшов у кімнату своєї дочки.
Вона ще не опала. Сиділа при столі, тримаючи перед
собою книжку, однак її о'чі задивились кудись далеко,
ЙО г‘/ч. о г Г' п о
гем ов "ч от о шук а юч и.
1
( :ч Звільна відвернула голову, але її": лице не змінило ся.
Побіч, на столї, стояла вечеря, якої навіть не діткнула.
Американець побачивши се, поволи підійшов до неї.
С;
Лице дівчини нагло змінило ся — пізнала, що батько
ма-є щось важного їй сказати, коли так пізно вже при¬
йшов до неї, а живо переконала ся, що її здогад був прав¬
дивий.”"
і — Меоті— сказав Гортон рішучо — ти мені сього дня
сказала, що доктор Гагерс не пізнав ся на твоїй хороібі
та лічить тебе злим способом. Сама ти найкрасше про се
знаєіш. Коли отже до нього та-його порад не маєш до в іг.
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ря, то сейчас напишу листа, щоб більше задля тебе не
трудив ся та піішлю йому, що слід, за дотеперішні його
ста ран я. ;
. • 1
:' ч -; ■.
- ' ■ ■ '•
■ ■ > • іСлава доіктора Галерса була (Причиною, що якраз йо¬
го я покликав до тебе, але коли він тобі не в силї помо¬
гти, то взагалі не маїємо чого сидіти ,в Прешбургу.
Дівчина з криком схоїпила ся із місця.
— Хочете їхати із в ідей?
— Так, ще сьогодня оставимо місто! — дальше гово¬
рив Гортон. — Коли впевняєш, що ти не є хорою. то не
тяжко тобі буде при поімочи Діж ех а зібрати всі річі.
Але звивай ся, бо поспішний поїзд, до Відня перед
північао відходить — не остає нам много часу!
Говорив се, здавало ся, досить супокійно і доглянув
як вона поблідла і задрожала, але вдавав, що не бачить
того. Звернув ся до відходу.
МеґіГіі приступила до нього й положила свою руку
йому на рамени. В очах блиснув зловіщий вогонь — го¬
лос захрип.
— Батечку — просила — остаїньмо тут ще якийсь час.
Знаю, що се не доктор Тапере є причиною так скорого
вашого ниїізду, але Гартман, Боїте ся, що ваше рішуче
поведене може піпхнути мене до наглого рішеня.
Коли ,я перше сказала що такого, що вас могло до
сеї думки привести, то не забувайте, що я сказала се в
розгоріячкованю, коли сама не знала, що говорю! Ви до¬
вели мене до поелеіднього, але вїколи ...
— Досить, досить того! — перебив батько, взад від¬
ступаючи. -— Чому все так горячо прииимаєш? Менше з
тим, яка причина так наглого виїїзду, але у всякому разі*
він невідкличний! Вважай на се!
ч: А —- Ні, ні, батечку! — перебила тремтячим голосом. —
Пождім бодай до завтра. Я почуваю ся так зле...
— Зле почуваєш ся? Дотепер ти все казала, що тобі
нічого не хибує! А хочби ти і була троха знеможена, то
спочинеш, коли прибудемо на місце. Їдемо без перерви
майже, перестанки дуже короткі!
Се кажучи, вийшов.
Молода дівчина остала беврадна, прямо в ровіпуїцї.
— Батьку, батечку . ; . :: йо їиїіЬ:.£ нг ” А 1. ■
- Ті

- Підбігла за ним, але хитнула ся і без тямки впала на
підлогу.
Мистер Гортон був вже за дверима. Почув однак, що
Меґґі впала і з криком вернув в кімнату.
.— Меґґі, дитино моїя ... спаМятай ся! — благав він.
тремтячим голосом,- похилившись над дівчиною.
Але вона леж'ала мовчалива, не ворухнувшись навіть.
З?мліла.
.
- *
— Меґґі, дитино моя.оіпамятай ся! — благав він.
Але вона не чула того.
......
.
• ....
Американець в роізпуці іп і діб і г до стіни і потягнув за
дзвінок. .
За кілька хвилин прибіг лослугач.
— Ходи сюди, Джек! Поможи мені підняти мис Меґґі
та занести її на ліжко.
Але тільки що положили її в ліжіку, Гортон знова
кликнув:
:— Живо, Джеку! Бери повозку й спіши до доктора
Гаґер'са! Скажи йому, що панна сильно занедужала, нехай
сейчае приїздить. Привези його з собою!
Джек пігнав наче стріла.
Американець бігав по кімнаті наче божевільний. На¬
раз знова приступив до зімлілої й похилив с-я над нею,
щоб переконати ся чи ще дихає.
— Де-ж той лікар? — сердив ся, й витягнув годин¬
ник.
Але се лиш кілька хвилин проминуло від часу, як
вислав слугу до лікаря. Побіг по воду й покропив нею
чоло 'Дівчини. Самий не знав, що зробити.
—- Меґґі! — кликав. —^ Моя бідна дитино!
■ -— Але все було без успіху.
іВтворив вікно й вихилив ся на двір. Лікаря ще не вид¬
но було. Вернув до дівчати, бо здавалось йому, що його
кликала.
:1, Меґґі лежала, як переділе, непорушна, а батько сів
побіч неї і візяв студену її руку в свої долоні. Його сер¬
це напр а сно товкло ся.
Джек взяв повозку і пігнав до мешіканя доктора Гагерса. Багере тільки, що вернув ііз цирку й думав лягати
спати, коли іпочув звук нічного дзвінка.
По хвилі Джек увійшов в кімнату.

