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В пралісах 

Було вже добре зполудня. По 
наглім тропічні~-и дощі, UJ.O хлинув 
буn зараз по обіді та як звичаІ1но 
в тім підсо!!ні лив усього 15 - 20 
хвилин, пролет;л11 десь дощеві хма
ри і палю·Іе сонне пражиJао нестер· 
nно. Було душно й парно, мов у 
московськНі парні. Піт заливав очі 
наruим друзям. Сорочки липли до 
спин і аж дух захоnлювало з ду-
хоти 

Чаленко мав лскшу роботу, бо 
стояв на версі й тільки пjдтяrав 
порожню пилу догори, але 3елен
сt)кнй м~.·с1в rs;rти її додолу та пе
рl)диратн широкий на пів центиме· 
тра npopi:i через ycto грубезну ім
буєву колоду 1 ). Проте Чаленкові 

1) Імбуя - тверде мов дуб або вяз дерево, 
з Я~<:огu робшJТJ, у Бра<-ш.'1і'і між іншим аалізнц
чі ІІОJ)ОГІІ, 
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жовкло в очах від напруги та ада· 
в~~лося йому, що от-от упаде з у
томи. Не смів о.:~.наче просити 
сnоt.Іинку і все підтягав nилу напів 
:~омлілими руками. Дивувавсq, що 
3~ЛеНСЬКИЙ не .]:іЛЬКИ Не nерериває 
роботи, хоч би на хвилевий сnочи· 
нок, а ще njдбадьорує i:1oro зп. о лу: 

- Аву, козаче, ПІдтяrаt1ся! 3а· 
багато ми часу сьогодні прогайну
вали, через того дурного кабокля 1 ) 
МусИмо надолужити й таки вики
нути свої 32 штуки! 
А з тим кабаклем то б\'Ла така 

історія. Два кільометри вС1. місця, 
де стояв варстат Зеленського, кін
чався ліс і починався стеn. А ще 
два кільоме1·ри далі працювала на 
запізничім торі rрупа кількох ро
бІтників. Одному з них жінка ви
несла обід і верталася понад то
ром додому, що ст~яв .. покрай лі-

І) І<абоклями авуrь у Бразилії лісов11х меш
канців, що промишляють лові'Іми або збиран
ням герви (параrвайського чаю). Переважно це 
білі, бувають і муляти (мішанці з білого бать
ка і чорної мами.) 
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са. Насупроти їхав гнідим конем 
мулят-кабокльо. Надїхавши зовсім 
близько, привtтаnся. Молодицq, ні
чого злого не сnодіваючись, відпо
віла, як звича~, на привітання lt 
раптом поОачила, що кабокльо на· 
ставив на неї револьвер і тихо, але 
грізно промовив: 

- Ані слова, бо застрілю! Йди 
тут обік коня зо мною! 

І повертає в ліс. 
Нікого не було поблизу й ка

бокльо думав, що залякана жінка 
піде послушно за ним. Але стало
ся інакше. Молодиця, галичанка ро
дом, несnодівано для напасника 
кинула йому з цшої сили в облич· 
чя пустими горнятами з обіду й 
побігла прожогом назад із неймо
вірним вереском. Кабокльо злякав
ся t1 почвалав десь у бjк з доро
ги степом. 

Вість про напад на жінку блис
кавкою розійшлася вздовж по лі
нії й усі робітники, що працюва11и 
при будові залізниці, кинулися хто 
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ПіШКИ, а ХТО ДОСКОЧ!1В J<ОНЯ, ТО 
конем у погоню за наnасником. ~іа 
протязі якихось двадцяти кільоме
трів лінія запустіла, бо всі мужчи
ни побігли ловити злочинця. Коли 
б попався він їм у руки, мусів би 
накласти головою, бо в Бразилії 
біла жінка користується особливою 
охороною всіх без виїмку мужчин 
і за напад на неї вбивають без су
ду. До того напасник був мулятом. 
Але мав щастя. Нагла злива і може 
й добрий кінь врятували його. 
Більшість переслідувачів, особливо 
піші, по двох годиr1ах вернулися 
з погоні, nроклинаючи та ВІдrро·· 
жуючись. Кілька кінних таки десь 
ще за ним шукали. 

Отже й Зеленський і& Чаленком 
прогаяли за цею справою дві го
дині й тепер надолужували стра
чени~ час. 
На віддалі яких сто метрів від 

них працювали - таксамо при 

пилі - свіжо nрибувші десь_ jз 
Гlольщі два еміrранти. Вони пра-
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цю вали за горбком і видно бу ло 
Зеленському тільки чорний капе
люх трача, що стояв на верстаку 

та підтягав nилу. В певній хвилині 
nочувся в тім боці стріл із рушни • 
ці. На такі речі не зверталося тут 
уваги, бо робітники часто стріляли, 
добуваючи собі на nоживу то пта
ха, а то і1 якесь зnіря, щ_о їх кру
тилося по лісі багато, особливо nа
nугаїв, яких мясо дуже смашне, й 
тому їх охоче бють. Але за хви
лину через tlJyм пили nрорвався 

чкийсь викриІ<, що видався Зелен
ському підозрілим. Він зупинив nи
лу й глянув у той бік. Чорний ка
пелюх трача, що був на горі, то 
ноказувався іаза горбка т~ зникав, 
і почулися виразно голосні стри
вожені викрики. ЯсtІО було, що 
там щось сталося недобре - я~<ась 
небезпека. 

- Рушницю з куріняj ~ .. крик
нув Зеленський Чаленкові, а сам, 
схопивши в руки сокиру, що ле

жала біля нього, прожогом кинув .. 
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ся в той бік, звідки чулисн крики. 
Вибігши зпоза гvрбка, Богдан 

побачив таку сцену: Тяжко ранена 
від пострілу величеана nантера, LHO 

її там звуть "онса", або "жакватс
ріка", вся закриваолена вперто на
магалася скочити на трача, що був 
удолі, а той, із викривленим з 
жаху блідим обличчям та іа витрі
щеними очима завзято відбивався 
від неї однострільною, малоu.J,о 
вартною рушницею з поторощеним 

прикладом. Його ж товари1.u, u.to 
був нагорі, бігав як непретомний, 
по колоді, то сміuJно лідскакував 
то присідав і репетуван несамовито: 

- Рятунку! Рятунку!!! 
Прискочивши на місце, 3с1снсь

киП зо всього маху вдарив соки
рою по голові розбеu1еного кота 
й убив його на місці. Але й рів
ночасн() вnав на зем::ю й нападе
нии трач. Його побита рушниця 
вилетіла йому з рук, а він притис
кав обидві долоні до гру деі:1 і не
самовито стогнав: 
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"Єзусєньку слодкі! Умєрам, 
у мерам!" 

--- Та що вам? Де вас скалічив? 
-- схилився до І-tього Зеленський, 
намаrа1очись відірвати f:1ому від 
1·рудей nритІ-іt:нені до них руки, 
щоб побач11ти і1моuірну рану. 

O u І є - " и, умєрам, умерам. зу-

сєньку "! - стогнав тott далі, мов 
непритомний. 

--- Та UІ1Ть же ... ! - гукнув уже 
вреLuті сердито Богдан, перекона
нинйj 1110 той навіть нігде не дряп· 
нути й. -- Яv()ГО біса стогнеш, ко
ли тобі н!tно не сталося? Пощо ж 
ТИ ЗаЧІІНJВ ТС,ГО КОТа? 

- Ой, пане сололки~! Та хіба ж 
я сподіuався, що він така хилєра? 
Ой, мабуть я вмру ві..1. самого 
страху! ... 

- Цить, кажу тобі! ВставаІ:t 
кажи, як було! 
Той авівся на ноги, але не вето-.. 

яв і зо стогоном сів на 3емnюс0 
- OU, паночку, вибився із сили! 

Якби ви не були надбігли та не 
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врятували мене, то я й так би був 
упав і он би ме зезар... Ой, Бозе 
муй, Бозе, Єзусєньку наtІслодси! .. 
Тимчасом позбігалися робітники 

А тепер, оглядаючи цю сцену, ре

готалися та глузували з героq ви

падку та його переляку. Малий 
Гнатко Зеленський уважно розгля
дав убиту пантеру й раптом звер· 
нувся до батька з )Калем: 

- Татку! Пощо ти йому так 
розпанахав голову сокирою? 3uв
сім зіпсував шкіру! 
Зеленський в~село за€міявся. 
- Котові зіпсував, але ось сьо

му врятував - сі'азав, показуючи 

на трача. --- Чує1.11, що він каже? 
Якби не я, то цей котик був би 
J'toro "зезар" ... 

Всі голосно р(:гuталися та глузу
вали з невдалого ловця, а ·:-ой, за

спокоївшися трохи, оповідав: 
- Тягну я соб1, пилу ІіІ бач-у, а 

такий невеликий рябий ~іт нешnо· 
рить собі під och. цим кущем. Зов
сім близько. Й навіть не дивиться 
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на мене. Думаю еоС:):: чекай, холе
ро, не ходитимеш тут! Взяв я руш
ницю, що стояла обік набита гр} .. 
бим 1uротом, пр~ноtаnся й бах! Ду
мав я, що він і не дригне. А він. 
холєра, замість упасти, як не ско
чить просто Hd меІіе. Насилу я 
встиг його трахнути рушницею. 
Приклад на тріски розбився ~ він 
упав. Але зараз же він знов під
скочив та до мене. Я знову його 
з усієї сили, а nін упаде, перевер
неться і знов скаче на мене, як 
скажений. Я вже із сил вибився) а 
ради йому д3ТИ не можу. А по
чім я мав знати, шо в:н, хслєра, 
таr<ий міцний? Якб~ не цей пан, то 
був би таки ме зезар ... 

-- Та невже ж це ви, пане Зе · 
ленський - почувс~ ра11том зна

йомий Богданові голос із заду. -
Вас зраJу й пізнати тяжко, так за· 
горіли на чорно! Та деж ваш ко
зацький жупан і вишивана сороч · 
ка? Що з вами діється? U.to тут 
робите, перебравшись у таке лах-
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міття? О, Гнатко/ Як маєшся. мій 
малий друже? Щu, пі3нав старо
го приятеля? Як же я давно вас 
не бачив? Що nоробляли за цей 
час~ відколи ми розсталися? 

- Та чекайте, пане Васильчук, 
бо n до слова не дійти, засміявся 
Богдан, сердечно стискаючи йому 
руку. - N\и тут на роботі з nил ою. 
Витра1·илися, мандруючи за лова
ми no npaлjcax та й тут зуnини
лися, щоб лідробити грошей на 
нові запаси до ман11р,вки. А ска· 
Ж ІТЬ у CROIO чергу, ЩО ВИ ТУТ ПО

робляєте? 
- А я, як звичіі й но, за своїм 

торговельним ділом за їх а в аж сю· 
ди в Сан Роки. Навіз усякого то
вару. Залишив на стац1ї та пішов 

р03ДИВИТИСЯ, ЩО ТУТ МОЖНа зарО• 

бити. Ось і набрив на вас. Який 
же я ради~! Гарну "онсу" забили 
ви - нестримним nотоком вимови 

сипав ВасильчуІ<, nридивляючись 
до забитої nантери, -тільки шко-
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да, що шкіру так nолсуваJІи, мапо 

що буде варта. 
Це був давнішиn знайомий Зе· 

ленського, старий емігрант jз Холм· 
шини, уніят "із упорствующих", 
що вже кільканадцять літ перебу· 
ва в у П ;вденній Америці. Стало 
мешкав у Понта Гроссі1 ), але ,\\ай
же ввесь рік був у дорозі, торгу
ючи по кольоніях усяким крамом, 
переважно молитовниr<ами та дево· 

ціоналіями. Він добре знав тутеш
ні відносини И природу та був не
вичерпаним джерелом усяких ко

рисних ВІдомостей про цей край. 
Зеленський заnросив його до 

свого куріння на підвечірок. До 
nили вже властиво не бу ло чого 
братися, бо й так за годину сонu.е 
мало зайти. Сиділи nід курінем на 
коло..1.і, покурюtочи люль..-и та роз
мовляючи. Чаленко з Гнатком за
ходилися біля багаття варити ве
черю й гер ву. Вони згалували сце· 

1) Досить велике tt1icтo в Парані. 
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ну 3 пантерою й весело регота
лися. 

- г\ знаєте, почав Васильчук, я 
мину:nого тижня був у новJ1 ко
льон;і" Л(.Jf"py. Ви бували :ам, пане 
Богдане, але тоді ще майже ве бу
ло та.\'\ кольоністів. О, теr1щ1 ви 
не пізналн б того місця. Біля ста
Ц!Ї, понад 3аліаничv л;нію в обид· 
ва боки на яких 1 () кільометрів у 
глибину nyuti люди поразбирали 
льоти 1), рубають ліс та випалюють 
роси2 ), ставлять хати. Дуже скоро 
розросrається кольонія. Переважно 
ссляться галичани-українці. Є тро
хи й Нінuих людей із Великої У
краіни, є пару моїх замляків і всьо· 
го пять чи шість nоляків. Наші лю-
-дн хотять назвати кольонію ,, Нова 
Галичині1 ", бо назвLї ,,Лt-rpy" до 
нічс.го. Так от я там nJJобував 
М({fіже ціли;1 тиждень. П род зв до
сить товару й Пt>КVІ111В дещо. Ми· 

1) Льот - місцена назна 25 гектароної парцс.1і' 
2) Роси - поле ni;' ~асів на .'t\ісці =~ryuaнor·o_ 

й випаленого лісу. -
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нулого тижня в четвер сидів я ве
чором у вендР), та балакав іа 
людьми, що мешкають ще в ба
раках. Ті, tцо вже по хатах на 
своїх льотах мешкають, із заходом 
сонця вже всі nорозходилися. До
бре стемнjло, коли nочули ми туnіт 
і в роачинені двері мов шалений 
убіг якиt1сь чоловік, блідиt:І, з ви .. 
тріщеними очима, без шапки та !:! 

подертій сорQчці. Вскочив, Luocь 
крикнув і впав непритомниі:t. Ми 
кинулися до нього -- лежить зом· 

лілиU, зовсім мов неживиИ. Може 
з годин)~ його ~утили, навіть лікаря 
з дирекц,ї покликали. Насилу до
чутилися. Довго ми не могли до
nитатися, що Иому сталося. Вреш
ті, заспокоївшись, розказав нам 
таке: Він усього тиждень) як при
їхав десь із під Варшави~ з Польщі, 
а вчора тільки перебрався на нову, 
вибрану ним кольонію. Пополудні 

1) Венда - крамниця, що скуповув всякі про
дукти н І<ольоністін і продаf; ї 'і усе, чого иони 
витребують. 
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nри~шов до венди по закупи й на
брав що там 11ому було потрібно 
та ще " рушницю собі купив, ось 
таку НР.доладну за двадцять міль
реnсів, що то їх тут навезли спе
ціяльно для кольоністів. Тут же на 
місці набив її льотками, навалив 
на плечі тяжкий міх із закупами 
та й n'шов до себе на кольонію. 
Вже вечоріло, а в nуші, як самі 
знаєте, й у день буває зовсім тем
но. От ходить він поnід одно 
величезне старе д~рево й побачив, 
шо на грубезній гиляці, зовсім 
НИ3ЬКО ЙОМУ над ГОЛОВОЮ, ЩОСЬ 
сидить не дуже велике. Що ~аме 
- 3адля сутіику не може вnізнати, 
та до того він ще j;1 не знає ту
тешньої звірини. Думає собі: "ану 
спробую, чи добре бє нова моя 
рушниця?и Націлився зовсім :3 

близька й бах! "А воно -- · каж~ 
- з малого та раnтом 3!\;інилосч 
в якогось величезного стравJноrо 

ззіра. Ревнуло страшно й уnало 
иросто мені на голову та зuинu. а 
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ні1·. Я підірвав:я й давай утікати, 
розгублюючи все по дорозі, й усі 
мої закупи. Ііі шапку, й кабат ... Ле
тів я мов на крилах, а воно за 
мною навздогін. Реве страшенно 
та ось-ось ухопить. Гналося замною 
аж Д() самого осьтут порога. Я не 
знаю, як я сюди добіг. Бог мене 
рятував, що воно мене не догна· 

по" ... 
Ми не зовсім Иому йняли віри, 

бо він таки тут у венді перед тим 
добре потягнув був кашаси 1), то 
може йому й видалося, а nровіри
ти не можна бу ло, бо була вже 
темна ніч. Переночували ми Яого 
в бараці, а на раноt< пішли гуртом 
дивитися на те місце. 
По дорозі познаходили його роз· 

гублені речі, а nід отим деревом 
найІuли -- що ви думаєте? -- вели .. 
Чl:Зного чорного яrуара, вже межи

вого. Всі дивувались, бо ж то не
чувала pitJ, щоб яrуара забити з 

~.) Кашаса - r~pi,tюt, що її роб.1ять іа Ц)'Кро
НОІ тростини. 
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такої нікчемної рушниці. Та ще И 
не кулею, а льотками. Але ... шастяІ 
Коли ми добре роздивилися. то 

зрозуміли як це було. Яf'уар лежав 
зачаєниJ;І на грубезній коліном виг
нутій гиля ці так, що бу ло видно 
здолу тільки голову та трохи шию. 
Тому тому мазурові й здалося. що 
це щось невелике сидить. Як би 
був пройшов спокійі·!О, я1Jуар був 
би його не зачеnив, бо він н1коли 
першиJ;І на людину не кинеться. 
Він собі чатував на якусь свою 
їстовну зв:рину. Але той стрі
лив. І був би наnевно за свою 

, глупоту життям заплатив, якби ви· 
падком не поцілив яГуара смер
тельно. Зблизька весь набій льо
ток огородив йому в шию та про· 
бив дихаоку. І і у, тuй_ і звалився 
нашому ловиеві на голо оу. Та це 
вже йому зо страху здавалося. шо 
яf'уар за ним гониться, бо він бса
таланниtІ конав собі під деревом. 
Видно довго конав, бо геть порив 
круг себе землю кігтями. А тоМ, 



19 

розгублюючи все по дорозі, втікав 
мов несамовитий, LIJ.O мало з ньо
го ti дух не виперло та все думав, 
шо яrу ар от· от його за шию хапає! 

Uасильчук оnовідав це все так 
живо, ілr-оструючи своє оповідан
ня відnовідними мінами та руха
м~1, що всі, слухаючи його, нес
тримно реготалися.. 

-- І справді був це великиn 
яrv<~p?... сnитав Зеленський. 

Васильчук яж руками замахав 
і потім скривившись почухався в 
ПОТИЛИЦЮ. 

-- Та шо t1 казати! ВеличезниRІ 
А до того чорни~ мов оксамит та 
з r1аче повитискуванИми по ньому 
б.rн1Скучими nрегарними плямами. 
Uc ж страшенно рідкий тут чорниЯ 
sІІ·у:;р! В Ріо де Жанейро за нього 
м -;ж на б пятьсот міліrайсів узяти! 
А я, дурень, не куnив f.ioro! Почав 
був торгувати й давав уже трид
ц-~т~1 мілірзйс;в, коли наднесло ли .. 
хо директора кольонії француза И 
то;t куnив шкіру. Без слова дав за 



неї 75 міліраІ:І~ів... r!x, стратив я 
на ній не менLuе як чотириста мі· 
Jіірайсів, а то l1 більше! 

-· Як то стратили?- засміявся 
ЗелеРський. - Ви ж її навіть не 
купили. 

-- Тому й стратив, що не ку· 
Пt·1В. Я Н<1 нН1 міг великі п.:()liJi за· 
робr.-t·~'І-1. Хсн!в ф}Jш-tц~ ;,·Jв( давати 
дл с.1 і, ,··л::- той т лtJIO·~ а;:: сл· .;~nr.>: tt 
не хсLтів говорити зо NHlOIO ... 

- Татку! Д~ви, який Гd~ний бі
лиІіі шуліка летить! вигукнув раптом 
Гнатко, показуючи рукою вгору. 
Зеленський вхопив рушницю, що 

стояла біля нього сперта на cтitty 
куреня, й стрtлив. Білиі-1 красень, 
що саме пролІтав понад головами, 

згорнув до купи крила й гепнувіз 
розгону мало не nід ноги Зеленсь
кому. ВтішениІіі Гнатко вхопив ~o
ro за крило Ііі вигукнув здивовано: 

- Татку! Він щось держить у 
жмені блискуче! 

- Ану подивимося, що Qін там 
JІ.ержита.. 
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ДіИсно з затисненої яструбової 
лапи виняли дивниИ та пречудовиЯ 
твір пrироди, мов блискучиn са
моцвіт яскраRо оnірену пташину, 
завбільшки як маt1овиn хрущ. Всі 
веселкові барви переливзлися в 
його др,бнесенькім пірї на сонці, 
пле переважала в них jзмараrдово· 
зелена. МікроскопіАні лапки були 
йому ТІСНО nри ту лені до малесень· 
кого ще теплого мертвого тільця. 

- Яке воно чудове, це пташе
нятко! милувався ним малий Гнат· 
ко. І пощо той яструбище вбив 
його? Який же йому наїдок з та
кої малечі? Воно ж не більше чме
лика. Я ttoгo засушу й долучу до 
моєї збірки. Там у мене вже є два 
коТJібри та зовсім не такі, як отсей. 
Я ще не бачив двох однакових 
колібрі в ... 

- Боа тарде')! - підіt1шов тим
часом до них новий гість. італієць 
Філіппо Джакомеллі, підприємець, 
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що доставляв залізниці оброблене 
дерево на потреби будови.-Яка не
чувана річ! Напад на жінку! Він 
мусить впасти нам у руки й ми з 
ним розправимося! Я післав аuість 
моїх хлопців верхамн в степ. Во
ни його знайдуть! Ого, знайдуть. 

Він nрисів на колоду поруч зі 
Зеленським і оповідав з обуренням, 
що кінчаться вже добрі часи тут 
nри бу дов і, коли починаються 
наnади на жіноІ<, а до того ще й 
бутукуди9) дають себе знати. А ее 
вже лихо, що nримуLнуе задума

тись, чи не краше б пошукати в 
іншому місці роботи, бо тут стане 
незабаром небезпечно та не трудно 
буде й головою накл::.сти. 

- Та що ж на1\\ бутукуди тут 
ізроблять? --- легковажно засміявся 
Зеленський. -- Я не чvв, шоб во
ни наnадали на білих,· незачеnлені. 

- Отож то й є - підхопив джа--: 

9) Бутукуди -- індіянсьІ.::е плем11J що ~Qfi~_ 
СЇМ УХІІЛЯ6ТЬСИ RЇД Сі у ДЬ·ЯЮІХ ЗІІОСІJН а енроnеі\
ЦЯМИ, 
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комеллі, - що вони спровоковані. 
Ми будуємо тут залізницю та осад· 
жуємо кольоніст.в, а бутукуди вва
жають сю територ.ю за свою елас

ну землю И не хотять тут нас. Во
tІи вже почали nоnереджувати, а 

що ні уряд, ні ФранцУзька комnа
нія, що будує залізницю, не дума· 
ють. свого залишиТJ1, то И nочнуть
ся за s.~~и~сь місяць наnади на лю
деt1. nочнуть вони 3 засідки ціля
ти в робітників Фрішами10J, а мо
же у рукопаш несnодІВано напа

дуть. Тоді діИсно буде тут небез
печно залишитися. Я їх добре знаю. 
Вони довго чекають, але коли роз· 
nічнуть уже війну, то не залишать 
її поки або білі вступляться, або 
вони самі в сій борні вигинуть. 

- О, ее для мене новина - не
довірливо подивився на нього Бог
дан. -· А не перебІльшуєте ви ча
сом? 
Лжакомеллі зробив ображену мі-

ІО) ФріІ8а - іuАіяне~о~<а cт~ti.tL 
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ну U почав заклинатися, що ее прав· 
да, що незабаром тут nроллється 
кров, що він не думає тут довго 
попасати й перебереться з роботою 
десь в інше менш небезпечне міс
це. Почав оnовідати про жахіття, 
що чекають усіх робітників, коли 
справді розгориться війна між ни
ми та бутукудами ... 

-- Та яка там вН1на? Не nлетіть 
дурниць, бо аж соромно мені слу
хати! - гримнув нарешті Зел~н
ськиU. що вважав усю розмову за 
авичаnну в nівденних народів фан
тазію. 

- Ні, nане Богдане - вміuJався 
в розмову Васильчук. - Синьор 
Філіnпо правду каже. Коли буту ... 
куди почали попередж} вати, то тре

ба або їм устуnити, або знищити 
їх самих. 

- Якто знищити? 

- А nросто французька комnа-

нія, як заінтересована сторона, виа

сиrнуf nевну суму грошей, за яку 
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на~ме буrрейра, а той Ух винищить 
до ноги й буде спокі~. 

- Що ви кажете? Що аа бу
r'рейро? Як винищить? - питав Зе
ленський, зовсім збентежениR. 

Тоді Васильчук і Джакомсллі о
nовіли йому цікаві речі, про які no~ 
му й не снилося. 
В Брааилії існує в різних околи· 

цях цілий ряд індіянських племен 
під аагальною назвою "буrрів". 

Деякі з сих племен освоєно (їх 
звуть "мансо") й вони ведуть мі
аерне життя волоцюг адемораліао· 
оаних та розnнячених і помалу ви
мирають. Aile більшість індіянських 
племен живе глибоко в пралісах 
зовсім дико. Ті не мають ніяких 
зносин з европеttцями. От із ними 
й бувають часті непорозу.~іння, що 
авичайно кінчаються дуже траrічно 
для індіян. Кольоністи або "фазен
дери" в якійнебудь околиці, зму= 
чені до краю постіИними сутичками 
та шкодами, спричинюваними ілt 
якимось диким племенем індіnн, 
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складають часом навіть вrликі rpo .. 
ші f;1 наf;Імають одного з відомих 
буrреJ:Ірів. І той таке непримирне 
індіянське племя вирізує до ноги. 
Буrре~ро - ее фахови~ ловецІ) 

індіян, що їх загалом звуть "бу
rрос" - чорти. Є тих "буг:JеtІрів" 
на всю Бразилію два чи три. Один 
німець, Штанцер, живе в Понта
rросса. його всі 3~tають і хоч офі
ціяльно він не існує R існувати не 
може, бо ж за бразиліt1ською кон
ституцією всі люди, отже також 
індіяни, що заселюють сей край, 
це праnні горожани деrжави й ко
ристшоться nсіми nравами та не 
вільно нікого з них не тільки вби
вати, але взагалі яким небудь чи
ном кривдити. Але закони закона
ми, а життя життям. 

Гострі конфлікти поміж білими 
зайдами та червоними автохтонами 
сього краю счиняються передовсіІ\\ 
на ПІдставі на цілі тисячеліття вjд
далених одна від одної культур сих 
двох таких собі чужих рас. 
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Індіяни живуть іще зовсім реаль· 
но в камяній добі людського роз
витку, мають С(]Осіб думання, ма· 
теріяльну культуrу та звичаї такі, 
які предки свропейців nережили пе· 
ред кількома тисячеліттями за ка· 
мяної доби в Евроnі. Культура ця 
не якесь ху добяче життя, як собі 
вявляють в більшості евроnейці. Ні! 
Індіяни мають такі високі мора::ьні 
nрикмети, що европейці про де-які 
з них тільки мріяти можуть. Без
межна лицарська хоробрість, вір· 
ність, nравдомовність, найвище П9· 
чуття справеz.ливости і т. д., розу
міється в ряN,цях їх власного, та
кого далекого й евроnейцеві маtіже 
зоnсім не зрозумілого способу ду
мання. В їх мові зовсім не має сло
ва, яким можна було б назвати не~ 
правду або брехню. Слово страх 
їм незнане. Так як не знане слово 
нtволя. Тому вони вважають білих 
людей за підлих, безчесних та гід· 
них наtІбільшої Погорди дикунів· 
чаклунів (чарівників). Бо все тех--
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нічне приладдя, що ним користу
ються б:лі: зброя, маш~.ни та Я ін
ше, в понятті індіян це погані з 
пекла родом чари, яких вони зро· 

зуміти не можуть і не хочуть та 
бридяться ~ nогорджують ними. 

- І от уявіть сvб1 - вимахуючи 
оживлено руками, вів свое опові
дання Васильчук, - що ви фазен
де~ро11), маєте в~ликиtt шмат сте
пу, де пасеться вигодоване вами 

велике число худоби, конеtt та му· 
лів. 1 от ви ~дного дня бачите, як 
із сусіднього пралісу виходить гро
мада К\)чових індіян, озброєних спи
сами та луками й розпочинає ло

ви на вaLui коропи. Вr1шені вели
ким числом "дича-~ни" індіяни не 
обмежуються вбиттям одної чи двох 
штук, алz з великим захопленням 

та втіхою вбивають тілько ваших 
корів та биків, кілько їм удасться, 
поті~ вирізують деяким убитим 
штукам по шматку найсмачніtноrо 

11) Фааендейро - Іма~нш.: фаіjенди, або фар
ми, що часто с,.гає десятІ.: і~> rw ..... ч rer.: і-~р;.,. 
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м'яса р03П8ЛЮЮ'fЬ ВОГНИІЦС ~ уряд
ЖУЮТЬ ВеЛИІ<У учту З ВССеЛИМh ВИ

КрИК8МИ та таннями. А спробуnте 
їм у тому перешкодити! Спробуn .. 
те заявити їм, що ее вони бють 
вашу худобу та що ви їм не доз· 
волявте нищити ваuау власність! 
Васильчук підняв високо брови, 

широко розклав руки та зробив 
таку комічно здивовану міну, LЦО 
всі мимохіть засміялися. 

-- Вашу власність? - протягнув 
та замахав руками. ·- Як сміє та 
підла блідолиця нікчема заявляти 
право на дичину, що я її тільки що 
сам спалював? Ця мерзота сміє 
твердити своїм підлим, роздвоєним, 
мов у гадюки (себто брехливем) 
язиком, що й ота дальша дччина, 

що ще бtгvє по степу, то також 
ЙОГО ВЛt-1 СНість?! 0-о! де Ж краЙ 
беаличному вахабству нгйпідл шої 
в світі появи - бІЛоі людини?! Ось 
як зрозуміє червони" ловець ваш 
nротест. Бо ж йому так само чуже 
П незрозуміле поняття власности 
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на корову чи вівцю, шп пасеться 
в степу, якби ttaм було незро;3умі
лим, кол~1 хтось нам заявив би ви
ключне npano власности на місяuь , 
або сонце та заборонив нам на 
нього навіть дивитися. Але право 
власности на ловецьІ(і трофrї в ін
діян розвинуте в високtй мірі, бо 
3Вязане не тільки з м'ясом спольо.
ваної звірини, але і з їх славою 
ловецькою, лицарською. Ось j сnро
буnте 3 ними порозумітися! 

- Ну, в такім разі просто тре
ба силою без порозуміння одігна
ти їх, оборонити своє господар
ство -- вставив Зеленський. 

- Се не такс nросте, па11с Бог
дане! - викрикнув Васильчук. -
Скажім, ви nочнете стріляти, зве
дете 3 ними бjй, r<OTH1 nи не сам 
один і дасте їі~ раду. Не думайте, 
!до вони від першого стрілу · вте· 
чуть. Це до самозе1буття хоробрі 
люди, коли почувають свою пра

воту. Але скажім, шо ви перемоr
іІИ, застрілиІ:Jши кілька напасників. 
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Це вже ваш к:нсць тоді. Або ті
кайте, або мусите головою наклас
Тt1. Своєю, своєї родини та всіх 
тих, що будуть ів вами. Індіяни 
кривди своєї ніколи не дарують. 
л· коли не проженете їх, то вони 
занадяться до вас, завдяки легким 

та багатим ловам на вашу худобу n 
полюватимуть на неї поки не спо
люють д.о останньої штуки. 

- Який же на них с11осіб? -
спитав Богдан. 

- Буrрейро - загадково осміх
нувся Джакомеллі, шо слабо, але 
розум~в україську мову. 

- Як то буrрейро? 
- А так - гаряче підхопив Ва-

сильчук. - Єдиний рятунок у та
кім випадку це бугрей("jо. Поруч 
не можуть житн два народи, що 

порозуміт,:ся з собою н-:: можуть 
через велику різницю культур. Q. 
дин із них мусить вступитися, або 
згинути. Але то згинути не так со
бі, а до ноги, до накоренка. Ну, а 
тут: фазенде~ро не може покинути 
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все, ос.тупитися :ro свого мастку та 
зрект•1ся свого добра, а індія11и та
кож не зречуться таких добрих ло
вів на фазендеf1рові корови, до Я· 
ких мають в наJ:ІrJіибшім своїм пе
реконанні найСВ<,JТіше од·вічне прн· 
родне npa!:!o. Тому то фазендейро 
збирає гроші, часто в ті~ І.tілі же· 
не на далекий ринок та продає 
частину загрожен ої xv доби. Та їде 
до Понта rросси або де Сан Паn· 
ло, до буrрейра. Там зн чаркою 
.кашаси" вони вдвох довго й у 
подробицях обгоnорtоютt) сnраву. 
Калькулюють, торгуються, сnере
чаються. Врешті заключають умо· 
ву ~ фазенде"ро вплачує заnдаток 
звичайно половину цілої умовленої 
суми, значить тоді, кол11 буrрейро 
виріже до ноги ц;л~ на це nризJ-Іа
чеІfе племя й дасть докази того. 

- Скільки ж це кouJT\'€? - ки-
нув Зеленський. ~ 

- Залежно від чисельности пле· 
мени, що при3начене на виморду

вання та від інших умов: віддалі, 
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положення і т. інше. Часом три, а 
часом і десять контів1). 

- А яка чисельність тих бідо
л~хів буває? 

-- Такі кочові племена невеликі 
чиLлом. Ue властиво не племена, а 
родини чи роди, -- так, як у нас 

и.игаУи. Звичайно таке племя- рід 
числить від 20 до 60, рідко біль
ше душ разом із жінками й дітьми. 

- І вс і мусять згинути? 
- А якже, - поважно підтвер· 

див Васильчук, а Джакомеллі й со
бі кивнув притакуючи головою. -
Буrрейро совісно вJ-Jконує свій о
бов'язок. А винищує до ноги таке 
племя він і в своїм власнім інте
ресі, щоб про йс,го роботу не роа
носилася непотрібна йому слава ні 
серед індіян, ні серед европейц,в. 
Тайна таких ловів залишається лиш 
поміж учасниками того д;ла, а п~
ред непокликаним стороннім оком 
покриває їі на віки недоступна 
nу ша nралісу. 

1) Конто--тисяча мілірейсі в. Кодо 2.і пів тисячі зл 
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- І ніколи вла11а не nереслідує 
за такі злочини? - спитав Богдан. 

- Ніколи - запевнив Василь
чук. -- Та й як переслідувати 3а 
це, що в nросто життєвою конеч

ністю t1 іншої ради на це не має. 
Як же відбуваються такі ло-

ви? 
О це не легка річ і можуть 

таке завдання викон.ати тільки фа
хівці, яІ<"ими є буrрейро та їх то
вариші. Це старі мисливці, часто 
nоколіннями 3 діда- nрадіда заправ
лені в таких лоnах. Вони часом 
місяцями чатують у nралісі, не па
лять вогню, ве вживають тютюну, 

в на~більшій тиші чаяться по ку
щах або на деревах поки їм у дасть
ся застукати все інд,йське nлемя, 
звичаtІно nісля вдалих лов~в nід
час обІду, коли всі на місці та не 
сnодіваютьсq напаау. От толі й 
кидаються несnод вано на них, 3а · 

кидають ручними rранатами, стрі
ляють і3 вінчестер:в та револt...верів, 
рубають шаблями до одного. По-



-35 ·-

тім u.te переІnуку IO'!'r) ку ;,ці з соба· 
ками, щоб не залишилася буває 
живою навіть h • ..іла дитина, що бу
ла свідком злочину. 

- Ue огид.а! -- скрикнув обуре
ний Зеленський, 3риваючися на 
ноги. - Якже можна терпіти такі 
rсtнебні злочини?! 

- Знайдіть інший спосіб поми
рити індіян з еврп.nейцями й 1·oro 
не бу де - фільос~~;ф.чно завважа в 
Джакомеллі. - А що іншого сnо
собу не має, то і'.\усить бути стосо
ваний оцей є.І.иний. Ось і тут на
нриклад -тягttув далі, шо раз біль· 
tue розпалtоючись: - Ці прокляті 
голодранці по1.1али також показу
Dl.tТИ свої штуки. Як дирекція залjз
ниці не найме буr'рейрів. щоб їх 
успокоїли, то неаабаром поллється 
наша кров. Boнvt не хочуть, щоб 
тут була залізниця! Почали вже 
робити свої прокляті знаки. Вже 
кілька днів. як на nочатку ліса що
раня загороджують дорогу поїздо· 
ві поnеретяrуваними через рейки 
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та попривя3увавими до дерев лія
нами. А no3a!sчopa вночі на nеся
тім кільо.\'\tтрі по той бfк стації 
Сан РuІ< р.)зібрали нову хату сто· 
рожа. 

- Як то ро3ібрали? 
- А так - наnів обурено: на-

пів весело викрикнув Джакомеллі. 
- Заліаничий стоrож, мій таkн 
земляІ< Bittчeuto Панелля, пішов 
на стац1ю й TdM 3Jбарився та аз
ночував. Приходить на rано до 
хати, а їr вжt нема зовсім. Геrь 
розібрали й дощаті стіни й rонто
ву nокрівлю й cr onnн. Tn t4e роз· 
кидали без nоряnку, а ваяли та 
поукладали За пор я .u.ком стuш1 л. о 

стовnа, дошка до дошки, rонта до 

rонти вздовж п:кадою 1) славе на 
цілу милю ::sавдожки. Не пожаліли 
праці прокляті та й мусіло Ух бу
ти не менu• як 1 S -- 20 душ, Іцоб 
таку роботу В~1КО~ІаТJА. 
Джакоме rJлi розреготався це ка-

1) Пікада - вузhка просіка-стежка протята 
через гущавину праJ1:су. 
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жучи й ttoмy завторив Васильчук. 
- Іlощо ж би то їм так розно

сити та вкладати ті дошки та rон
ти? - пнтав Зеленський. 

- Пощ\1? На збитки! Щоб до· 
кучити та насміятись іа ненависних 
їм білих люд~й! - викрикнув Джd· 
комеллі. 

- Бачите. пане Богдане-- встряг 
у мову Васильчу)(: - буr'ри це на
J1Їд лицарський і шляхетний і во
ні ніколи несподівано не наnадають 
на енропейців не попередивши. Ко· 
ли вони не хотять, щоб на якійне
будh території осідали білі або бу· 
дували, як ось тут, аалізницю --- то 
починають давати свої анаки. Че
реа дороги та стежки перетягають 

вночі ліяни, розставляють малі 
хрестики і а таІ<вари 1 

), поночі ло-
_мочуть булавами в стіни, а то П 
хату підчас відсутиости госnодаря 
роаберуть та викладуть 3 розібра
ного матеріялу довжелеану стежку, 

І) fаІ<вара - ВІІсока тр:н:тина, подібна до 
бамбуі\а. 
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як ось, що про неї тільки-шо роз
казав сеніор Філіпnо. Роблять це 
все вночі так спритно, шо n не усте
регти їх; щоб хоч нобачити, не 
можна. Таке виробляють вони зви· 
звича~но місяць або tt л.овше ~ 
уважають це за лопередження не

проханих rocтeU, щоб собі о~ 
~ішли, куди самі знають, •3 дr~ої 
колиці. Коли ж европеєць не всту
п~єтьс.я, починають вже збро~но 
нападати. Або з засідки з лука під· 
стрілять, або ti таки нападуть і за· 
ріжуть. , 

- Й частj бувають такі випад
ки? - питає Зеленський. 

- Не можна сказати, щоб дуже 
часті, але бувають - відnовів Ва
сильчук. - За моєї памяті в Лю
цені вирізали дві родині І<Ольоніс
тів, в дІ-~ва Амареллі кілька родин~ 
в Санта Барбара також. Але вже 
літ із пять я не чув про таке й 
отсе знов тут на це натикаюсь. 

Думаю, що як сnравді дирекція не 
3вернеться до якurо буrрейра аа 
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допомогою, то за пару тижнів і 
тут можуть бути людські жертви 
поміж робітниками, що працюють 
розкидані по лісі. 

- Та чи ж нема способу поро
зумітися якось із сими бідолахами? 
Хіба ж мусять европеt1ці справді 
вимордовувати цих, як ви самі ка
жете, :лляхетних і лицарських гос
подарів цеї землі? - - хвилювався 
ЗеJ1енський. 

Васильчук розклав безраnно руки. 
- Я вже казав вам, пане Бог

дгне, що поміж нами та ними аа
nелиїса р:жниця культур. Вона ви
ключає можність порозумітися та 
с11івжиТІ1. Один із нас мусить усту
питися або згинути. Іншого вихо
ду немає. Ви знаєте, що я хрис
тіянІІН і до того глибоко віруючиR. 
В мені nід того всього здригаєть
ся душа, але не бачу ~ятунку з 
цього сумного положеннч, як тіль· 
ки, u1об бідні індіяни боронилися, 
коли їм не дають жити. Це~ ж їм 
конечна оборона. 
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- Таткк! Папугаї почали летіти І 
- прибіг до батька Гнатко, що 
ввесь час пробув і3 Чаленком білч 
багаття, де варилася вечеря. 
Дійсно 3 великим неприємним 

криком почали понад куренем пе

релітати парами великі зелені па
пугаї. Це вони верталися 3 лісу на 
ніц до своїх гнізд. 
Зеленський у3qв свою рушницю 

U почав стріляти. Кілька птахів, 
один за одним, впало додолу, але 

му др і ~ чуткі їхні посестри враз 
спостерегли небезпеку й почали 
з не:.tмовірним вереском летіти що
раз то вище та намагалися обми
нати стрільця, аж поки й аовсім 
уже не можна було до них сягну
ти. Однак у дало~ я Зеленському 
забити вісім штук. Захланий Фі
ліппо почав настирливо просити 
подарувати йому кілька штук на 
вечерю й Богдан, сміючися дав 
йому половину здобичі. Той ухо
пив nодаровані папугаї 11 прини
жено цвітистою мовою півдня дя-
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кував та вихnалюван щедрість 
жертводавця. 

- Ти непоnравниt1 скуnець, ее· 
ніоре Філіnпо - сміs;всSІ йо,"у у 
відnовідь з~ленський. - Вічно nри· 
бідвюється, ходиш у лахмітті та 
навіть тютюн вижебруєш у своїх 
власних робітників, що їх сам без· 
душно ексnльоаrуєш та обдурюєtu. 
А ти ж зароблясш тут кольосаль
ні суми на доставі, певне не мен· 
Ille 25 J\OHTOC На МіСЯЦЬ. 
Філіппо зробив перелякану міну 

й аж зіrну~ся в nозі покривдженої 
невинности. 

- Ах, сеніоре Україно! Що ви 
кажете? Я заробляю?... Я не 3а
роб;JяЮ, я докладаю до цеї nро
клятої роботи. Я не маю на шма .. 
ток хл ба ... 

І Зеленський і Васильчук розре
готалися. Вони добре знали, що 
це неправда, що nеред ними ба
гатющий nідприємець і ця комічна 
його міна нещасного бідолахи. що 
nін її вробив у цій хвилині, та ве-
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JІикиJ:І страх, 1uоб справді хтось 
не подумав про J:toгo багацтво, що 
змалювався на J:toгo жовтім облич· 
чі, викликали в них обох щиру, 
нестримну каскаду реготу. 

- Ну, ну, Філіппо, заспокіИся 
сміючися далі примирливо за го во· 
рив 3еленськиJ:І. - Я тільки так 
пожартував. Я вірю, що ти дуже 
бідний і не заробляєш, а nокла
даєш до свого п;дnриємства по 25 
контос місячно. Цікаво тільки ме
ні знати, кілько мtсяців ще ти змо
жеш тратити такі поважні суми 3 
власної киr.uені. Чи на довго ще 
тобі вистарчить того, що ти своїм 
нечистим процедером добув? Ну 
ось маєш тютюн. СкрутИ собі ци
гарку. 

Кажучи ue, Богдан подав йому 
оздобну скриньку а тютюном. 
Джакомеллі вхоnиn у ру/(и скри

ночку й очі йому жадібно аасвіти
пися. Скринька бу па дійсно гарна 
t1 дорога. Трофей з японсько-ро· 
сійської війни, артистично різблена 
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з мамутової кости з золотими при· 
красами та монограмами. 

- О, сеніоре Україно! ·-- ·зале
бедів ЗІгнутий сливе у двоє 3 вра· 
жіння Філіnnо. - Ти найблагород· 
ніша людина, яку я колинебудь 
бачив! ... Ти сnраuжній український 
лицар і r'ранд! Ти мусиш мені по
дарувати цю дрібну річ на пам'ят · 
ку, щоб я міг тебе згадувати· до 
смерти ... 

- Поки що я ще залишаюся 
тут і ти -мaer.u нагоду захоплюва
тися безпосередньо моєю особою 
- Засміявся Зеленський у відпо
відь: - Коли будемо вже розета· 
ВаТІ1СЯ, ТОді ВЖе Я ІІОдумаю, ЧИ і 
що тобі подарувати Hf\ пам'ятку. 

- Ба тарде І - почулося з бо
ку. 

Це nроїздив сорокатим конем 
якийсь незна~оми~ кабокльо до
рогою, що проходила обіч:та вела 
nонад залізну лінію до стації Сан 
Рок. Він nривітався, як велить зви
чаИ і сnокійно поїхав далі. Нащj 
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анаИомі відповіли йому на приві
тання, не звертаючи на нього ува

ги. Філіппо скрутнвши собі цигар
ку 3 жалем розставався з дорого

цінною скринькою, що Ному так 
подобалася. 

Гнатко потягнув батька за руку. 
- Татку! - обізвався з-тиха:

нахилися до мене, я щось тобі ска· 
жу. 

·.-....... - Шо таке?- спитав ще усміх
нений Зеленський, похиляючись 
над синком. - Що за тайна в те
бе, козаче? 

- Татку! Сей кабокльо, що те· 
пер поїхав, то це той самий мулят, 
що був рано наnав_ на ту жінку 
- схвильованим шеnотом сказав 

Гнатко. 
- Ет, видумуєш! - недовірли

во засміявся батько. -- Як же це 
ти так міг f:toгo вnізнати? Той ,же 
кажуть, б} в на гнідім коні 

- Я знаю. в~н оув проїхав ко
ло нас ргно в той он бік гнідим 
коним і зараз потjм счинився отой 
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r'валт. А тепер він вернувся соро
катим конем, але я його добре вnі3· 
нав, бо в нього бриль діравий 3 
лівого боку над вухом і nдолі на 
nончі 1

·
5

) невелика латка. 
- Шо, шо вitt каже? - стреr.е

нувся ФJJІЛЇПО. 
Зеленський nришулив до Гнатка 

однеоко й в·дnоі,ів nоважно: 
- Н::tмовляє мене, щоб тобі nо

дарувати на пам\пку старі штани, 
сенІоре Філіnnо! 

- Ох. ви все любите жартувати, 
сеніоре У к;Jаіно! -- відповів йому, 
скривившись, Філіnnо, - Але цю 
скриночку ви сnравді nовинні таки 
мені nодарувати на добру про вас 
nам'ять ..• 
Раптом почувся тострий свист і 

3а хвилину надїхала тором паrа
дорка 16

). Вона котилася помалу в 

15) Бриль - у Великій Україні авут_ь так со
ломяний капелюх; понча - плащ беа рукаRів в 
пледа. 

16) Паrадорка - спеціяльний маленький nоїв~ 
що ни.., їадить по лінії паrадор - платничий, 
що розвозить гроші на а.ш;Іату робітнию:Ім. 



-46-

бік (Тацtї. Л'алесенький, мов дитя
ча 3абавка, паровичок, до яко
го був приченлений відкритиИ 3 
боків і ті nьки 3верху покритий да
хом вас'ончf.'Ік. У вaro~ti сид;в стаr
ший добродІй 3 сивими ~ борід
кою, це й був паrадор, а позад 
нього на лавочці два чорні мури
ни, озброєні в віІ-tчестери - каnа
тайси. 17

) 

Філіппо, побачивши їх, схоrJив
ся на ноги й замахав капелюхом: 

- Стійте, стіt1те сеніори! Підве
зіть мсtіе до Сан Рок! 

Паrадорка зуnинилася. Тоді тіль· 
ки наші знаt1омі помітили, що й 
машиніст і паrадор і каnатайси 
якісь бл·ді й схвильовані. 

- Що сталос~? - питав їх Фі· 
лі nпо. 

Машин~ст nоказав на nаровозий 
димар, на який було nанамотува
не якесь реміння, що його пообри-

17) І<апатРйси - наомна міліція для охорац 
від нападу. 
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вані кінці sвисали ·й теліпалися по 
обидва боки. 

- Буr'рос! . 
- Буf'росІ -- повторили за ним 

усі й rtaraдop і каnатаttси й Ф.ліnло. 
Почали розпитувати, LUO та як. 

Виявилось, що на П8rадорку наnа· 
ли індіяні буту ку ди перед хвили
ною всього S-6 кільометрів від 
сього місця. А сталося це так: 

Па1~адорка nомалу, як звичайно, 
сунула по лінії проходить густим 
nралісом вуаькою пресікою (через 
ощадн:сть в Браsил ї, в nралісах 
протинають такі вузькі nросіки, ·що 
поnритинане грубезне гілля вели· 
тенських дерев проходить часто 

всього на п'ядь від вікон, аби ли
ше не зачеnилось за поїд), зачаєні 
з обох боків на найближчих дере
вах бутукуди раnтом накинули па
ровозові на димар кільканадцять 
міцних реміі-ІНИХ ляссо 18

). Водно
час з несr.~мовитим воєнним ок-

18) Ляссо - ремінний аркан в петлею, що 
ним ловлять звірят і людей. 
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ликом почали скриті досі на де
ревах індіяни nлигати на по
крівлю паrадорки. Очевидно во· 
ни хотіли 3лонити сього, на ··х
ню думку. лєr'енnарного 3мія, 
яким у їх очах була лаrадорк~. 
Але їхні ро3рахунки на легку 3дО· 
бич ви я вилися невдалими. Паrадор· 
ка була nужча ніж вони думали. 
Вон~ об;рвала лясса, tцо були 
поув'я3уuані кінцями до дерев. Ма
шин:ст свиснув і додав nари. Хо·
робрі напасники, tцо с~<акали з де
рев, попадали на аемлю. Тільки 
ОДИН 3ЗЛИШИВСЯ на ІІОКріВЛЇ ВЗІ"О· 
на, але й того каната~си застрjли
ли й в:н лежав тепер а роакинсни
ми на боки руками й ногами, а 
кров тонень~им струмочком стіка ... 
ла додолу. 

І машин:сr і паrа11.ор і їхня охо: 
рона були страшенно схвильонан\ 
оповідали пrо пригоду, нейм-ов~ 
но вимзхуючи руками та внконуtQ· 

чи скорі рухи ~- міни. Вони п:с-ре
бивали один одному й викрикуВ4J 
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ли· часто їм самим тільки 3ро3умі· 
лі слова. Врешті, коли трохи аас
покоїлися, Зеленський предложив 
їхати на стdнцію Сан Рок, до якої 
було сім кільометрів тим паче, що 
вже заходило сонце й наступала 
ніч. 
Джакомеллі, Васильчук і Зелен

ський присілися на паrадорку й 
вона рушина в бЇк стації. 

Зовсім уже стемніло. коли вони 
підїздили до стації Сан Рок. Ше 
бу ло треба їхати з пів кільометра, 
коли на стації почули густу стрі
лянину й несамовитий гамір. 
Не розуміючи, що ста.11ося, підї ... 

хали під стацїю з гvтовою до стрі
лу зброєю. Зеленський перший 
вистрибнув із ваІ"она. Вже ніхто 
не стріля[j, тільки на невеличкій 
площі nоміж мізерними будами з 
лупаних дощок, що були стаuіі:і
ними будинками, суятилася гамір
на юрба темних постатей, поміж 
якими паблискувало світло двох 
чи трьох ліхтарок. 



so ---

- Що скоїлося( - r·укнув ·їм 
Зеленськиf;І. 

- А ось бачиш, - nоказав о
дин із нато11пу. --- Лежить собака, 
подіраnлениИ кулями, як решето! 
Думав, що 11ого врятує сорокатиn 
кінь? Хо, хо! 

Зеленський глянув на якусь шма
ту на землі. Хтось пасвіти в ліхтар· 
кою. Це лежав у калюжі крови му
лят-кабокльо в старій пончі з лат
кою на полі, а обік валявся стариІ1 
tforo капелюх з діркою над лівим 
вухом. 

- Та якже так без д.опиту, без 
слідства та без суду забити чоло
віка? Деж певність, що ее він, зло· 
чинеuь? Та ее ж авичаf;Іне душо· 
губство! - ззсрнувся Бо1·дан до Ва
сильчука. 

-- Не хвилюйтеся, пане Зеленсь
кий - тягнув ttoro той за рукав 
на бік -- ее вже таке право nущі. 
За напад на жінку та ще ~ на бі· 
лу жінку, а до того, коли -=-наnас
ник коліровий, мурин або мулят, 
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він мусить заnлатити життям. На 
ее нема ради. Бо коли б тому по
турати та таких бандитів жИвими 
nускати, то скоро б і жити тут не 
можна було. Особливо жонатим 
людям. 

Мабуть у сю хвилину Васильчук 
нагадав собі свою вродливу, милу 
доню Орисю, яку так ніжно кохав, 
та яку так часто t1 на довго мусів 
залишати вдома в n он та r poccj 
без мужеської оnіки, бо йому якось 
дивно наїжилися рідкі вуса И суво
ра тінь перебігла через чоло. 

- Я погоджуюся з вам·и, що не 
можна залишати таких сnрав без
карно-. відnовів Uому Зеленський. 
- Навіть через слециф;чні умови
ни життя в пралісах може И така 
сувора кара знайшла б собj виnрав· 
дання, але ж не можливо nогоди

тися з тим, 1цоб без слідства та су
ду вбивали людейІ 

-· Ви ще думаєте по евроnеИсь· 
ки, пане Боа·дане, й тому так обу
рюєтеся БАчите тут річ у тім, що 
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колиб злочинця тільки затримали, 
то мусіли б tioro передати владі 
для слідства n суду. Але ж у Бра· 
зилїі нема закону про кару на смrрть. 
НаUвища кара за найбільший зло
чин, ·вязниця на 29 літ і 11 міся
ців. А 3а таке·, як ось теnер, то за
судили б йоr·о може на один рік, 
а може й зовсім би звільнили за 
не досить певними доказами вини. 

Ось тому сnокійні люди й розправ
ляються без суду. 

- Гарні "спокійні люди"- здвиг· 
нув плечи.\1а Зеленський, - шо 
гуртом нападають та мордують 

людеtі. Се ж анархія! 
Ні, пане Богдане, помиляєтесь. 

Се не анархія й не беззаконість, а 
дНісни й закон і порядок дикого пра
лісу. Сей неписаний закон сотво
рило саме життя та місцеві обста
ВИtІИ. Він суперечить писаному 3а
коні, але ж той nисали люди, щu 
не живуть у лісі та не розуміють 
суворого нашого тут життя. 

- Добре. Але ж звідки певність, 
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що 1·ут не помилились тз не заби
ли невинної людини? 

- Се наnевно він - запевнив 
Васильчук. - Ще пів години nе
ред розnравою дали тут знати, що 

він у стеnу nеремінив коня, зали
шив гнідого, а зловив собі соро
катого та поїхав назад до Сан Рок. 
його тут добре знають. Це злодНІ 
і ледащо. Він тут не одному сала 
за шкуру залив і ось тепер скорис
талися сrtокі~ні люди нагодою, щоб 
його збутися. 

- Знову "сnокійні люди" - хо
тів запротестувати Зеленський, але 
пригадав собі те, що йому був 
нишком казав Гнатко про вбитого 
кабокля, що його впізнав був по 
nончі й брилі й махнув рукою. 

- А може t1 сnравді я ше за
надто по евроnеНськи думаю? 



. ' 
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