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Людське серце найлукавіше над усе 
та невигойне.
Хто пізнає його?

Єремія 17:9  
(пер. І. Огієнка)



Частина  
перша
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душі, лише час від часу стримить самотній знак із ре-
кламою п’ятицентових сигар «Ред дот», напоїв «Доктор 
Пеппер», «Ніхай»1, чіл-тоніка пана Ґроува2 чи «666»3. 
Дерев’яні кладки над солонуватими струмками, на-
званими на честь індіанських племен, що вже давно 
зникли, стогнуть під колесами, мов віддалений грім. 
Стада свиней і корів тиняються дорогою, де їм зама-
неться, а родина фермерів час від часу припиняє ро-
боту та сумно махає вслід автівці, що гуркотить повз 
них, аж поки та не зникне в червоній пилюці.

Одного спекотного дня на початку червня водій 
Скипидарного товариства Сем Редкліф, кремезний, ли-
сіючий, майже двометровий чолов’яга, з грубим і муж-
нім лицем, цмулив пиво в кав’ярні «Ранкова зірка», що 
в Парадайз-Чепел. Раптом поряд з’явився господар за-
кладу, який обіймав за плечі незнайомого хлопчиська.

— Здоров був, Семе, — привітався власник кав’яр-
ні, дядько на ім’я Сідні Кац. — Маю тут малого, який 
буде дуже вдячний, якщо ти відвезеш його до Нун-Сіті. 
Відучора не може звідси забратися. Як гадаєш, зможеш 
допомогти?

Редкліф кинув понад вінцями пивного кухля 
погляд на хлопчину й залишився не надто задово-
леним побаченим. Водій мав власну думку з при-
воду того, який вигляд має бути в «справжнього» 
хлопця, а малий не дуже їй відповідав. Був занадто 
гарненьким і тендітним, із занадто білою шкірою. 
Кожну рису його обличчя наче навмисно виліпили 
з надмірною обачливістю, а великі карі очі дивилися 

1 «Доктор Пеппер»  — безалкогольний газований напій; «Ніхай»  — 
фруктовий напій. — Тут і далі прим. пер., якщо не зазначено інше.
2 Едвін Ґроув заробив мільйони від продажу тоніку, що не мав гірко-
го смаку.
3 Найімовірніше, ідеться про мікстуру проти застуди.

Один

Якщо сьогодні мандрівникові трапиться верстати 
свій шлях до Нун-Сіті, йому доведеться докласти чима-
ло зусиль, аби туди дістатися: ані потягів, ані автобусів 
у тому напрямку немає. Проте шість разів на тиждень 
вантажівка Скипидарного товариства «Чаберрі» заїж-
джає за поштою та їстівними припасами до сусіднього 
містечка Парадайз-Чепел. Тож її водій Сем Редкліф 
часом може підвезти шукача пригод до Нун-Сіті. 
Та хай би на чому ви їхали, добряче потрясетеся. До-
рога, більше схожа на пральну дошку, швидко розхи-
тає навіть найновішу автівку, і автостопники часто 
жаліються. Та й краєвиди тут украй тужливі: у грузь-
ких балках ростуть тигрові лілії з квітами завбільшки 
з голову, з багнистої води, наче тіла потопельників, 
світяться яскраво-зелені колоди. Навколо ані поруху — 
лише над комином якогось благенького фермерського 
будиночка по-зимовому закручується димок, і птаха 
з вузькими очима, розправивши крила, вимальовує 
кола в небі над чорним безлюдним сосновим лісом.

Із глушини до Нун-Сіті ведуть дві дороги — північ-
на й південна. Ця друга, що її називають Парадайз-Че-
пельське шосе, трохи ліпша, хоча теж недалеко втекла 
від своєї сусідки. Уздовж обох шляхів кілометрами 
тягнуться болота, поля й ліси, де не зустрінеш жодної 
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по-дівочому ніжно. Серед коротко підстриженого 
темного волосся миготіли пасма кольору чистого 
золота. На виснаженому хлопчиковому обличчі за-
стиг стомлений і майже благальний вираз, а плечі 
не по-дитячому зіщулилися. Малий був убраний 
у білі непрасовані бриджі, м’яку синю сорочку 
з розстібнутим комірцем і досить пошарпані руду-
вато-коричневі черевики.

Витираючи пивні вуса з верхньої губи, Редкліф 
поцікавився:

— Як тебе звуть, синку?
— Джоел. Джо-ел Гар-рі-сон Нокс, — малий чітко 

вимовляв кожен склад, наче думав, що водій недочу-
ває, але голос мав надзвичайно тихий.

— О-о-о-ось воно-о-о-о що-о-о-о, — протягнув 
Редкліф, повертаючи на барну стійку порожній пив-
ний кухоль. — Надзвичайно розкішне ім’я.

Хлопчик зашарівся й повернувся до власника 
кав’ярні, який негайно втрутився:

— Це гарний хлопчина, Семе. І розуму йому 
не позичати. Такі знає слова, яких ми з тобою ніколи 
й не чули.

Редкліфа це роздратувало.
— Нумо, Каце, — замовив він, — налий-но мені ще.
Щойно власник кав’ярні поспішив за наступним 

кухлем, Сем дружньо сказав хлопчикові:
— Не хотів тебе дражнити, синку. Ти з яких країв?
— З Нового Орлеана, — відповів малий. — Я по-

їхав звідти в четвер, тут опинився в п’ятницю… а далі 
не виходить. Ніхто не зустрів мене.

— Ага, — зрозумів Редкліф. — Навідуєш родичів 
у Нун-Сіті?

Хлопчик кивнув.
— Батька. Буду з ним жити.

Редкліф закотив очі до стелі, кілька разів пробур-
мотів «Нокс» і спантеличено захитав головою.

— Нє, щось я не знаю нікого з таким прізвищем. 
Упевнений, що не помилився адресою?

— О, впевнений, — відгукнувся хлопчик, не збен-
тежившись. — Запитайте містера Каца, він чув про 
мого батька, і я показував йому листи, і… Стривайте! — 
Малий побіг між столами похмурої кав’ярні й повер-
нувся, тягнучи за собою велетенську бляшану валізу, 
яка, судячи з виразу його обличчя, важила чимало. 
Валіза була різнокольоровою, з вицвілими наклейка-
ми з віддалених куточків світу: Париж, Каїр, Венеція, 
Відень, Неаполь, Гамбурґ, Бомбей і так далі. Дивно було 
побачити цю річ посеред спекотного дня в таких не-
трях, як Парадайз-Чепел.

— Ти був у всіх цих місцях? — здивувався Редкліф.
— Н-і-і-і, — видихнув хлопчик, намагаючись роз-

стібнути потертий шкіряний ремінь, котрим було пе-
ретягнуто валізу. — Це дідів; мій дід — генерал-ма-
йор Нокс, ви, гадаю, читали про нього в історичних 
книжках. Він видатна постать у Громадянській війні. 
Хай там як, із цією валізою він їздив у навколосвітню 
весільну подорож.

— Навколосвітню, еге ж? — здивовано повторив 
водій. — Мав чимало грошиків, га?

— Ну-у-у, це було дуже давно. — Хлопчина по-
нишпорив між свого охайно складеного майна, 
аж поки знайшов тоненький стосик листів. — Ось, — 
сказав він, витягуючи одного з них, у конверті кольору 
морської хвилі.

Перш ніж прочитати листа, Редкліф покрутив його 
в руках, а потім із незграбною обережністю витяг зеле-
ний аркуш тоненького, мов цигарковий, паперу й став 
читати, ворушачи губами.


