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Моєму кузену Волтеру

Розділ І
ДЕЛЛА ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ

Делла Везербі спіткнулася на помпезних сходах 
сестриного будинку на Комонвелс-авеню, та все ж 
рішуче натиснула кнопку дзвінка. Уся її постать, 
від капелюшка до черевиків на низьких підборах, 
була втіленням кипучої енергії. Навіть голос, яким 
вона привіталася з покоївкою, аж тремтів від ледь 
стримуваної радості.

— Добридень, Мері! Сестричка вдома?
— А-авжеж, мем, — затнулась дівчина. — Але… 

місіс Кер’ю наказала нікого до неї не пускати.
— Справді? Так я й не ніхто, — засміялась міс 

Везербі, — тож мене вона прийме. Не хвилюйся, я 
візьму провину на себе, — заспокоїла вона дівчину, 
яка вже готова була з переляку відмовити. — Вона 
у вітальні?

— Так, м-мем, але вона ж казала… — та гостя 
вже піднімалася широкими сходами. Покоївка у 
відчаї похитала головою й відвернулась.
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Проминувши фойє на другому поверсі, Делла 
постукала у прочинені двері.

— Мері! — озвався смертельно знуджений го-
лос. — Хіба я не… О, це ти, Делло! — голос трохи 
потеплів. — Звідки ти до мене, люба?

— Так, це я, — безтурботно всміхнулась дівчи-
на, перетинаючи кімнату. — Ми з двома іншими 
медсестрами проводили неділю на пляжі, а тепер 
повертаємось на роботу в санаторій. От я й заско-
чила тебе провідати, але ненадовго. Я хотіла тільки 
ось що — закінчила вона, сердечно цілуючи влас-
ницю знудженого голосу.

Місіс Кер’ю спохмурніла й відсторонилася. 
Слабкий відблиск радості, що був оживив її облич-
чя, розтанув, поступившись місцем гнітючості, що 
панувала в усьому домі.

— О, ну звісно! — скривилась вона. — Я мала б 
здогадатися. Ти ніколи не залишаєшся… тут.

— Тут! — засміялась Делла і сплеснула руками.
Тієї ж миті її обличчя перемінилося, з голосу 

щезла веселість. Вона уважно й співчутливо погля-
нула на сестру: 

— Рут, люба, я не можу… я просто не змогла б 
тут жити, ти ж знаєш.

Місіс Кер’ю невдоволено стенула плечима.
— А я таки не розумію, чого б то, — процідила 

вона.
Делла похитала головою.
— Та знаєш, люба, знаєш. Ти ж пам’ятаєш, що 

я не витримую цього всього: похмурості, існування 
без мети й чіпляння за своє гірке страждання.

— А я й справді гірко страждаю.
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— Ти можеш не страждати так.
— І заради чого ж я маю себе пересилювати?
Дівчина нетерпляче сплеснула руками.
— Послухай, Рут, — благально звернулась вона 

до сестри. — Тобі тридцять три роки, і на здоров’я 
ти не скаржишся — або не скаржилася б, якби тур-
бувалася про себе — в тебе вдосталь часу й більш 
ніж достатньо грошей. Та хто завгодно тобі скаже, 
що слід би знайти, чим зайняти такий чудовий ра-
нок. А ти сидиш з кислим виразом у цьому склепі, 
на який ти перетворила будинок, і наказуєш по-
коївці нікого не пускати. 

— Що ж мені робити, як я не хочу нікого бачити?
— Я б на твоєму місці змусила себе захотіти!
Місіс Кер’ю тяжко зітхнула й відвернулася. 
— Делло, ну як ти не розумієш? Я не така, як ти. 

Я не можу… забути. 
На обличчі молодшої промайнула гримаса  болю.
— А, ти про… Джеймі. Я не забула про нього, 

сестричко. Я б і не змогла. Але сидіння вдома в 
траурі не допоможе нам відшукати його.

— Та ж я намагалася його знайти! Вісім довгих 
років намагалася! І ці вісім років я не просиділа в 
траурі, — обурилась жінка зі сльозами в голосі.

— Звісно-звісно! — поспіхом погодилась Дел-
ла. — Але ж ми обидві маємо продовжувати по-
шуки, поки не знайдемо його або не помремо. Але 
це не допоможе!

— А нічого більше я вже просто не хочу… — 
безнадія звучала в голосі Рут Кер’ю.
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Якусь мить вони помовчали, а тоді молодша 
сестра присіла поряд, не зводячи зі старшої  стур-
бованого погляду.

— Рут, — запитала вона нарешті з натяком на 
роздратування. — Вибач, звісно, але… Невже ти 
збираєшся так прожити все життя? Ти втратила 
чоловіка, я пам’ятаю, але ж ви прожили з ним за-
ледве рік, і він був набагато старший за тебе. А ти 
була тоді ще майже дитиною… Цей один рік тобі 
вже має здаватися сном, і вже точно не повинен 
отруювати всі наступні!

— Звісно ж ні, — погодилась місіс Кер’ю таким 
же безрадісним голосом.

— То ти збираєшся нарешті вибиратися в світ?
— Та звичайно, якби ми могли знайти Джеймі…
— Знаю, знаю… Рут, ну невже немає в цьому 

світі нічого, крім Джеймі, що могло б зробити тебе 
бодай на крихту щасливішою?

— Мені нічого не спадає на думку, — відказала 
місіс Кер’ю, напускаючи на себе звичну байдужість.

— Рут! — не стримавшись, розгнівалась Делла. 
І раптом розсміялася. — Ой, Рут, тобі б не завади-
ла доза Полліанни! От їй-богу, навряд чи комусь 
вона потрібна більше!

Плечі жінки скам’яніли.
— Не знаю, що таке полліанна, але що б то не 

було, мені вона не потрібна! — огризнулась вона, 
також дратуючись. — Дозволь нагадати, що ти не 
в своєму улюбленому санаторії, і я не твоя паці-
єнтка, аби мені щось призначати і мною коман-
дувати. 
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Делла Везербі всміхнулася самими очима. 
— Полліанна — це не ліки, — серйозно заува-

жила вона. — Хоч дехто, як я чула, називає її тоні-
ком. Полліанна — це дівчинка.

— Дитина? — скривилась її сестра. — Та звідки 
б мені знати? У вас є “белладонна”, то чому б не 
бути й “полліанні”? Крім того, ти завжди радиш 
мені щось прийняти, і ти сказала “доза”, тож я й 
подумала, що йдеться про якісь ліки. 

— Ну, до певної міри вона і є ліки, — з по-
смішкою визнала дівчина. — Як би там не було, 
наші лікарі вважають її помічнішою за будь-які 
доступні їм засоби. Це дівчинка років дванадця-
ти чи тринадцяти, вона пробула в санаторії все 
минуле літо, осінь і більшу частину зими. Я не так 
довго її знала, може, пару місяців, бо її лікування 
закінчилося невдовзі після мого приїзду. Але за 
цей час вона мене зачарувала. Та що там, увесь 
санаторій тільки й говорить про Полліанну і грає 
в її гру.

— У гру? 
— Саме так, — усміхнулася Делла. — У гру “в 

радість”. Ти знаєш, я ніколи не забуду, як з нею 
познайомилась. Деякі призначені їй процедури 
були неприємні… Чи навіть болючі. Вона їх про-
ходила щовівторка, і незадовго після мого приїзду 
була моя черга їх проводити. Я з жахом очікувала, 
як і від інших дітей, сліз, пхикання, якщо не чого 
гіршого. А вона мені посміхнулась, сказала, що ра-
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да мене бачити, і за весь час навіть не пискнула, 
хоча їй, я знаю, було боляче.

Певно, чимось я видала своє здивування, бо 
вона зараз же мені й пояснила: “Ой, ви знаєте, я 
раніше також боялася, аж поки мені не спало на 
думку, що це те ж саме що й “дні прання” в Нен-
сі, а отже, найбільше радіти я можу саме у вівто-
рок — бо до наступного вівторка ще цілий тиж-
день!”

— Надзвичайно! — недовірливо насупилась мі-
сіс Кер’ю. — Однак я не бачу в цьому жодної гри!

— Я теж довго не могла зрозуміти. Але вона 
мені пояснила. Бачиш, вона була напівсирота, без 
матері, дочка бідного пастора з Заходу. Можна 
сказати, що її виростив жіночий благодійний ко-
мітет, а жили вони з пожертв. Коли вона була зов-
сім маленька, то дуже хотіла собі ляльку. Але в 
черговій пожертві виявилась лише пара дитячих 
милиць.

Звісно ж, дівчинка заплакала, і тоді її батько на-
вчив її грі: шукати привід для радості у всьому, що 
б не сталося. Наприклад, тоді він сказав, що вона 
може радіти, бо їй ті милиці не потрібні. Так усе й 
почалося. Зі слів Полліанни, це чудова гра, і від-
тоді вона не переставала в неї грати. І чим важче 
їй це давалося, тим було цікавіше… Щоправда, іно-
ді було занадто важко.

— Надзвичайно! — повторила місіс Кер’ю, все 
ще мало що розуміючи.

— Ти б ще не те сказала, якби побачила резуль-
тати цієї гри в санаторії! — кивнула Делла. — А 
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доктор Еймс розповів мені, що вона таким чином 
залучила до цієї гри все своє місто! Він добрий зна-
йомий доктора Чилтона, який одружився з Поллі-
анниною тіткою. І здається мені, що цей шлюб — 
теж одна із заслуг Полліанни. Вона змогла поми-
рити їх після багаторічної сварки.

Розумієш, близько двох років тому її батько по-
мер і дівчинку відіслали на Схід, до тітки. У жовтні 
її збив автомобіль, і всі казали, що вона ніколи 
більше не зможе ходити. А в квітні доктор Чилтон 
відправив її до нас, де вона й пробула до березня — 
замалим не рік! Додому вона повернулася майже 
здоровою. Ти б бачила цю дитину! Єдине, що тро-
хи затьмарило її щастя, — вона не зможе пройти 
пішки всю дорогу додому. Кажуть, усе місто її зу-
стрічало з оркестром і плакатами!

Але про Полліанну, як я вже сказала, неможли-
во розповісти, її треба побачити. І саме тому я ка-
жу, що тобі потрібна доза Полліанни. Вона додала 
б у твоє життя трохи добра.

Місіс Кер’ю гордо підняла підборіддя.
— І все-таки дозволь з тобою не погодитися. — 

холодно відповіла вона. — Я не бажаю долучатися 
до жодної гри, а також не маю з ким миритися пі-
сля довгої сварки, і якщо чогось у цьому житті я й 
не зможу витримати — то це бундючної дитини, 
яка розповідатиме мені, наскільки я повинна бути 
вдячна. Я б не змогла… 

Її на півслові перервав дзвінкий сміх сестри. 
— Ой, Рут! — усе ще сміючись, ледь вимовила 

Делла. — Бундючна дитина — таке скажеш! Це Пол-
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ліанна — бундючна дитина? Та ти б її бачила, Рут! 
Ну, власне, так я й думала. Кажу ж, про Полліанну 
неможливо розповісти людині, яка її ніколи не ба-
чила. А ти й не хочеш її бачити. Але ж… Ти таке 
скажеш! — І знову розсміялась на весь голос.

Утім, уже за мить вона замовкла й кинула на 
сестру той самий стурбований погляд.

— Та невже нічим не можна допомогти, се-
стричко? — благально мовила вона. — Не можна 
ж так марнувати своє життя! Може, ти б хоч спро-
бувала щось зробити, з кимось зустрітися?

— Чому я маю це робити, якщо мені не хочеть-
ся? Я втомилася від людей, ти ж добре знаєш, що 
мені завжди було нудно в компанії.

— Може, тобі зайнятися якоюсь благодійністю? 
Місіс Кер’ю почала дратуватися.
— Делло, ми вже про це говорили і не раз. Я 

жертвую гроші — багато грошей, можливо, навіть 
забагато. Мені не хочеться перетворювати людей 
на ні на що не здатних жебраків.

— А ти пробувала вкладати не тільки гроші, а й 
хоч трошки себе? — обережно поцікавилась Дел-
ла. — Може, якби ти спробувала поцікавитися чи-
мось, окрім власного життя, це б тобі допомогло, 
до того ж…

— Делло, прошу тебе! — перебила її сестра. — Я 
люблю тебе, і я дуже вдячна, що ти навідала мене, 
однак я терпіти не можу нотацій. Це чудово, що ти 
змогла перетворитися на ангела милосердя, пода-
вати воду спраглим, бинтувати розбиті голови й 
тому подібне. Можливо, це твій спосіб забути про 
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Джеймі. Я так не можу. Мені б це нагадувало про 
нього ще більше, я б кожної миті думала, чи подасть 
хтось води моєму хлопчику, чи хтось перев’яже йо-
го рани. Та й до того ж, мені просто неприємно 
бути серед таких людей, ну, ти розумієш.

— А ти хіба пробувала? — не вгавала Делла.
— Певно, що ні! — ображено вигукнула Рут.
— То звідки ти можеш знати? — вкотре запита-

ла дівчина й схопилася на ноги. — Та я вже мушу 
бігти, сестричко! Ми з дівчатами домовились зустрі-
тися на Південному вокзалі. Наш потяг відходить о 
пів на першу. Пробач, якщо я тебе роздратувала, — 
закінчила вона, цілуючи сестру на прощання. 

— Я не дратуюсь, Делло, — зітхнула місіс 
Кер’ю. — Але якби ж ти могла мене зрозуміти!

А Делла, проминувши похмурі кімнати, вийшла 
на вулицю. Цієї миті вона зовсім — ні обличчям, 
ні ходою — не нагадувала ту життєрадісну дівчину, 
що увійшла в ці двері менш ніж півгодини тому. 
Кудись поділась уся її енергія й життєрадісність. 
Ще з пів кварталу дівчина поволі пленталася, ледь 
переставляючи ноги, а потім, раптом звівши голо-
ву, полегшено зітхнула.

— Я не витримала б і тижня в цьому будинку! — 
вона здригнулася. — Не думаю, що навіть Полліанна 
змогла б хоч трошки розвіяти цю пітьму… І єдине, 
чому б вона зраділа, — що їй не доведеться там жити!

Та вже зовсім скоро виявилось, що насправді 
Делла зовсім не зневірилася в талантах Полліанни 
і в тому, що та може допомогти її сестрі. Щойно 
повернувшись до санаторію, вона дізналася нови-
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ну, яка змусила її наступного ж дня сісти на пер-
ший же потяг до Бостона і проїхати п’ятде сят миль.

У домі нічогісінько не змінилося, і сестра так 
само сиділа в кріслі, ніби й не вставала з моменту 
її від’їзду.

— Рут! — вигукнула Делла, ледь відповівши на 
здивоване привітання. — Я мусила, просто мусила 
приїхати! І ти цього разу мусиш послухати мене й 
дозволити мені втілити мою ідею. Якщо захочеш, 
Полліанна поживе в тебе!

— А я не захочу, — холодно відказала місіс 
Кер’ю. 

Делла, здавалось, не чула. Аж пританцьовуючи 
на місці, вона продовжила:

— Вчора, коли я повернулась до санаторію, то 
дізналася, що доктор Еймс отримав листа від док-
тора Чилтона, ну, чоловіка Полліанниної тітки, я 
вже тобі казала. Так от, доктор Чилтон пише, що 
планує поїхати взимку до Німеччини, на якісь спе-
ціальні навчальні курси. І свою дружину він би взяв 
з собою, якби йому вдалося переконати її відпра-
вити Полліанну на ці кілька місяців у якийсь пан-
сіон. Але місіс Чилтон не хоче залишати дівчинку, 
тож він боїться, що вона з ним не поїде. Це наш 
шанс, Рут! Я прошу тебе взяти до себе Полліанну 
й віддати її в якусь школу поблизу.

— Що за дурниці, Делло! Ще мені тут не виста-
чало глядіти чиюсь дитину!

— Та не треба її глядіти. Їй уже має бути три-
надцять, і я ще не бачила такої самостійної дитини.
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— Не люблю я самостійних дітей, — відказала 
місіс Кер’ю… і засміялась. Цей сміх зараз же додав 
її сестрі сміливості й вона подвоїла зусилля.

Можливо, спрацював раптовий натиск, може, 
новизна ідеї. А може, історія Полліанни все ж роз-
чулила самітницю. Можливо й таке, що вона не 
знайшла в собі сили опиратися благанням сестри. 
Так чи так, за півгодини втішена Делла залишила 
будинок місіс Кер’ю, взявши з неї обіцянку при-
хистити Полліанну на зиму.

— Але май на увазі! — попередила та. — Май на 
увазі, що вона залишатиметься тут рівно до того 
моменту, поки не почне повчати мене про радість 
життя. А тоді — забирай її і роби з нею що хо-
чеш, — я її в своєму домі не терпітиму.

— Та пам’ятаю, пам’ятаю, — безтурботно від-
махнулась дівчина. А вже вибігаючи з будинку, 
мовила про себе:

— Ну, добрий початок — половина діла. Тепер 
лишилося привезти Полліанну сюди. Але вона му-
сить приїхати! Я напишу їм такого листа, що їм 
нічого не залишиться, як її відпустити! 
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Розділ ІІ
ДАВНІ ДРУЗІ

Того серпневого вечора в Белдінґсвілі місіс Чил-
тон дочекалася, поки Полліанна піде спати, і тільки 
тоді наважилась розповісти чоловікові про отрима-
ний вранці лист. Що було вже не так і важливо — все 
одно вона мусила перечекати всі довгі години при-
йому пацієнтів та ще дві лікареві поїздки на виклик, 
перш ніж знайшовся час для родинних розмов.

Було вже пів на десяту, коли доктор Чилтон 
прийшов у вітальню до дружини. Його втомлене 
обличчя засяяло, щойно він поглянув на неї, та 
майже одразу радість змінилася стурбованістю.

— Поллі, кохана, що сталося?
Жінка гірко всміхнулася.
— То все цей лист… Але це не означає, що ти 

повинен розпізнавати мої почуття з першого по-
гляду!

— А що поробиш, коли в тебе на обличчі все 
написано, — посміхнувся чоловік. — То що все-
таки сталося?

Місіс Чилтон задумалася, тривожно стиснувши 
губи, і нарешті потяглася за аркушем паперу, що 
так і лежав біля неї.
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