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Перша середа кожного місяця — це був справді 
чорний день. Її наближення чекали зі страхом, зно-
сили мужньо і забували поспішно. Підлога в кожній 
кімнаті мала бути без єдиної плями, на стільцях — 
ані пилинки, на ліжках — ані найменшої складки. 
Дев’яносто сімох плаксивих маленьких сиріт треба 
було вмити, зачесати і зодягти в чисті, випрасувані 
костюмчики. Усім дев’яносто сімом треба було на-
гадати, як їм поводитись і як відповідати: “так, сер” 
чи “ні, сер”, коли б їх запитав про щось хтось із 
опікунів.

Препоганий це був час, і бідна Джеруша Аббот, 
як старша серед сиріт, відчувала всю його гіркоту. 
Проте ця особлива середа вже закінчувалася. Дже-
руша вирвалася з комірчини біля кухні, де вона го-
тувала сандвічі для гостей сирітського притулку, і 
побігла нагору завершити свою щоденну роботу. 
Вона завідувала кімнатою під літерою “F”, де одина-
дцятеро дітей од чотирьох до семи років мали оди-
надцятеро ліжок, поставлених у ряд. Джеруша зібра-
ла малечу, поправила на них вбраннячко, витерла 
всім носи і, вишикувавши, повела до їдальні, де вони  
благословенних півгодини мали поратися біля хліба, 
молока і сливового пудингу.

Потім вона сіла на підвіконня й притулилася ло-
бом до холодної шибки. З п’ятої години ранку дівчи-
на була на ногах, роблячи всіляку роботу під бубнін-

“Чорна Середа”
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ня нервової доглядачки. На самоті, “за кулісами”, 
місіс Ліппет рідко коли була така спокійна та уро-
чисто поважна, як ото перед опікунами притулку та 
дамами-патронесами. Через широку замерзлу галя-
вину по той бік залізних ґрат, що одмежовували при-
тулок, Джеруша дивилась удалечінь; перед її очима 
хвилями простяглися вниз пагорби з розкиданими 
на них садибами, а збоку крізь голі крони дерев 
виднілися покрівлі села.

День скінчився, і, як їй здавалося, цілком успіш-
но. Опікуни і ревізійна комісія обійшли притулок, 
прочитали доповіді, випили чаю й оце зараз поспі-
шали додому, до родин, щоб забути ще на місяць про 
своїх надокучливих маленьких підопічних. Джеру-
ша з зацікавленням стежила за вервечкою екіпажів 
та автомобілів, які виїздили з воріт притулку. Дум-
кою вона линула спершу за одним екіпажем, потім 
за другим, що їхали до великих будинків, розкида-
них на схилах. Вона уявляла себе в хутрянім пальті 
та в оксамитовім капелюшку, прикрашеному пером, 
як вона сідає в автомобіль і недбало наказує шо-
ферові: “Додому!” Та на порозі дому уява її закін-
чувалась.

Джеруша мала багату фантазію. Місіс Ліппет 
часто застерігала її, що через це вона матиме багато 
клопоту, коли не буде стежити за собою. Та навіть 
нестримна фантазія не могла перенести її за поріг 
тих будинків, куди вона так хотіла потрапити. Ма-
ленька мрійлива Джеруша за всі свої сімнадцять 
років жодного разу не була в звичайній домашній 
оселі. Вона не могла уявити собі повсякденного 
життя інших людей, котрі не мають клопоту із сиро-
тами…
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Джеруша Аббот,
В контору ідіть.
Там вас ждуть,
По-спі-ші-і-іть!
Томмі Діллон, співаючи, йшов східцями вгору, а 

потім коридором, а тому спів його став голоснішим, 
коли він наблизився до кімнати “F”. Джеруша оді-
рвалась од вікна і знову зіткнулась з неприємностя-
ми життя.

— Хто мене кличе? — неспокійно перебила вона 
пісню Томмі.

Місіс Ліппет в конторі жде,
І вона збожеволіла вже.
А-м-і-н-ь!
Томмі закінчив побожно, і в тоні його не чулося 

злорадства. Навіть цей найзапекліший серед малих 
сиріток почував симпатію до сестриці, котру викли-
кали в контору до настирливої доглядачки. Томмі 
любив Джерушу, хоч вона часто шарпала його за ру-
кав і мало не одривала йому носа.

Джеруша пішла вниз, далі не розпитуючи. “Що 
могло статись? — думала вона. — Може, сандвічі 
були нарізані не досить тонко? Може, в горіховий 
торт потрапила шкаралупа? Може, дама-патронеса 
запримітила дірочку в панчосі Зузі Гоуторн? Може… 
о, який жах, один з херувимів із її кімнати “F” заля-
пав соусом когось із опікунів?”

У продовгуватих нижніх сінях було темно, і коли 
вона йшла сходами, останній з опікунів стояв у две-
рях, збираючись вийти. Джеруша встигла лише за-
уважити, що чоловік дуже високого зросту. Він мах-
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нув рукою шоферові, що чекав на нього в автомобілі 
на повороті дороги. Коли машина рушила і стала 
наближатись, сліпучі фари одкинули його тінь на 
стіну. Вона мала химерно довгі руки й ноги, що про-
стяглися на підлозі й тяглися вгору аж на стелю сі-
ней. Ця тінь дивно нагадувала величезного павука-
косаря.

Заклопотаність Джеруші зникла, їй стало сміш-
но. Вона була з природи реготуха і раділа кожній 
нагоді посміятися. Якщо стає особливо смішно, коли 
дивишся на одного з цих суворих опікунів, то не вар-
то чекати нічого хорошого. Зовсім розвеселившись, 
дівчина зайшла до контори і з усмішкою на лиці по-
стала перед місіс Ліппет. Джеруша здивувалась, по-
бачивши, що наглядачка хоча й не сміялась, та все ж 
була в гарному настрої. На її обличчі був майже той 
самий запобігливий вираз, що з’являвся в присут-
ності одвідувачів.

— Сідай, Джерушо, я маю з тобою поговорити.
Джеруша сіла на найближчий стілець і затаїла 

дух. Автомобіль промайнув повз вікно. Місіс Ліппет 
глянула йому вслід.

— Чи зауважила ти пана, який щойно вийшов 
звідсіля?

— Я бачила його зі спини.
— Це найщедріший опікун. Він часто жертвував 

великі суми для нашого притулку. Я не маю права 
називати його прізвище, він дуже наполягав на тому, 
щоб залишитись інкогніто.

Джеруша здивовано розкрила очі: вона не звик-
ла, щоб її викликали в контору для розмови про хи-
мери піклувальників.
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— Цей пан допомагав кільком нашим хлопчи-
кам. Пригадуєш Чарльза Бентона і Генрі Фрейза? 
Обидва вони закінчили курс у коледжі, дякуючи 
містеру… цьому піклувальникові, і обидва упертою 
працею та успіхами віддячили за витрачені на них 
гроші. Іншої подяки цей пан і не хотів. До цього часу 
він допомагав тільки хлопцям. Мені ніколи не щас-
тило ні найменшою мірою зацікавити його долею 
дівчаток нашого притулку, хоч як вони заслуговува-
ли на це. Він, можу з певністю сказати, зовсім не 
цікавиться дівчатами.

— Так, пані, — стиха мовила Джеруша, аби хоч 
щось сказати.

— Сьогодні на засіданні розглядалося питання 
про твою подальшу долю…

Місіс Ліппет на хвилину замовкла, потім почала 
розповідати повільно, з паузами, вельми дратуючи і 
так надміру схвильовану Джерушу.

— Зазвичай, як ти знаєш, у нас у притулку не 
тримають дітей, що досягли шістнадцяти років, і 
лише для тебе зробили виняток. Ти закінчила в нас 
школу в чотирнадцять років; училася ти гарно — 
чого, до речі, не можна сказати про твою поведінку, 
— тому було вирішено віддати тебе в середню школу 
в нашому селі. Тепер ти закінчила вже й цю школу, і 
притулок, звичайно, не може більше тебе утримува-
ти. Ти вже й так зоставалася тут два зайвих роки…

Місіс Ліппет не брала до уваги, що Джеруша 
впродовж двох років одробляла важкою працею своє 
утримання, що інтереси притулку були для неї на 
першому місці, а виховання — на другому, що в такі 
дні, як сьогодні, вона працювала для притулку з ран-
ку до вечора.
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— Як я вже сказала, питання про твоє майбутнє 
обмірковувалося всебічно…

По цій мові місіс Ліппет глянула на Джерушу як 
на тяжкого злочинця, а злочинець, як це й належало, 
знітився, хоча й не почував за собою ніякої провини.

— Звичайно, як і кожну іншу дівчину, тебе мож-
на було б улаштувати на якусь роботу, та в школі ти 
мала дуже гарні успіхи з деяких предметів. Твоя ро-
бота з англійської мови була блискучою. Місіс Прит-
гард, з нашої ревізійної комісії, котра цікавиться 
також і школою, мала розмову з твоїм учителем 
письменства і виголосила цілу промову про тебе. 
Водночас вона прочитала вголос на зборах твій твір 
“Чорна середа”.

Джеруша зовсім зніяковіла.
— Я гадаю, що ти не виявила належної вдячнос-

ті, висміявши заклад, що так багато дав тобі. Якби це 
не було написано в жартівливій формі, я не вибачила 
б тобі. На твоє щастя, містер… той самий пан, що оце 
недавно вийшов, має надмірне почуття гумору. По-
чувши цей твір, він висловив бажання віддати тебе 
до коледжу.

— До коледжу?!
Джерушині очі розширились.
Місіс Ліппет кивнула головою.
— Він зостався, щоб обговорити зі мною умови. 

Вони не зовсім звичайні. Цей джентльмен, по-моєму, 
трохи перебільшує. Він вважає, що твій стиль оригі-
нальний, і хоче дати тобі освіту, щоб ти стала пись-
менницею…

— Письменницею!
Джеруша була приголомшена, вона могла тільки 

повторювати останні слова місіс Ліппет.
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—  Саме так він хоче. Чи буде що з того, побачи-
мо потім. Він призначає тобі щедру стипендію, на-
віть занадто щедру для дівчини, котра ніколи в жит-
ті не тримала в руках грошей. Він сам ретельно роз-
рахував усе, і я не хотіла втручатися в ці справи. Ти 
зостанешся тут на літо, і місіс Притгард згодилася 
стежити за тим, щоб у тебе було все, що тобі необхід-
но. За твоє навчання і пансіон будуть платити безпо-
середньо в коледж, водночас упродовж чотирьох 
років ти одержуватимеш тридцять п’ять доларів на 
місяць. За ці гроші ти житимеш так, як і будь-який 
інший студент у коледжі. Гроші тобі буде надсилати 
секретар цього пана щомісячно, у свою чергу, ти пи-
сатимеш йому раз на місяць. Тобі не потрібно буде 
дякувати йому в листах за гроші, — це його мало 
обходить, — ти маєш сповіщати про те, як ти навча-
єшся і живеш. Ти писатимеш так, як писала б своїм 
батькам, коли б вони були живі.

— Листи треба адресувати на ім’я секретаря для 
передачі Джону Сміту, — продовжила далі місіс Ліп-
пет. — Справжнє ім’я його не Джон Сміт, та він хоче 
залишитись невідомим. Для тебе цей пан завжди 
буде Джоном Смітом. Від тебе він вимагає листів 
тому, що їх написання, на його думку, найкраще 
сприяє розвиткові літературних здібностей. Знаючи, 
що в тебе немає ні батьків, ні родичів і що листува-
тись тобі ні з ким, він бажає, щоб ти писала йому, до 
того ж хоче стежити за твоїм розвитком. Він не від-
повідатиме тобі, неначе б ніколи і не одержував тво-
їх листів, бо не любить їх писати і не хоче себе об-
тяжувати. Коли трапиться якийсь особливий випа-
док, що потрібна буде негайна відповідь, — напри-
клад, коли тебе звільнять з коледжу, чого, сподіва-
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юсь, не трапиться, — ти можеш написати секретаре-
ві містеру Григгсу. Отже, ти повинна неодмінно пи-
сати щомісяця. Це єдина відплата, якої вимагає міс-
тер Сміт, і тому ти мусиш бути пунктуальна, неначе 
це виплата за рахунком. Сподіваюся, що в своїх лис-
тах ти будеш шаноблива і надаватимеш вичерпні ві-
домості про свою науку. Не забувай ніколи, що пи-
шеш ти до опікуна притулку імені Джона Грайєра…

Джеруша, нудьгуючи, дивилася на двері. Від хви-
лювання у неї закрутилась голова, і вона хотіла лише 
якнайшвидше втекти од доброчинних теревенів мі-
сіс Ліппет і залишитися на самоті. Дівчина встала і 
хотіла вийти. Місіс Ліппет жестом затримала її: до-
глядачка не могла не використати нагоди досхочу 
наговоритися.

— Я гадаю, що ти належною мірою вдячна за те 
щастя, що прийшло до тебе. Небагато дівчат у твоє-
му стані мали таку нагоду вийти в люди. Ти до віку 
повинна пам’ятати…

— Я… так, пані, дякую вам… Я думаю, що коли 
це все, то мені варто б піти та пришити латку до шта-
нів Фредді Перкінса…

Двері зачинились за нею, і місіс Ліппет з од-
вислою щелепою зосталася сама.
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Листи 
міс Джеруші Аббот 

до містера Довгоногого Дядечка 
Сміта

Фергуссен-Хол, 215,
24 вересня

Шановний піклувальнику, що посилає сиріт до 
коледжу!

Ось і я. Учора їхала чотири години. Правда ж, 
дивне відчуття? Я ж раніш ніколи не їздила поїздом.

Коледж дуже великий і заплутаний. Як тільки 
вийду з кімнати, завжди зіб’юся з дороги. Опишу я 
вам його потім, коли не буду почувати себе такою 
розгубленою. Учитись починаємо з понеділка, а сьо-
годні субота. Ніч. І мені захотілося написати листа, 
щоб познайомитися з вами.

Трохи воно чудно писати листа людині, якої не 
знаєш. Для мене ж особливо дивно писати листи, бо 
я за все життя написала їх зо три, а може, зо чотири. 
Тому, прошу, не судіть надто суворо, коли мої листи 
не будуть зразковими.

Учора зранку, перед від’їздом, у мене була поваж-
на розмова з місіс Ліппет. Вона вчила мене, як я маю 
поводитися в житті й особливо — як маю ставитись 
до того ласкавого пана, що робить для мене так ба-
гато добра. Я повинна, бачите, дуже вас поважати.

Та як можна поважати людину, що зветься Джо-
ном Смітом? Невже не можна було вигадати ім’я, 
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менш позбавлене індивідуальності? Так я могла б 
писати листи і шановному Стовпу для прив’язування 
коней, і шановному Кілку для сушіння білизни.

Я багато думала про вас усе минуле літо. Від того, 
що хтось звернув на мене увагу після всіх цих років, 
у мене з’явилося відчуття, неначе я маю якусь роди-
ну. Неначе я комусь належу, і од цього мені спокійні-
ше. Усе ж зізнаюсь, що коли я думаю про вас, моя 
уява працює кепсько. Я знаю лише три речі:

1. Ви високого зросту.
2. Ви багаті.
3. Ви жінконенависник.
Мені здається, я мала б звертатися до вас: “До-

рогий жінконенависнику!” Та це образливо для 
мене. Або: “Дорогий багатію”, то це вже образливо 
для вас, бо тоді здається, ніби крім грошей ви не ма-
єте нічого. Багатство — це ж лише зовнішня особли-
вість. Може, ви й не будете багаті все життя: скільки 
тих спритних ділків банкротують на Волл-стрит. А 
високим ви будете завжди. Отож я звертатимусь до 
вас: “Любий довгоногий дядечку”. Гадаю, що ви не 
образитесь. Це лише умовне ім’я, і ми не скажемо 
про нього місіс Ліппет.

За дві хвилини проб’є десяту. Наш день дзвінка-
ми розбито на частини. Ми їмо, спимо й навчаємось 
за дзвінками. Увесь час почуваю себе, неначе я ко-
няка на перегонах. Уже й дзвонять. Гасіть світло! 
Добраніч!

Зауважте, як точно я виконую приписи, про-
йшовши муштру в притулку Джона Грайєра.

З глибокою пошаною до вас
ДЖЕРУША АББОТ

Довгоногому дядечку Сміту
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1 жовтня

Любий довгоногий дядечку!
Люблю коледж і люблю вас за те, що ви мене 

сюди послали. Я така щаслива і така зворушена 
ввесь час, що ледве можу заснути. Ви навіть уявити 
не можете собі, наскільки тут краще, ніж у притулку 
Джона Грайєра. Мені й не снилось, що на землі є 
таке місце. Жаль мені кожного, хто не дівчина і хто 
не може тут жити. Напевне, той коледж, де ви вчи-
лися хлопцем, набагато гірший.

Моя кімната на самому горищі, у вежі. Раніше 
тут була палата, поки не збудували нової лікарні. На 
цьому ж поверсі живе ще три дівчини: одна зі стар-
шого курсу, в окулярах, що все просить нас: “будь 
ласка, тихіше”, і дві першокурсниці: одна зветься 
Саллі Мак-Брайд, друга — Джулія Рутледж Пендль-
тон. Саллі привітна; вона кирпатенька й рудоволоса. 
Джулія належить до однієї з найаристократичніших 
родин Нью-Йорка і поки що зовсім не помічає мене. 
Вони живуть разом в одній кімнаті. А я і старша дів-
чина живемо в окремих кімнатах. Зазвичай, першо-
курсниць не селять поодинці, бо кімнат дуже мало, 
а мене поселили саму, хоч я й не просила. Мабуть, у 
коледжі вирішили, що не можна, щоб гарно вихована 


