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Київські прохачі
Оповідання
I
Був чудовий петрівчаний вечір. Надворі вже сутеніло. На Подолі затих стукіт та гуркіт.
Курява на вулицях вляглась. На цвинтарі коло Пречистянської церкви під самою Андріївською
горою було тихо, тихо, неначе в порожній хаті. Прочани повиходили з церкви й порозходились на
спочинок по дощаних комірках на церковному подвір'ї, сукупному з цвинтарем. Тільки на східцях
коло церковних дверей, під портиком з п'ятьма стовпами, сиділа одним одна вже літня, дуже
сумна й задумана панія. Вона була убрана в чорну стару запорошену сукню. На голові в неї був
дешевенький солом'яний чорний капелюшок, оповитий чорним удівницьким завоєм. Вона
похилила голову й сиділа, згорнувши руки. Здавалось, що то сиділа не жива людина, а якась
подоба людини, вироблена з чорного заліза на чорних залізних сходах.
Стрімкі гори понад Подолом виразно виступали на лиснючому рожевому небі темними
звивчастими смугами. На горах лисніли золоті бані церков, неначе дотлівав жар, що не спопелів до
решти. Андріївський собор неначе висів над самою Пречистянською церквою на прозорім небі. На
вершечку стрімкої гори і на горах і в долинах, скрізь вже запанувала вечірня тиша. І в небі й на
землі все неначе мліло й розкошувало в пишноті гарного тихого петрівчаного вечора. Вечір
звичайно наводе на душу смуток. Думи заворушились в голові безщасної панії. Сльоза за сльозою
покотились по смуглявих сухорлявих шоках.
Несподівано важка половинка церковних дверей одчинилась тихо. без шуму. Задумана панія
аж кинулась, аж жахнулась. З церкви вийшла на сходи літня, навіть пристаркувата ніби черничка в
чорному довгому убранні, напнута чорною вовняною хусткою, як запинаються послушниці в
панянських монастирях. Вона обережно зачинила й замкнула двері здоровим ключем і, сходячи по
сходах, вгляділа незнайому панію, що сиділа мовчки й непорушно, неначе мара.
— Еге, ви оце прибули звідкільсь на прощу? Але чого ж ви плачете? — спитала черничка в
панії сміливо.
— Ні, серце! Я не на прощу прибула до Києва. Я прибула напитувати собі будлі-якого місця,
бо я нігде не маю пристановища. Я хочу стати за няньку або за економку, бо я, бачте,
безприхильна й безпричальна удова. Нема мені до кого й прихилитись...
— Хто ж ви такі, що не маєте до кого й прихилитись?
— Я, серце, удова. Ще торік влітку саме в страшенну спеку були маневри під Білою Церквою.
Була зібрана незліченна сила війська. На маневрах мій чоловік, капітан, надісь од духоти та
пороху, впав з коня, а натовп причавив його на землі, його підняли вже мертвого... Я зісталась
удовою без грошей, без шматка хліба, без пенсії, та оце прибула до Києва напитувати собі
будлі-якої служби, бо мені, певно б, довелось вмерти з голоду. Я вже давненьки живу в Києві,
найняла в найдешевшому заїзді номер і вже тижнів зо три тиняюсь та блукаю по місті, ходжу по
домах, напитую собі місця й ладна вже найнятись хоч би й за горничну. Але як мене спитають, хто
я така, як довідаються з пашпорта, що я капітанша, то й ніхто не квапиться прийняти мене за
слугу. Одні тільки здвигнуть плечима, другі подумають, подумають, та й кажуть, що їм треба
простих слуг... що їм і якось ніяково приймати за горничну капітаншу. Була я скрізь і по
гошпиталях, і по богадільнях, заходила й в магазини, думала стати за прикажчицю абощо. Никала
по всіх-усюдах, і нігде мені не спосудилось: нігде мене не прийняли. Всі мене цураються. На мені
той чин капітанші, неначе антихристова печать.
— Невже-таки в вас немає якої рідні? Невже-таки ви зовсім безпритульна людина, така, як
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я? — сказала церковна сторожиха Мокрина Пантелеймонівна Майбородиха.
— Ой серце! Нема в мене ні сестер-порадниць, ні братів, ні дядьків. Є в мене одним один син
єдиник. Сиділа я в його взимку, перезимувала, а далі вже не всиділа. Терпець увірвався, — сказала
Ольга Семенівна Галецька.
— Певно, невістка лиха? — спитала Майбородиха.
— Ат! бодай не казати. Своїх дітей гріх гудити та обносить. Терпи й мовчи й... глитай сльози
мовчки! — сказала Галецька й одразу заплакала.
— Отакого горя й я зазнала, як помер мій чоловік, — сказала Майбородиха, — я таки з
київських міщан. Чоловік мій був столяр, і добрий був столяр, мав добрі заробітки, мав і добрий
засіб. Мені за ним жилося непогано. Але він несподівано помер. Я перебралась до дочки, бо і в
мене теж нема родини, окрім дочки-одиниці. Виростила я, вигодувала й викохала дочку, як
панянку, й видала заміж таки за столяра. Зять собі й нічого чолов'яга, але дочка моя вдалась
лиха-прелиха... Орудує було мною, як наймичкою. Я їй було їсти варю й дітей доглядаю, і рано
встаю, й пізно лягаю. Од роботи я ніколи не одмикувала й робила, що тільки вона було загадує
мені робити. Одже ж ніяким способом не догодила їй. Було загадує мені роботу, як осавула на
панщині, та сердиться, аж сікається до мене, цвікає мені в вічі, лається. А я ж її любила та пестила,
як панянку! Та й випестила собі на глум.
— Отака ж сама й в мене невістка! І я через те мусила тікати од неї, — сказала Галецька.
— От і правда, як приказують в приказці: мати порве пазуху, ховаючи для дітей, а діти
порвуть пазуху, ховаючи од матері, — сказала Майбородиха, й при тих словах і в неї очі зайшли
сльозами. Вона сіла на сходах поруч з Галецькою.
Оповідання простої, але щирої людини ще більше завдало жалю безталанній Галецькій, бо
нагадувало їй, як ще недавно кривдила її лиха невістка.
— Годуй, доглядай дітей, не досипай і не доїдай для їх, а вони потім ладні тебе на старості літ
і з хати коліном виперти, — обізвалась Майбородиха. — Дочка приставила мене до дітей, а як
було часом не догляджу гаразд дітей, вона мене лає, кричить на мене. А сяду обідати, то бачу, що
вона неначе ложки ліче, скільки я з'їм, скільки кусенів хліба проковтну. Не вижила я в неї,
покинула, найняла собі кімнаточку, як комірчинку, та й стала перепродухою: було перепродую то
яблука, то усякі овощі, то бублики, то паляниці. Але й цей продаж не пішов мені на руку. Був час,
що я ходила старцювати по монастирях та до святих Печер. Та вже, поздоров боже, наш старий
батюшка отець Онуфрій побачив, що я звелась на старчиху, та й узяв мене до церкви за
сторожиху. От тамечки під дзвіницею під низом є три малесенькі кімнаточки. Він дав мені одну
комірчину й приставив до церкви, щоб я мела поміст, стирала та змітала порох з образів, гляділа
груб в теплій церкві, бо, бачте, там паламар якийсь такий, що в його неначе не всі дома. Його
батько ще ззамолоду паламарував таки в нашій церкві та й помер, а отець Онуфрій не хотів
скривдить його сина та й випросив йому батьківське місце. Але він собі зроду якийсь нетяма,
нерозторопа: тільки й уміє дзвонити та топить в грубах. А я вже за його й прибираю, й вимітаю, й
груб доглядаю. Якби не панотець, то я, мабуть, і досі б поневірялась в прохачках та тинялась з
торбами по монастирях. Поздоров його, боже, й продовж йому віку!
— Якби мені трапилось хоч таке місце, як оце вам, то я ще й богові подякувала б, — сказала
Галецька. — Я вже прожила й проїла усе до останнього шага, що мала. Заплатила оце останні
гроші в гостиниці й сьогодні од самого ранку в мене й рісочки в роті не було. Вже тиждень я не
маю чим живитись. Хліб та вода, ото єдиний мій поживок. Через таке піснюкання я вже захляла,
ледве мене носять ноги, ледве животію на світі. Хоч скидай та продавай черевики, бо в мене вже
нема чого й продавати. Я чула, що в вас на цвинтарі дурно дають прочанам дощані комірки. Чи не
можна б притулитись в вас в комірці, доки я собі напитаю якусь службу?
— Батюшка набудував на подвір'ї маленьких комірок для сільських прочан, де вони
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складають та кидають на день свої клунки, щоб не носитись з ними по церквах, і там ночують. Але
ж ви не спатимете на тапчані, на голих дошках? — промовила Майбородиха.
— Мушу спати. Нігде в світі дітись! — сказала Галецька.
Майбородиха важко зітхнула, згадавши за своє бідування, дуже схоже на бідування
незнайомої безщасної удови.
— Йдіть, пані, до мене; днюйте й ночуйте в моїй кімнатці, доки знайдете собі якесь
пристановище. А я тим часом обернусь до нашого батюшки, побіжу до титаря. Може вони
порадять вас, зарятують в біді й дадуть вам якусь роботу. В мене є ліжко; стоїть і тапчанчик.
Будете спати на тапчані. Побудете, поживете, а там, що бог дасть. Сякого-такого поживку постаче
в мене і для вас, і для мене, — сказала добра Майбородиха.
— Я не знаю, як вас і дякувать. Та й чим вас дякувати, коли в мене нема й шага за душею, —
сказала Галецька.
Надворі вже поночіло. Смутний вечір кинув сутінок на цвинтар. І в тому сутінку тихо йшла
смутна розмова крізь сльози двох безприхильннх удов. В той час паламар Досифей Клопотовський
неначе виник з темних здорових та високих дверей під дзвіницею. На йому теліпавсь широкий
засмальцьований халат зелено-жовтого міщанського кольору з двома поворозками ззаду. Картуз
був надітий набакир: з-під картуза неначе випручувались розкішні чорні прегусті кучері. Чорні очі
аж горіли якось неприродньо, неначе тліли дві жаринки. Він наближавсь до сходів й, походя,
виспівував вінчальну пісню: «Ісаіє, лікуй! Дєва імє во чревє і роді сина Емануіла».
— Йдіть собі, пані, з цвинтаря, бо мені вже час замикати браму. Вже всіх бабів та молодиць
оце позаганяв в хліви, тільки ви й зостались у цвинтарі, — сказав Клопотовський.
— Та мені, голубе, надісь, довелося б ночувати на вашому цвинтарі, отутечки на сходах.
— Оце гаразд видумали! То тільки сільські баби покотом сплять на траві на цвинтарях по
монастирях. Панам не личить спать долі на цвинтарі. В вас, певно, є ж свій дім. Може, й маєте
синів та гарних дочок... Це, мабуть, в вас якісь вереди чи примхи, щоб спати на цвинтарі. Чи в вас
пак є гарні дочки? — спитав благенький Клопотовський.
— Нема в мене, голубе, ні дома, ні дочок. Я одним одна собі в світі, сирота, — смутним
голосом обізвалась Галецька. — В мене й шага нема в кишені, гірше ніж в старця, бо в старця є
хоч шматок хліба в торбі: є принаймні чим живитись.
— Гм... Я думав, що он якась панія, а ви прохачка. Я думав, в вас є гарні дочки, та оце й
питаю, бо мені час би вже й женитись. Так мені усі люде кажуть. Та й осточортіло парубкувать. А
коли ви старчиха, тільки панського заводу, то зараз мені виходьте геть з цвинтаря, бо вже пізня
доба.
— Ця панія ночуватиме в мене, й ось ми зараз встанемо та підемо до господи, — сказала
Майбородиха.
— Хіба так! Коли так, то я піду зараз замикати браму, щоб якийсь дідько часом не
вшелепавсь в цвинтар на ніч, — сказав Клопотопський і оступивсь.
— Ви, пані, йому вибачте. Він вже дорослий, навіть літній парубок, і все тільки думає за те,
щоб женитись та ще й не просто, а посватати багатирку та ще й дуже гарну, бо, псяюха, хоч і
вдався нетяма, й навіть без клепки в голові, але дуже лицяється до гарних паннів. Ходімо, пані, в
мою кімнату. Переночуєте та повечеряєте в мене хоч чайком. Досифею! чи ти пак вже наставив
самовар?
— Та вже там аж парує, а ви все сидите та теревені справляєте: ладні балакати з отією
прохачкою й до півночі, — гукнув Досифей, брязкаючи ключами та порпляючись коло засува біля
брами.
Майбородиха повела Галецьку в свою кімнату під мурованою старою дзвіницею.
В здорових високих сінях з чорною дощаною стелею було поночі. Двері в кімнатки ледве
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мріли. Майбородиха забряжчала ключами, одімкнула двері. Галецька вступила в кімнату. І їй
здалось, що вона несподівано опинилась в якомусь панянському монастирі, в келії якоїсь черниці.
Кімнатка була вузенька й довгенька, з однісіньким вікном в такій товстій стіні, що на вікні можна
було лягти, підобгавши ноги та скарцюбившись. По один бік кімнатки стояло просте ліжко, по
другий бік стояв тапчан з матрацом, застелений білою сільською скатертиною, а в куточку лисніли
фольгові образи, й ледве блимала маленька лампадка. На вікні зеленіли молоденькі листаті фікуси
та герані. В кімнатці було чисто. Нігде не було ні порошинки. В одчинене вікно через залізні
ґратки було видко цвинтар, зарослий зеленим соковитим шпоришем, та рядок старих дуплинастих
волоських горіхів попід барканом.
«Коли б мені знайти будлі-де хоч такий притулок, я була б тричі щаслива й не нарікала б на
свою лиху долю», — подумала Галецька, оглядаючи кімнатку.
В кімнатці ще було видно. Майбородиха розкутала голову й попросила Галецьку сідати.
Галецька сіла на тапчанчику.
— Отутечки я знайшла собі пристановище до якого часу, дякуючи нашому панотцеві
Онуфрієві. Тут мені, як у бога за дверми. Житиму собі тут доти, доки житиме наш панотець. А там
далі один бог відає, як воно буде. Коли б часом мені знов не довелось простягати руку за
милостинею попід монастирями, бо до дочки я не вернусь, — сказала Майбороднха.
Незабаром Досифей вніс самовар і поставив на столі. Майбородиха встала й заходилась
поратись коло самовара.
— От і спасибі тобі, Досифею, що ти поспішивсь з самоваром. В панії вже, певно, дві доби не
було й рісочки в роті, — сказала Майбородиха, засипаючи чай. — Це ми, бачте, чергуємось з
Досифеєм: ставимо самовар по черзі: раз він, раз я, — сказала Майбородиха до Галецької, — ми
вдвох тільки й живимось чаєм.
— Мені таки й варто сказати спасибі, а вам од мене то не великий спасибі, бо доки вас
діждався, то в самоварі й жар спопелів. Мені доведеться хлептати холодний чай, бо ви все там
теревените та базікаєте з нудьги то з старцями, то з прочанами. Насилу вас докличешся, — сказав
Досифей.
— Бо, бач, мені ні з ким і побалакати гаразд. Ще й онімію отут в цвинтарі в самотині,
забудусь і говорити по-людській, — обізвалась Майбородиха.
— Ще що вигадайте. А зо мною хіба ж ви не набалакаєтесь? Невже я такий немова та нетяма,
що ви зо мною не набалакаєтесь всмак? А може, ви думаєте, що зо мною не варто й балакати.
— Борони, боже! Що це тобі, Досифею, спало на думку? Не ремствуй дурно на мене й на цю
панію, бо ми, може, й станемо тобі в пригоді: як оце метнимось вдвох по Подолі, то висватаємо
тобі таку писану красуню, що тобі й у сні не привиджувалась, — сказала Майбородиха в жарти.
— І справді? А може, ви брешете, тільки дурите мене?
— От тобі й на! Навіщо ж мені дурить? Ти ж красунь з лиця на ввесь Поділ.
Досифей на радощах аж засміявсь і блиснув зубами. Він і справді був гарний з лиця,
чорноокий, кучерявий та рівний станом, але дуже блідий та замлілий, аж щоки йому пазападали.
Чудові, сливинь чорні очі заблищали, аж заграли. Чорні вуса ніби заморгали. Сухорляве та
смугляве лице повеселішало, ожвавилось і стало ніби розумніше.
— Але глядіть, щоб панна була багата; шоб батько дав принаймні тисячу карбованців. Бо як
буде гарна, але не матиме тисячі карбованців, то на дідька вона мені здалась. Я її ладен після
весілля хоч вкинути в Дніпро, — сказав Досифей.
— Ой не говори так! Хто ж таки кидає свою жінку в Дніпро? Тебе ж візьмуть на Сибір.
— На Сибір я не хочу, а жінку без грошей таки швиргону в канаву або в Дніпро, щоб і не
вигулькнула з води! Ви мені напитайте молоду й гарну, і вродливу, хоч би навіть і лиху, аби тільки
була грошовита: щоб мала принаймні одну тисячу карбованців!
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— Добре, добре! десь таки та напитаємо вдвох, хоч в тебе ондечки на пальцях вже й без того
рясно каблучок. Хто тобі надавав стільки отих каблучок? — спитала Майбородиха.
— А хто ж надавав? Дівчата надавали. Каблучки дають, а йти заміж за мене багаті чомусь не
зохочуються, а бідних мені непотрібно. Я й сам до таких не кваплюсь. Я візьму бідненьку хіба аж
тоді, як розстараюсь грошей. Але пийте мерщій чай, бо самовар прохолоне. Я далі не видержу, бо
мені вже заманулось чаю. Прийду згодом та візьму до себе самовар, бо, може, й до мене
приблудиться якийсь прохач, — сказав Клопотовський.
— Не прохач-бо! а, надісь, приплентається якась гарна прохачка. Еге? Чи правду я кажу?
Га? — обізвалась Майбородиха.
— Може й правду. Хто його зна, — сказав Клопотовський і пішов тихою ходою з хати.
— Отак, як бачите! В його тільки й мови, що за гарних та ще й багатеньких паннів, — сказала
Майбородиха.
— Він і справді трохи якийсь чудний, неначе в його нема однієї клепки в голові. І гарний з
лиця, але сухий, як скіпка, та замлілий, неначе захарчований. Певно, зріс на поганому поживку, не
їв нічого тривного змалку, — обізвалась Галецька.
— Ет! який там паламарський поживок! Зріс на черствому хлібі. Але він собі робочий і навіть
працьовитий. Тільки гарні панни зовсім забили йому памороки. Отих перснів понадавали йому
дівчата й панни в смішки з цілої нашої парафії. Піднімають цього недотепу на сміх, кажуть йому,
що то золоті каблучки, а він благенький і йме їм віри. На щастя, він вдавсь собі якийсь безжурний.
Все ходе по цвинтарі та вигукує: «Ісаіє, лікуй!»
Галецька осміхнулась, неначе блиснуло сонце з-за хмар в пилипівчану негідь та сльоту.
Майбородиха дістала з косинчика під образами дві проскури, ще позавчорашні, налила два
стакани чаю й посадила Галецьку кінець стола.
— Пийте, будьте ласкаві, чай та не здивуйте, що проскури позавчорашні. Це наша подільська
проскурниця дає мені сливе щодня кошик проскур перепродувати на цвинтарі сільським
прочанам. Перепадає й мені, як перекупці, сякий-такий шаг, ще й черстві нерозпродані проскури
маю собі до чаю.
— Спасибі вам, дай вам, боже, здоров'я, що ви мене оце нагодували й напоїли, — сказала
Галецька трохи не крізь сльози. — В мене вже була думка — з мосту та в воду. Раз якось я вдалась
в таку тугу, що вже хотіла заподіяти собі смерть: вже була наважилась шубовснути в Дніпро, та...
побоялась взяти гріх на душу.
— І не беріть, пані, такого важкого гріха на душу. Побудьте в мене, а я тим часом обернусь до
отця Онуфрія. Він людина добра. Може, попеклюється вашою долею. Піду до нашого титаря та
його дочок. Може, знайдуть яке шитво для вас, бо титар дуже сім'янистий, певно, робота в його
знайдеться. А там далі побачимо. Стукай, то й «отверзяться» тобі двері, — втішала безталанну
удову Майбородиха.
Зарипіли старі важкі двері й одчинились. З темних сіней вигулькнула кучерява Досифеєва
голова.
— І коли ви нап'єтесь того чаю? Чи, може, ви питимете його до світа? Жду та жду самовара,
аж очортіло вже ждати, — забубонів сердито Клопотовський.
— Та ми вже давненько напились чаю, та оце тебе сподівались у гості. А ти все десь дляєшся,
гаєшся й не сподобляєш нас своїми одвідинами, щоб вкупі з нами почаювати, — сказала
Майбородиха.
— Авжеж пак! Я питиму чай з кращими за вас. Я сподіваюсь своїх гостей. Давайте хутко
самовар, бо мені ніколи ждати.
— Коли тобі так заніколилось, то й бери. І чайник візьми. В чайникові є доволі чаю, —
сказала Майбородиха.
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Клопотовський взяв самовар і длявою ходою з насупленими бровами вийшов з кімнати.
— І справді цей Клопотовський хоч не божевільний, але трохи ніби чудний, — стиха
промовила Галецька.
— Таки справді чудний. Наш панотець любе його через те, що він роботящий, слухняний,
дуже чесний, хоч він трохи й опришкуватий. В церкві не зачепе ані шага, а коли часом знайде долі
копійку, може, загублену якоюсь людиною, то зараз несе до панотця ту знахідку. Він все
сватається тут в парафії. Вже сватав п'ятьох дівчат міщанок. А ті дають йому гарбуза й піднімають
його на сміх. Оті всі бронзові каблучки подавали йому тутешні дівчата, ще й дурять його, що ті
персні золоті. А він думає, що вони справді золоті. Теперечки йому нависла на очі найменша
титарева дочка. Тільки й мови в його, що про неї. Там така гарна та вродлива, неначе намальована.
А він хоч і благий, але це розшолопав. Хоче до неї старостів засилати.
Майбородиха вийняла з груби тарілку з холодною вареною таранею, зняла з полички тарілку
з шуликами з маком і поставила на стіл.
— Живіться, будьте ласкаві, хоч цим, бо я більше живлюсь отаким холодним поживком, ніж
стравою. Я готую собі гарячу страву хіба двічі на тиждень.
— Спасибі й за це. По других людях я й цього б не знайшла, бо просити якось ніяково, та й
сором, — сказала Галецька.
Вона почала закушувати, але їжа не йшла їй на душу. Пригнічена бідою, вона через силу з'їла
трохи шуликів з маком.
— Знаєте, пані, що я вам скажу. Як на мою думку, то вам не слід навіть ставати будлі-де за
няньку або за горничну, бо кожній господині буде якось ніяково садовити вас обідать в пекарні з
наймичками та усякою челяддю, а з собою ні одна господиня не посаде вас за стіл обідати, бо ви
все-таки в неї наймичка. Та вам і зовсім-таки не прияличає обідати з простими челядницями, бо ви
капітанша. Вам треба б напитувати собі місце десь в лазаретах або в богадільнях, чи десь по
приютах, — сказала Майбородиха.
— Питала я в одному шпиталі, та мені сказали, що нема місця. Але де ті шпиталі та лазарети,
я й сама тому не відома. Вже в мене була думка стати на точку між молодицями та дівчатами.
Може б, трапився якийсь наймач та взяв мене на службу до себе.
— Ось нехай я спитаю в свого панотця. Він повинен про це знати лучче од мене. Але невже ж
таки ваша невістка та син такі лихі люди, що при їх не можна жити?
— Ой лихі обоє! а невістка ще гірша за сина, хоч мені б і не годилось судити та гудить своїх
дітей. Син вчивсь погано. Мій небіжчик напитав йому в одного дідича місце пригінчого на
буряках, а потім дали йому місце бухгалтера в сахарні. Живе він собі добренько, хоч і не в
достатках. Але мені жити при йому не можна. Син зависний, лихий та скупий, а невістка ще зліша
за його й теж має жадобу до грошей. Я служила їм, як наймичка, й дітей доглядала. Служила так,
як ніяка наймичка їм не служила б. Я вволяла тільки їх волю, а за себе й не дбала й навіть не
думала. Але невістка гризла мене щодня, а син дуже жадний до грошей: все натякає мені, що я ще
здорова, щоб я шукала собі якоїсь служби. Так мені надокучили обоє, що я ладна була стати й за
наймичку в людей чужих, але добрих. Мені в чужих людей хліб не був би такий гіркий, як у своїх
дітей. Після небіжчика тільки й зосталось те, що було в хаті. І пенсії мені не дали, бо мій чоловік
не вислужив пенсії.
Галецька говорила, а сльози крапали з очей.
— Піду ж я в гостиницю та візьму свій пакунок з сорочками та з удяганками, що я покинула в
хазяйки, — сказала Галецька, подякувавши Майбородисі за вечерю.
— Піду й я з вами та, може, допоможу вам у чому: перенесу дещо, бо ви, мабуть, не
здужатимете й підняти пакунка, так здорово охляли з голоду, — сказала Майбородиха.
В неї майнула думка, щоб Галецька часом не пішла до Дніпра та не заподіяла собі смерті.
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Вона напнулась хусточкою і, прибравши з стола, пішла вкупі з Галецькою до гостиниці.
Вже смерком вони вернулись з двома невеличкими пакунками, завинутими в хустку та в
укривало. Майбородиха одчинила віко скрині, налапала насподі чистеньке простирадло й
застелила тапчанчик. Галецька примостилась на тапчані. Довго не брав її сон. Довго ворушились в
неї думки й літали десь далеко. Згадки все вертались в давні минувші луччі часи її життя.
«Де це я опинилась? І куди це занесла мене лиха доля, неначе вихор билину? Куди цей вихор
занесе мене на чужині? В яких-то людей доведеться мені знайти собі пристановище? А чи
доведеться ж?»
І довго ворушились сумні думи в душі, неначе море вхопило цю безталанну людину й несло
кудись на хвилях без краю, без кінця, несло в якусь сіру безвість, в якусь чорну безодню.
Вже в глупу ніч Галецька заснула важким міцним сном, покладаючи надію на одного бога.
Вранці, напившись чаю з Галецькою, Майбородиха причепурилась, наділа новішу удяганку й
побігла до отця Онуфрія на пораду. Отець Онуфрій, сивий, аж білий, високий, широкоплечий та
поставний, з довгою білою бородою, сидів в садку на лавці з простою патерицею в руках.
Економка саме тоді пила чай з двома унуками, недолітками-школярами.
— Чого це ти, Мокрино, спозаранку ходиш на одвідини? — спитав отець Онуфрій.
— По ділу прийшла, батюшко, — одповіла Мокрина Майбородиха. — Прийшла питати
поради за ту капітаншу, що в мене ночувала оцю ніч.
І Мокрина розказала йому все, що знала за Галецьку, й попросила його дати їй яку-небудь
роботу та знайти в парафії будлі-яке місце для безталанної удови, котрій довелось брати торбу та
йти в старці.
Отець Онуфрій вважливо вислухав і обіцяв напитувать місце для Галецької. Майбородиха
просила дати тимчасом яку роботу для удови. Паничі пригадали, що в їх вже деруться сорочки, й
просили, щоб Галецькій дали шити нові сорочки. Стара економка, якась далека родичка з села,
винесла з покоїв сувій полотна, дала на зразець паничівські старі сорочки й оддала Майбородисі.
Потім вона позшукувала по комодах та скринях, що треба було полагодить та полатать. Мокрина
була така рада, що аж сама повеселішала й жвавою ходою почимчикувала додому. Оддавши
Галецькій шитво, вона пішла й до титаря й просила і його напитать будлі-яку службу для
Галецької. Титар обіцяв напитать службу в знайомих сусід та в парафіян; обіцяли й його дочки.
Майбородиха принесла удові добру звістку. Галецька зараз сіла за роботу й ніби трохи
повеселішала.
Задзвонили на службу. Спасенники й спасенниці прочани заворушились, повиходили з
комірок, висипались на цвинтар. Цвинтар став людний. Майбородиха винесла кошик з проскурами
й сіла на сходах. Отець Онуфрій незабаром надійшов в цвинтар, згадав по Галецьку й зайшов у
Майбородишину кімнату, щоб побачити Галецьку й самому за усе розпитать в неї. Галецька й од
себе просила й благала його зарятувати її в біді, знайти для неї службу в своїх заможних парафіян.
Тиждень працювала Галецька од раннього ранку до пізнього вечора довгого петрівчаного
дня, заробила трохи грошей на харч для себе й для Майбородихи. Вона хотіла заплатить грішми
Майбородисі за житло, але Майбородиха грошей не взяла.
— І борони, боже, щоб я брала гроші з такої безпричальної сироти, як оце ви! — казала
Майбородиха. — Поневірялась отак само й я ще недавнечко. Зазнала й я такого самого лиха.
Заробляйте собі на здоров'я на харч та на поживок, доки десь знайдете собі пристановище. А в
мене живіть хоч би й доти, доки ваші злидні до решти зникнуть, підуть десь на очерета та на
болота. Зазнала й я таких самісіньких злиднів, не дай, господи, їх нікому хрещеному й
молитвеному. А мені небагато треба поживку: їдець з мене кат зна який.
Трохи згодом Майбородиха знов пішла до титаря питати якоїсь роботи для Галецької. Панни
познаходили старі панчохи, що треба було позаплітать, познаходили сорочки, які треба було
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полатать. Галецька заробляла на харч і сама блукала скрізь по Подолі, щоб напитать собі службу.
Але місце не траплялось. Майбородиха вже не знаходила й випадкової роботи для Галецької.
Капітанша знов сиділа без роботи, проїдаючи останні зароблені шаги. Не пішли її злидні на
очерета та на болота, а знов вернулись до неї й неначе й собі вгніздились в затишному куточку в
доброї Майбородихи на довгий час.
Старого отця Онуфрія дуже любили й шанували прості парафіянки та купчихи і як удівцеві
часто приносили на даровизну то половину пирога, в кого справлялись іменини, то печену гуску
або качку, начинену яблуками, або пів печеного поросяти. Часом приносили чудові паляниці, в
кого траплялась в господі якась оказія: весілля або похорон. Це, певно, був одгук та остача
«линування», цебто старосвітського харчування духовенства натурою. Отець Онуфрій завжди
посилав Галецькій добру частку того приносу.
— От і я при вас таки живитимусь чимсь добреньким та ласеньким. Без вас, певно, мені б не
довелось і покуштувати отакого добра! — казала до Галецької Мокрина.
Галецька тільки зітхнула. Вона добре знала, що ці ласі для Мокрини шматки були
милостинею, котру кидають у торбу старцям під церквами. Вона теперечки почувала, що це вже й
є перша милостиня, подана задля неї, що її таки не мине прохацька торба.
Мокрина вже не знаходила ніякої роботи для Галецької. Галецька вже облатала маленьку
парафію й сиділа без роботи й без поживку. І служба нігде не траплялась, де вже тільки не
напитувала й вона сама, й добра клопотлива Майбородиха, й сам отець Онуфрій. Вже й в самої
Мокрини не було за що ні харчуватись, ні навіть купити чаю та сахару.
Одного дня Мокрина познаходила десь на грубі черстві давні проскури, припалі зеленою
цвіллю, потрощила ці сухарі й намочила у воді. Вона зварила в грубі не борщ, а сирівець з
закришкою. Вони вдвох пообідали останній раз якоюсь каламутною джумигою замість борщу.
— Нема що робити! Таки доведеться вам тим часом піти в старці, доки десь трапиться
підхоже місце. Отак само було раз і мені. Взяла я торбу та й потяглась на Ближні Печери. І добрі
люде наскидали мені й грошей більш карбованця, і півторби бубликів, окрайців, скибок і спідушок
од паляниць. Ідіть, серце, й ви на Ближні Печери, станете з торбою коло самої брами скраю в тій
довженній галереї, що сходами йде наниз од Лаври до Ближніх Печер. Там, певно, й вам
наскидають і грошей, і хліба. Буде принаймні харч, та ще й зайве зостанеться на прожиток. Нема
де вам дітись в світі, хоч світ і широкий. В мене є доволі усякої старовизни та дранок. Одягніться
прохачкою, та й господи спострічай і помагай вам! Тут є чимало таких, як ви, поміж прохачками.
Добре, що завтра неділя. Прочан іде в Печери безліч! Не ви перші й, надісь, не ви останні. На все
божа воля! — говорила Майбородиха сливе крізь сльози, згадавши, як і вона сама колись ходила з
торбами під монастирі та до Печер жебрати.
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