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III
Другого дня Галецька, начепивши торби, пішла під Михайлівський монастир, де архієрей

того дня читав акафист коло мощей святої Варвари, що читається раз щотижня. Прочан прибула
сила. Посходилось до церкви багато й панів та паній. Галецька прийшла зарані, але інші прохачі, а
найбільше москалі, звичайно виряджались на жебрання спозаранку, сливе вдосвіта. Галецька вже
застала цілу метку дідів і мусила примоститись коло доброго старця Кміти. Тепер вона почувала
себе якось бадьорнішою, бо вже трохи оговталась в гурті усяких прохачів і призвичаїлась.
Згорбившись та зігнувшись в три погибелі, хитренький Денис Кміта квилив-проквиляв жалібним
голосом, жебраючи милостинки. А божі трудовники та сільські усякі трудовниці кидали в руки то
шажки, то бублики. Незабаром з натовпу сільських прочан вигулькнула й Мокрієвська. Вона
трохи опізнилась, бо встала пізно по своєму давньому панянському звичаю, та ще й була на
похмілля.

Старці діди бубоніли, старчихи балакали тоненькими голосами. Акафист скінчивсь. Люде
рушили з церкви. Рушила й старцівська ватага од церкви й перейшла під монастир до
монастирської брами, постававши під брамою рядками на своїх місцях, неначе кожний займав
своє, ніби нумероване, місце, як от в театрі або деінде, в якомусь концерті. Очевидячки, кожний
прохач мав своє власне давнє місце, з давніх-давен насиджене, котрого вже другий прохач і не
квапивсь займати, щоб не дістати попотиличників.

Проз браму йшов на службу молоденький урядовець, русявий, аж білявий, з ясними добрими
очима, довгобразий та гарний з лиця. Він завернув до брами й подав милостиню тільки
смирненьким на взір старцям: Денисові Кміті, Галецькій та ще кільком замлілим бабам. Денис
Кміта, приймаючи шажок, нахиливсь і поцілував його в білу, неначе панянську руку. Галецькій
цей молодий хлопець з ласкавими очима так припав до вподоби, що вона ледве вдержалась, щоб і
собі не поцілувати його в руку.

— Чи примітили ви оцього білого панича? — спитав пошептом Кміта в Галецької. — Це
урядовець з «губернського правлєнія». Дістає він, певно, малу плату, але, знать, дуже добра
людина, бо коли не йде на службу в канцелярію, то доконечно заверне до старців і подасть мені
милостиню. Я вже дізнавсь, хто він. Його прозивають Літостанський. Мені дуже хочеться
запросити його до себе та познайомитись з ним.

Галецька з дива тільки очі витріщила, зачудована таким прохацьким бажанням.
— Чи він же піде в гості до старців? — якось несамохіть вихопилось у неї.
— Та я не старець! Я колись служив на тому самому місці в канцелярії, котре займає отой

Літостанський.
— Невже ви служили в канцелярії? — спитала зачудована Галецька.
— Атож! Служив довгенько, але поміркував собі, що лучче йти в старці, ніж служити в

канцелярії за п'ятнадцять карбованців місячної плати. В прохацтві більший заробіток. Я так
зробив, та й не каюсь.

— Невже цьому правда, що ви кажете?
— Авжеж правда! щира правда! Навіщо б мені вас дурити, чи, як кажуть, москаля підвозить?
«Диво, та й годі! Які чудернацькі старці є тут у Києві», — подумала Галецька. — А я от

помилилась в вас: думала, що ви справді старець, — сказала голосно Галецька.
— То тим, що ви, мабуть, вперше начепили торби та вшелепались поміж оце старцівство. А

от я не помиливсь: одразу впізнав, що ви не прості, як і я, або Мокрієвська, або, може, й кращі од
нас.

— Як же ви дізнались про це? — спитала Галецька.
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— Не дуже-то й трудно дізнатись за це. Ви незугарні по-старцівському кланятись: нездатні
навіть по-прохацькій виводить голос, все якось не потрапляєте в прохацький тон, а жебраєте, ніби
панія ласкавенько та звичайненько просе кого-небудь зробити їй послугу. От Мокрієвська та отой
урядовець, що жебрає на «білети» в театр, то вже зовсім призвичаїлись. Мокрієвська давно
спростилась, бо давно тиняється попід церквами, і втяглась в свою роль. Певно, в неї таки
здоровий талант зроду. Тим-то вона сливе одразу потрапила попасти в наші примадонни. Тут в нас
під монастирями є тільки зо дві, зо три таких видатних примадонн. Так вам до ладу вміє вивести
голосом жалібненько та гарненько, так квиле-проквиляє, що одразу ніби гачком зачепить за серце,
взрушить кожну душу та й виуде шага або й гривню. Коли б вона не пила та напропали не гуляла,
то пішла б високо та далеко і склала б капіталець незгірше мене.

— Диво мені, та й годі! Невже ви склали собі копійчину з цього злидарського прохацтва?
— Атож! Маю свій дімок, і непоганий. От зайдіть оце зараз до мене та й побачите. Може, вам

треба житла. В мене саме оце спорожнилась одна кімнатка, бо мій пожилець несподівано
вибравсь. А мені шкода, що кімнатка пустує. Ви з чималих панів чи з підпанків? — спитав Кміта і
скоса хитренько зиркнув на Галецьку.

— Ет! бодай не казати! Я з убогих підпанків, а не а панів, — обізвалась Галецька й зітхнула
так важко, що навіть в Кміти ворухнулось серце.

— Мабуть, ви зазнали на своєму віку багато горя та оце з нужди просите хліба. Чимало тут
між прохачами панків та паній, що простягають руку з нужди та з бідності. Я багатьох таких знаю,
що жебрають, бо нема де дітись, нема де голови прихилити, — сказав Кміта.

— І я з таких. Нема мені на світі нігде пристановища. Напитувала собі оце в Києві будлі-якої
служби та й досі не напитала і либонь не напитаю, — сказала Галецька, зітхнувши важко.

— От вже в церкві й шапкобрання. Затого цвинтар спустіє. Ходім до моєї господи та
нап'ємось чаю, бо ви, мабуть, і досі натщесерце. Та, може, я вас хоч порадою зарятую в нужді.

Люде з церкви повиходили. Коло брами сновигали прочани. Кміта почвалав ніби старечою
ходою, спираючись на прохацький костур, а поруч з ним пішла й Галецька. Її зацікавило, що цей
прохач має свій власний дім, ще й натякнув, що може стати їй в пригоді хоч радою.

— От там на розлогій долині, нанизу коло Либеді, й моя господа сливе над річечкою; он
тамечки саме, де бовваніє купа осокорів та верб, — сказав Кміта.

Як тільки вони одійшли далеченько од монастиря, Кміта розв'язав вуха й сховав хусточку в
кишеню, а потім випроставсь на ввесь зріст і вже пішов справжньою, звичайною ходою.
Незабаром вони зійшли з пригорка наниз в долину, і Кміта привів Галецьку до свого дому.

Дім був на один етаж, але чималий, довгий. Коло дому бовваніли височезні осокори, зеленів
старий садок, не одгороджений од двору. Садок розрісся на волі. Вишні позабігали навіть до
середини двору, на котрому зеленів шпориш, неначе в сільських дворах.

— Ось і моя господа! Оця половина дома стара, ще батьківська, а оцю нову половину вже я
приставив сам на свої вижебрані прохацькі грошаки. Бачите! от з цих маленьких торбів яка довга
та здорова «торба» виросла! — сказав Кміта.

— Невже ж таки ви добудували оці будинки з прохацьких грошей? — аж крикнула з дива
Галецька.

— А чому пак і ні? Влітку, як насунуть прочани в Київ, я часом за день нажебраю два або й
три карбованці. Взимку буває в кишені та в торбі багато менше. Але загалом маю, не вменшай
боже, добрі заробітки. Добрі «божі трудовники» таки нас, старців, не кривдять. Прошу до
покоїв! — промовив Кміта.

— Але ж ви самі тільки жебраєте, чи й ваша жінка ходе під монастирі? — спитала Галецька.
— Ні, тільки я сам. Моя жінка, доки жила, сиділа в хаті та хазяйнувала. Але вона оце

недавнечко померла. Тепер господарює в мене моя дочка-єдиниця, бо старших дочок бог прибрав
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до себе, ще як були в сповитку, — сказав Кміта.
Вони ввійшли в прихожу. Прихожа була маленька, але чистенька. В одчинені двері було

видно чималу світличку, звичайну міщанську світличку, але з обставою панською: з дешевою
мебіллю, з зеленою канапою, з вільховими дешевими стільцями та столиками. На вікнах цвіли
герані. Скрізь було чисто прибрано. Галецька не сподівалась такої обстави в прохача. Замість
якоїсь прохацької халупи або землянки вона несподівано опинилась в чистому житлі, хіба трохи
поганшому, ніж було колись її житло в Білій Церкві. Галецькій стало ніяково йти в горниці в
дранті, та ще й з торбиною на плечах.

— Роздягайтесь! Скиньте торбину й латану юбку та покладіть отут в прихожій, а я тим часом
піду та поскидаю й свою прохацьку ліврею, — сказав Кміта й зник в других вузеньких дверцях з
боку прихожої.

З світлиці виглянула в двері якась панночка, височенька на зріст, молоденька, чорнявенька, з
карими чималими очима, з червоним бантиком, з червоними губками, гарна, як квіточка, і з дива
вирячила очі на Галецьку.

— Це... Ні... А я думала, що Мокрієвська! — промовила панночка й подалась назад в
світлицю, вглядівши незнайому старчиху.

Галецька стояла ні в сих ні в тих.
— Ви прийшли оце з татом? — спитала панночка.
— Прийшла з татом. Він мене запросив... та... — не доказала Галецька, залякуючись.
Панночка зникла. Галецька стояла й не знала, що діяти, що чинить, їй стало сором своїх

торбів, своїх латок. Вона була рада, що панночка десь зслизла з її очей.
«Одже ж цей добрий старчик і справді не брехав. В його дочка і справді гімназистка, як

казала ота навісна Мокрієвська. Ой, сором мені йти в горницю! Чи не втікти б мені потаєнці, доки
нема нікого в покоях?» — думала Галецька, похнюпивши голову і взявши ціпок в руки, котрий
вона вже була поставила в куточку.

Але незабаром в світлиці почулась чиясь легка хода, неначе хтось закрадавсь. З дверей
вийшов Кміта в чистенькому піджачку, причесаний, прибраний, в чистих лиснючих чоботях.
Тонкий станом та рівний, з розчесаною русявою борідкою, він був зовсім несхожий на
переднішого старця Кміту, замлілого, заниділого, ще й сутулуватого.

Галецька з дива витріщила на його очі. Замість старця-загнибіди перед нею стояв панок, ще й
не поганий і дуже приємний на взір.

— От і не впізнали б переднішого старця! Еге, не впізнали б? — говорив Кміта й осміхавсь.
— Не впізнала б зроду-звіку! І на обличчя ви стали інші, і постать не та, і навіть зріст інший!

Рідна мати тепер вас не впізнала б, — сказала Галецька.
— Скидайте свою ліврею, та прошу до столу. Вже затого чай буде готовий. Трохи

підсилимось після важкої праці та побалакаємо. Я вгадую, що вас нужда неволить начіплювати оті
торби. Еге, так?

— Нужда та злидні. Тепер я бачу, що люде кажуть правду: «од тюрми та од суми не
зарікайся».

Галецька все стояла на однім місці й, очевидячки, якось не зважувалась йти в покої.
— Та скидайте-бо торби та оту латану дранку!
— Ніяково мені. У вас є дочка, чи то, може, ваша небога. Оце тільки що виглянула з

дверей, — обізвалась Галецька.
— Та то моя дочка! Але вона давно призвичаїлась до усяких старців: тим-то вона й не

подивує.
І Кміта сливе силоміць одчепив торби з Галецькоі і зняв латану удяганку. На Галецькій під

дранкою була надіта чистенька чорна кофточка, але спідниця старої Майбородихи була латана й
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зблякла, як ганчірка. Вона розкутала голову, але все поглядала на свою спідницю і все опиналась.
Кміта взяв Галецьку за руку й силою потяг в світлицю. Незабаром з дверей вийшла молода

панночка, винесла самовар і поставила на столі, де стояли стакани й усе приладдя до чаю та
снідання.

— Оце ж моя дочка Уляся. Вона, хвалить бога, скінчила курс гімназії. В моїй хатині, як
бачите, вже є молоденька хазяйка, бо мою господиню ще позаторік бог прибрав до себе. Я тепер
удівець-молодець, — сказав Кміта й осміхнувсь. — Сідайте ж в моїй хаті, щоб старости сідали, бо
маю дочку вже на виданні.

Галецька привіталась до Улясі й почервоніла, зирнувши на свою латану спідницю. Їй стало
так сором перед цією молоденькою гарною панночкою, що вона не знала, де й очі подіти.

— Сідайте, та нап'єтесь чаю! — припрошувала Уляся й проворненько заходилась поратись
коло самовара. — Ви не соромтесь, бо я вже оговталась з тими торбами. Мені й самій сором, що
мій тато пошивсь в старці, пішов на такі чудні заробітки. Але, знаєте, в тата була своя причина, що
трохи його виправдує... В житті, як на довгій ниві, трапляється всього.

— Ох, на віку трапляється всього. «Вік пережить — не дощову годину перестоять». Бувають і
такі пригоди, які оце й мені трапилися, що нігде не напитала собі місця в Києві й мусила начепить
торбу та дранку та йти під монастирі.

І Галецька за чаєм оповідала про свої лихі пригоди. Уляся слухала і якось несамохіть важко
зітхнула: вона була добра й почутлива і одразу серцем пригорнулась до Галецької, спочуваючи до
її лиха.

— Я так і думав, що ви тут в Києві зайда, бо тут прохачі під монастирями теж усе приходьки.
Наші київські тубільці з зубожілих панків не дуже-то квапляться йти під монастирі, мабуть, тим,
що в їх у Києві багато знайомих, і їх знають, — сказав Кміта.

— Якби я тут не була заволокою, я б зроду-звіку не зважилась почіпляти на себе торби.
Певно, вмерла б десь на вулиці з голоду, а простягати руки під монастирі не пішла б, — сказала
Галецька. — Але хто ж з моїх давніх знайомих тут мене побаче? Хіба випадком хтось з наших
офіцерів стрівся б десь на вулиці.

Галецька напилась чаю й трохи одпочила. Чистенька ясна світличка з зеленими вазонами та
білими завісами на вікнах, стіл з самоваром, молоденька панночка, гарна, як зірочка, жвава й
привітна, — все це неначе повіяло на неї подихом давнього щасливішого життя, коли й вона сама
була молода й гарна, як Уляся, і ще не зазнала ніякого лиха, ніякої важкої пригоди в житті.

Цікава Уляся все розпитувала Галецьку за її життя. Галецька запримітила, що молода дівчина
й думки не має гордувати нею та нехтувать, а питає з щирим спочуванням до її лихої долі. Вона
розказала, як прибула до Києва, як напитувала по всіх-усюдах собі служби, як не їла нічого два
дні, і мусила начепити торбу та драну одежу, та й то позичену в старої Майбородихи.

В Улясі очі зайшли сльозою. В неї добре серце взрушилось, і вона зітхнула.
— Не журіться, Ольго Семенівно! — сказала Уляся, — бог дасть, що таки десь напитаєте собі

місце. Спитаю в своїх товаришок та класних дам, може, вони й напитають вам службу.
— От і спасибі вам за добре слово та обіцянку. Мені якось легше стає на душі коло добрих та

прихильних людей, неначе їх слово мене гріє. Я почуваю, що як поношу оті торби довго, то вони
мене задушать на смерть, — сказала Галецька.

— А от же мене й не задушили, хоч я їх ношу либонь років до двадцятка, а, може, й усіх
двадцять, — обізвавсь Кміта, допиваючи чай та обсмоктуючи м'які вуса.

— Ет! час би вам, тату, залишити оте прохацтво. Доки я була малою, то мені було за це
байдуже, а тепер я вже доросла. Мені буде сором перед людьми, що ви трусите торбами попід
монастирями. Ще добре, що мої товаришки якось не дізнались за це й досі. Як дізнаються, то мені
буде сором і очі появить до їх, — сказала Уляся.
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— Ну, вже чи сором, чи не сором, а все-таки я тими торбами натрусив оту половину домка,
що займають наші пожильці, та натрусив тисячі карбованчиків тобі на придане, — сказав Кміта з
жартом і засміявсь дрібненьким сміхом.

— Смійтесь, смійтесь собі на здоров'я! А я, певно, цим нажебраним в бідноти добром не
здобрію; мабуть, воно не піде мені на користь... Я вже маю спроможність і сама зароблять собі на
хліб. Стану будлі-де вчителькою, то й матиму хліб. Що не кажіть, а вам вже час скинути торби та
домувать, — сказала Уляся з маленьким осміхом, але в її словах чувся маленький докір татові.

— Та, бачте, Ольго Семенівно, була тому своя причина, що я мусив пошитись в торботруси й
цим зароблять собі гроші на поживок. Мій батько мав свою різницю і продавав м'ясо, але більш
того він був салганом і заробляв на салі чимало грошей. Я вчивсь в міській школі і вчивсь добре, і
писав дуже гарно. Було як напишу що, то так чудово, неначе воно надруковано. А поблизу отут
жив один вже пристаркуватий урядовець з «губернського правлєнія». Частенько було він заходе до
мого батька на могорич, бо кружляв горілку добре, незгірше мого тата. Ото раз він побачив, як я
гарно пишу, та й узяв мене в канцелярію переписувать усякі бомаги. Батько був радніший
помістить мене в канцелярію, ніж в різниці за салгана, хоч він і помиливсь, як я потім сам
пересвідчився. Ходив ото я та помагав урядовцям переписувать усякі бомаги, спочатку так собі,
дурнички. Але начальник одразу звернув увагу на мою переписку, бо я писав так гарно, неначе
друкував. Тоді він призначив мені плату по десять, а далі по п'ятнадцять карбованців на місяць.
Батько був і радий, що з мене вийде не салган, а пан. Але батько швидко після того вмер. Мені
тоді було років з вісімнадцять. Мати ще держала різницю, а я вже став на службу в канцелярії.
Доки мати була жива та заробляла на салі, доти ми й хліб мали. Але як померла мати, я побачив,
що канцелярія не прохарчує мене. А тут нагодилась і панночка. Я й оженивсь, бо дома не було
кому й обід зварить і хати доглядіти.

— Була, бачте, думка в мене, що канцелярія таки настаче хліба на нас двох. Але вона не
настачала доволі й на одного. І вигадають же служби з такою платою, що од неї або з голоду
здихай, або хабарі бери, або й торби на плечі начіплюй. Плата мені була все однакова, а їсти було
нічого. А тут ще, на моє лихо, прислали звідкільсь старого начальника. Цей начальник був
навдивовижу лихий, злющий та вередливий. Було ніхто йому нічим не догоде. Кричить, лається,
шпурляє бомаги просто в вічі, або од злості пошматує їх на дрібні шматочки та й шпурне писарям
межи очі. Ще було й «тикає» на молодих, та й на мене і на всіх простих писарів, неначе на
сторожів. Він був низький, присадкуватий, як печериця, старий, аж порохня з його сипалась. Вид в
його був обголений; ніс, наче червона слива, бо він пив горілку. Сидить було на кріслі оте
опудало, та коли не лається та мовчить, то позирає по столах і неначе нас усіх їсть очима, їй-богу,
було неначе очима лається!

Але гірше за все надопік він усім писарям прізвищами. Подавав нам усім прізвища, та такі
паскудні, що й самі останні мугирі таких не вигадали б. Мене продражнив «салганом» та «котячим
салом». Одному старому писареві дав прізвище «старе дриндзало»; молоденького писарчука,
мабуть, за чубок, що стирчав на голові, продражнив «смердячим одудом». Мого приятеля, таки з
наших міщан, Остапа Дрімайла — «Дригалом», бо в його були дуже тонкі ноги. Одного гладкого
продражнив «глевкою перепічкою», другого — «посмітюхою», третього — «колупайлом» через
те, що він, як було подає начальникові якусь бомагу, то колупає пальцем в носі. Старому високому
та цибатому москалеві, сторожеві, дав прізвище «гопстрибайло». Оце як було сидить за столом, то
не кличе нас на ймення, а на прізвища. Тільки було й чуєш: «Гей ти, дриндзало! чи швидко
допишеш оту бомагу!» «Гей, одуде! не клюй лишень носом та мерщій дописуй діло». «Чого ти усе
швендяєш, котяче сало! — кричить було на мене. — Я тебе в три погибелі скручу, як не увинешся
сьогодні з тим листком». Тільки було й чуєш: «Перепічко! клишоногий дригале! голодриго!
гопстрибайле! підчихвосте! задрипо! гупале!» Подавав нам нові ймення, наче з християн
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перевернув нас на якусь ідольську віру. Хто його зна, де він брав ті прізвища! Неначе зумисне
позаписував їх у своєму дурному поминальникові та вичитував по писаному, як от, приміром,
диякон вичитує йменні «о здравії».

А ще як часом було прийде в канцелярію напідпитку, то вже тоді гавкає на всю канцелярію,
або цвірчить та цвірчить, як цвіркун десь під піччю. Зовсім неначе опришкувата лиха баба, що
гримає безперестанку на невістку та на всю челядь, а коли не кричить на челядь, то лає кури, або
курчата, або свині, аби рот не мовчав. Отакий був і наш старий начальник. А коли було часом
дуже розсердиться, то присне ніби приском, наче його хтось кинув на гарячу сковороду. Тоді він
було шкварчить та шипить, неначе сковорода з вишкварками на жару.

Надавали ж і ми гуртом усяких прізвищ цьому гупалові! Ми ніколи не звали його між собою
на ймення, а звали його «цвіркуном» і «торохтієм», і «облизаним макогоном», бо голова в його
була лиса, справді наче облизаний макогін. Сторожі та стійчики продражнили його «калатайлом»
та «дядьком гупалом», бо його фамілія була — Гупальський.

Я працював в канцелярії падковито, докладав рук, писав, неначе пензлем вимальовував. Одже
ж було ніяк не догоджу «старому гупалові». Чимсь я був йому невподобний, і сам не знаю — чим.
Оце було вималюю йому бомагу й, подаючи, думаю, що він похвале мене. А те «калатайло» зирне
бистро на листок, потім передивиться своїми гострими баньками та й закричить.

— Гей ти, мурло! Ти й справді салогуб, як я бачу. Тобі тільки б кишки начинять, а не бумаги
писати. Дивись лишень, як ти попереносив слова: «Прошеніе уже под-ано давно...» А осьдечки
далі: «Предс-едатель рассмотрел...» Ото котолуп! Що ж то він з'їв отой «едатель»? чи вареники з
сиром, чи пампушки з часником? Га? Либонь батько твій так роздирав слова де трапиться, неначе
вовк козу-дерезу, та й тебе так навчив. На! з'їж оце своє писання та хоч вдавися ним! Йди
переписуй зараз наново.

Подер, пошматкував моє малювання на дрібні шматочки та й шпурнув мені в вічі. Так він
остогид мені своєю настирливістю, що я був ладен тікати од його хоч за тридев'ять земель або й
далі, щоб тільки позбутись лиха.

На наше безголов'я саме тоді дали Гупальському орден святого Володимира. Як почепив він
звізду на серці, то напиндючивсь так, що до його ані приступу! Тоді вже не тільки писарі, але й
столоначальники приступали до його столу навшпинячки, щулились та корчились, ніби якісь
школярі-провинники. До того часу він тільки лаявся та сипав прізвища, як з мішка, а як почепив
звізду на серці, то вже почав битись. Сторожів та усяких стійчиків так було й смале по щоці за
найменшу провину. А над нами, писарями, знущався так, що усім була невидержка далі служить.

Тоді писар Дрімайло, мій сусід і приятель, каже до мене: «Кидаймо оцю каторжну службу,
поперебираймось за старців, начепим торби та ходім просити під Михайлівський монастир.
Переодягнемось так, що ніхто й не впізнає. Я певний в тому, що старцювання дасть нам більше
заробітку, ніж писарювання. Я добре знаю, що торба — непоганий засіб і, мабуть, кращий, ніж
писарювання в канцелярії. Та й які наші засоби в нас вдома? Доки були живі наші батьки і
торгували на рундуках сяким-таким крамом, то ще можна було жити з бідою пополовині, а як
старі повмирали, то тепер навіть не прохарчуємось на наші писарські заробітки».

— Одже ж ти кажеш правду, — кажу я до його. — Якби моя жінка не стала перепічайкою та
не заробляла на паляницях, то ми з нею давно б з голоду попухли.

— Почепім оце торби та ходім під монастир. А як хто дізнається за це, то ми принаймні
завдамо сорому отій вишкварці, отому навісному Гупальському за те, що його писарі торбами
трусять під церквами, — каже він до мене.

— Ну! цим не дуже завгоримо йому, — промовив я, — але він так осточортів мені своїми
прізвищами та лайкою, що я ладен хоч і торбами трусить, аби тільки здихатись канцелярського
лиха.
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— От ви, тату, сердитесь на Гупальського за прізвища, а ви ж самі надавали нашим сусідам
прізвищ незгірше вашого Гупальського, — обізвалась Уляся. — Чи знаєте, Ольго Семенівно, що
коло нас живе не Дармостук, Шкандиба, Козловський та інші, а якийсь Посмітюха, Задерихвіст.
Марта Сухоребра, якась Сорокопудиха, Репа, Гепа... Так тато зве їх інколи й при чужих людях, аж
мені стає ніяково. Вмієте й ви прикладати усякі прізвища. Вам не подобало б за це сердитись на
Гупальського, — сказала Уляся.

— Але я ніякого сусіда не дражню просто в вічі прізвищами, а позаочі хоч і дражню, то, як
кажуть: «як не чує, то й не вадить». А Гупальський було кидає нам прізвища просто в вічі, ніби
лиха сільська баба комусь суче дулі спересердя під самісінький ніс. Я вдався-таки зроду
самолюбний та гордовитий, і тільки честь на собі покладав, щоб не здати йому здачі такими ж
достоту прізвищами, або ще й влучнішими. Було слухаю та тільки думаю: «Ой ти, мурляко, старе
цвіркунище, облизаний макогоне! от на тебе так варто б було висипати хоч би й цілий лантух
прізвищ. Це б до тебе приставало багато краще, ніж звізда на серці».

Ото раз трапилось два празники поспіль, ще й на третій день була неділя. Дрімайло був
великий штукар, і я добре знав, що він наваживсь начепити торби тільки для штуки, щоб потім
забавлять писарів своєю комедією. А я й сам до того торгу й пішки, бо й з мене таки штукар
добрий.

— Неси, кажу до Дрімайла, торби! давай з нудьги встругнемо штуку, бо все одно нема чим
розважити себе на святках.

Прийшов він до мене ще вдосвіта, десь понабирав торбів і усяких дранок. І вже не знаю, чи
він їх накупив в старців, чи накрав. Приніс дві пари постолів: мабуть, сам поморщив їх з старих
халяв чи з свинячих шкурлатків. Зачинились ми отутечки в кімнаті й поперебирались за старців:
пообкручували ноги ганчірками, взулись в постоли, пообмотували литки волоками й почепляли
торби на плечі.

— Тривай лиш! Щось ми вийшли старцями дуже молодими й не дуже захуженими. Ось давай
лишень я трохи підведу тобі вид тертим вугіллям або сажею. Та треба б і на спину підмостить
чималі горби, то ми вийшли дуже вже бадьористі старці. Горб, певно, дасть більше заробітку.
Горбом можна більш заробити, ніж руками або й писарським пером, — каже до мене Дрімайло.

— Мабуть, більше, ніж моїм мальованим писанням в нашого злодійкуватого Гупальського, —
кажу я до Дрімайла. — Та чіпляй мені горба здорового, бо в мене стан дуже рівний.

— А ба! як розласувавсь! Мабуть, хочеш горбом більше випросити гривень та бубликів?
Знать, що ти запопадний чоловік.

Попідмощували ми на спину горби, позав'язували вуха старими хусточками, понаводили на
щоках смуги. Дрімайло обквітчав морду синяками, неначе бивсь навкулачки і тільки що вихопивсь
з бійки. Як зирнув я на себе в дзеркало, то, їй-богу й присяй-богу, не впізнав себе! Якби рідна мати
встала з домовини, то в той час не впізнала б мене. Отак колись дуріли, бо були молоді та веселі.

— Ну теперечки вже хоч і гайда на сцену в театр! комедію приставляти! — каже Дрімайло, та
й пхнув мене до порога ще й коліном чернечого хліба дав на дорогу.

Тільки що я взявсь за клямку, щоб одчинить двері а кімнати в світлицю, аж рипнули сінешні
двері: то жінка верталась з базару з кошиком. Як ми заходились перебиратись за старців, вона вже
тоді пішла на базар і не бачила, як прийшов отой пришелепуватий Дрімайло з прохацьким
гардеробом. Тільки що рипнули двері в сінях, Дрімайло смик мене за руку! та й каже до мене
пошепки: — А давай налякаємо твою жінку! — та й защіпнув двері в кімнату.

Жінка увійшла в світлицю та й шелестить чимсь: певно, викладала з кошика бутвину. А
Дрімайло бубонить до мене іншим голосом:

— Ламай ломом шухляду в комоді! Дивись, он стоїть скриня! Ламай віко коло скрині. Кміта
ховає гроші либонь в скрині.
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— Ні! не в скрині! Либонь в комоді. Комода вже спорохнявіла: швидко подасться, —
одповідаю я, змінивши теж голос.

— Чухрай мерщій шухляду! Там, певно, Кмітиха хова капшук грошей. Ось-ось терпуг!
колупай терпугом! Та передніше поцілуй терпуга, поблагословись! — бубонів Дрімайло, — та
заходжуйся ж, щоб часом Кмітиха не нагодилась.

Чую я, моя жінка за дверима ущухла і ніби й дух затаїла. А далі якось-таки наважилась
одчинити двері та й береться за клямку. А Дрімайло зумисне держить та не пускає. Вона знов
тягне за клямку, а Дрімайло трохи попусте двері та й знов сіпне, та й причинить двері. Тоді жінка
як ухопе клямку з переляку та з одчаю, як ірвоне! Двері одчинились настіж. Вона, як гляне, як
крикне, та драла з хати. Я вийшов слідком за нею в сіни: думаю, перелякаєм її, а вона саме тоді
ходила вагітна, то коли б часом чого не трапилось з нею.

— Та це ми! Невже ти таки не впізнала своїх хатніх старців! — гукаю я їй навздогінці.
— Ой, ненько моя! Невже це ти? — питає в мене жінка.
— Атож! А ти думала хто? — кажу я до неї.
— А ви думали, що злодії спозаранку вшелепались в хату! — каже Дрімайло й регочеться.
— Чи це пак Дрімайло? чи... ой, ні... чи пак! — пикає та микає жінка, придивляючись до

Дрімайла.
— Ні, не Дрімайло. Де вже пак, щоб Дрімайло дурів, ніби дурненький школяр. Це хтось такий

та не скажу. Нехай кортить! — каже Дрімайло та все регочеться.
— Чи ви пак знаєте, що я подумала, як одхилила двері та вгляділа вас в дранті? — каже до

мене жінка. — Мені одразу уявилось, що це вшелепались в хату якісь душогуби, вбили тебе й
заходились ламати скриню. Ой цур вам, пек вам з вашими жартами! Налякали мене так, що в мене
й досі ноги трусяться.

Дрімайло витяг з кишені два яломки, чи жидівські ярмулки, заялозені та обстрьопані, без
верхів і без підбійки. Попідв'язували ми вуха драними хусточками й понатягали на голови ті
смердячі яломки. Глянув я на Дрімайла та й зареготавсь на всю хату. Такої мавпи я ще зроду не
бачив. Коли гляну на себе в дзеркало, а з мене вийшла ще краща мавпа, хоч зараз приставляй до
катеринщика та йди показувати штуки. Жінка стоїть коло порога та регочеться, певно, думає, що
ми повбирались за старців для штуки, щоб насмішить своїх товаришів або сусід.

— Чи нема в вас старої вати, або клоччя, щоб підмостить під хусточку на вуха, буцімто в
мене позакладало вуха, — сказав до жінки Дрімайло.

Жінка висмикнула вати з свого старого лейбика й дала Дрімайлові. Він попідкладав вату під
хусточку на вуха, але так попідкладав, що вона повилазила з-під хусточки й повисла на щоках.

— Навіщо ж ви оце так поприбирались? Чи куди йдете грати комедію до своїх товаришів, чи
що? — спитала жінка.

— Не питай, бо швидко стара станеш, — кажу я де жінки. — Їж борщ з грибами — держи
язик за зубами та нікому про ці штуки не кажи й словечка. Чуєш?

Жінка одразу стала смутна. Їй здалось, що ми задумали пошитися або в злодії, або в
душогуби. Але вона мовчала й ні за що більше не питала. Я бачу, що вона злякалась, що в неї
заворушилось якесь негарне заздріння, та й кажу до неї:

— Та не бійсь, дурна! Це ми виряджаємось під монастир просити хліба так собі, тільки для
штуки. Це ми тільки жартуємо.

Забрали ми костурі та й вийшли у двір. Рябко кинувсь на нас, мов скажений, аж хапав мене за
ганчірки на литці.

— Ну, — каже жінка, — коли Рябко вас не впізнав, то люди, певно, не впізнають.
— Ну, тату! Я не знала, що ви такий вигадько! Я зроду-звіку такого не вигадала б, як оце ви з

Дрімайлом, — сказала Уляся.
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— Ой, серце! нужда присилує вигадувати ще гірше за це. От я й не думала, не гадала, що
опинюсь з торбами під монастирями, доки був живий мій капітан. А от же довелось торби
почіпляти, — обізвалась Галецька. — Бачите, на віку, як на довгій ниві, трапляється всього.

— Ото вийшли ми на вулицю та й потяглись до Михайлівського монастиря. Прийшли ми під
Михайлівський монастир і поставали під святою брамою. Дрімайло як заходивсь коло старих
прохачів, що стояли на першому місці скраєчку, коло самої брами, то чисто всіх поспихав
штовханами з східців, ще й мене примостив коло себе. Скривив він рота на один бік до самого
вуха й почав примовляти. Я був й собі спробував скривить рота набік, але незабаром щелепи
заболіли в мене так, що почало аж шию корчити. Я покинув приставлятись калікою, бо бачив, що
прочани й без того не поминають мене милостинкою.

Просили ми там в усю ранню службу, а далі й пізню. Назбирали ми бубликів та пиріжків
повнісінькі торби сливе вщерть і понапихали кишені гривнями та шагами, бо так добре удавали з
себе старців, так гарно та жалібно примовляли, як не спромігся ніякий справдешній старець. Мені
нітрішечки не було сором, бо мене спочатку бавила ця комедія. А Дрімайло, очевидячки, грався
торбами, як от штукар або комедіант бавиться своїм штукарством, або малі хлопці грають в ціці-
баби, а дівчата в жельмана.

Прийшли ми додому, поскидали торби та драні удяганки. Жінка регочеться та все просе
Дрімайла показати, як він кривив рота під монастирем. Дрімайло смішив жінку та передражнював
старців, як вони зумисне роззявляли рота навскоси, ще й трясли головою, наче вони мерзли десь
на лютому морозі та хапали дрижаки.

— А що, сусідо! правда, наші торби та горби дали добрий заробіток, — каже Дрімайло. —
Еге, більший, ніж наше писарство в канцелярії.

— А мабуть, більший, бо ось я вже налічив більше карбованця грошей, ще й бубликів в'язок
зо три та купу окрайців та пиріжків, — кажу я до Дрімайла.

Дрімайло полічив свої шаги та гривні та й каже:
— Одже ж і я вициганив горбом та кривим роток карбованця! Це окрім хліба та пиріжків! їй-

богу, непогано на перший раз! Як на мене, то кидаймо писарство та ходім під монастирі трусити
торбами. Матимемо багато луччий засіб на прожиток, ніж од нашої служби в писарях.

— Як на мене, то й я ладен хоч і зараз пошитись в старці, залишивши оте писарювання, —
кажу я до жінки.

— Ще що вигадай? Це гарно? Була я «чиновницею», а то стану жінкою якогось торботруса.
Ще Сухоребра Марта й продражне мене торботрускою. Хіба гарно, як сусіди почнуть потріпувати
мене лобуркою? — обізвалась моя жінка.

— Хіба ж вони про це дізнаються? — промовив Дрімайло.
— А чому б пак і не дізнатись? — каже жінка. — Торбів не сховаєте ж в кишеню. Не можна

торбами трусити крадькома, потай од сусід.
— Про це скажу, що мені сподобніше трусить торбами, ніж сидіти в канцелярії, нудити

світом ще й хапати прізвища од нашого начальника, — кажу я до жінки. — Під монастирем мені
вільна воля. Стою, доки схочу. Кругом мене благодать: і небо ясне, й повітря легке. Ніхто мене не
зачіпає, ніхто з мене не прозивається, ніхто мені не настирається. Дзвони дзеленькають, ластівки
щебечуть, голуби над головою пурхають; прочани неначе присвятились; звуть мене божим
старчиком, а не кидають на мене паскудних прізвищ. Я гну під монастирями спину, але душа моя
вільна під дрантям, не гнеться карлючкою. Їй-богу, хоч сердься, хоч ні, а піду на заробітки, на цю
«Бесарабію».

— Під монастирями з торбами я вільний козак. Зараз покину оту канцелярію, почіпляю торби
та й піду на ці заробітки! — каже Дрімайло.

— То й я пристаю на це! І я до того торгу й пішки! — кажу я до жінки. — От завтра знов
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свято. Почіпляймо торби, та й гайда в Лавру! Якщо тільки нам спосудиться й там, то я зараз-таки
покину писарювання, — кажу я до жінки.

Жінка вже спартолила пісний борщ з самісінької бутвини та сирівцю. Але напрохані свіжі
пироги та бублики додали смаку тому борщеві. Попоїли ми з Дрімайлом всмак. Другого дня знов
пішли з торбами під Ближні Печери й принесли додому ще кращий заробіток. Третього дня, в
неділю, знов працювали попід монастирями. І робота неважка, бо торби легкі, — і заробіток
непоганий, сливе вп'ятеро, а часом і вдесятеро більший, ніж в канцелярії.


