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«О’КЕЙ» ЧИ «СОРІ»?

З в ід с и , з цього кутка, зал нагаду
вав леваду, соковито-зелену й м’яку. Щоб пересвідчитися, що таки хо
джу, я мусила дивитись на власну тінь під ногами. Тінь поволі дерлася 
на щити ЕОМ, помалу витягалась, тоді знову злазила мені до самих 
ніг, спроквола оберталась і лізла на машину з другого боку. Раз, ще 
раз, і ще... Це нагадувало якийсь безглуздий маятник. Я вчетверте по
чинала з кутка, рахуючи вголос, аж доки від того рахування паморо- 
чилося в голові.

Операторка вийшла. В залі нікого не було, й тільки це трохи за
спокоювало. Я знала свою ЕОМ, часом підходила до заскленої камери 
й дивилася на рухливу перфострічку. Тоді знову починала ходити з 
кутка в куток, а зелені електричні очі не зводили з мене погляду. Я від
верталася до вікна, відчуваючи в роті терпкий присмак; в голові сну
вались безладні уривки думок. У тих думках не було жодного сенсу, я 
чекала остаточної відповіді ЕОМ, і зелений м’який килим під ногами 
прикро хитався. Скрізь мені ввижалися помилки, помилкою здавалось 
навіть оце моє тупцювання в залі. Я ледве стримувала себе. З погляду 
кібернетики ми з нею були дуже схожі — двоє досконало змодельова-
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них близнйт, обоє маніпулювали цифрами й розв’язували складні логіч
ні задачі, хоч я була жива, а вона мертва, я хвилювалась і робила по
милки, а вона ніколи не помилялася, вільна від людської недосконало
сті й людських почуттів, і тут я нічого не могла вдіяти... На всі мої про
грами вона відповідала здебільшого самовпевненим «о’кей» ], а коли 
траплялось почути від неї «сорі» 1 2, то й тоді помилялася не вона, вона 
тільки чемно вказувала на мою похибку. Ну що ж, мені теж лишалось 
чемно подякувати!

Я здригнулась від несподіваного доторку чиєїсь руки — Саша піді
йшла зовсім нечутно, бо зелений килим поглинав усі звуки.

— А з тебе належить! — усміхнулася вона.
- Вона сміялась беззвучно, я бачила тільки низку сліпучо-білих зу

бів. Саша мала чудові зуби й через те залюбки їх показувала, але в 
глибині її очей чаївся давно знайомий мені холодок, тому від цієї осяй
ної усмішки на шкірі в мене завжди виступали сироти.

З мене таки справді належить, подумала я, адже ми з Братйновим 
зробили майже неможливе, і коли машина врешті скаже своє довго- 
сподіване «о’кей», я подарую їй усі її «сорі», якими вона досі морду
вала мене, бо то ж таки звичайнісінька купа транзисторів, алюмінію й 
інтегральних схем, купа мертвого залізяччя.

— Хтось казав, що він у тебе закоханий,— прошепотіла Саша й до
вірчо взяла мене за плече.— Тепер твої шанси підскочать.

Я не відразу збагнула натяк, добру хвилину дивилася на Сашу, 
перш ніж до мене дійшов зміст її слів.

Я враз наче втратила дар мови— до чого ж нестримна фантазія в 
цих людей.

— Такі примітивні висновки могли народитись хіба в дуже леда
чому мозку...

— Що, що? — здивовано перепитала Саша й нарешті забрала свою 
руку, а з мене мовби зняли .гору. Усмішка пригасла в неї на вустах, і 
мені ще полегшало. Я вже не бачила її сліпучо-білих зубів, лише ву
зеньку смужечку нервово скривленого рота.

Сівши на стілець, вона затулила камеру перфострічки, тому я му
сила відступити трохи вбік. Стрічка в камері поступово змотувалась, 
незабаром мав з’явитися результат. «О’кей» або «сорі». «О’кей» — чи 
таки «сорі»? Що? За кілька хвилин я це знатиму. І Братинов теж.

Я раптом збагнула, що Саша повторює його ім’я:
— ...щовечора лишаєтеся після роботи, й тільки вдвох... Невже 

цього мало? Хіба ми всі отут сліпі? Він тебе любить...
Саша верзла казна-що. Зовсім втратила розум із заздрощів.. А за

здрити не було причин — машина ще не зробила висновку, не дала 
отого клятого «о’кей», якого я з таким нетерпінням чекала.

І все-таки ні...
Коли він перейшов до нашого Обчислювального центру, то змінив

ся ввесь робочий цикл. Я дуже добре відчула цю зміну. Високий і ху
дий, увесь ніби якийсь напружений, Братинов насамперед розкритику
вав наш занадто спокійний і врівноважений стиль, змусив по-іншому 
глянути на свою роботу, бо, полишені на самоплив, ми були погрузли 
в дрібнотем’ї. І ось перед центром несподівано з’явилась конкретна і ва
гома мета. І хоч термін для її досягнення здавався сміховинно куцим, 
ніхто більше на це не нарікав.
1 Вірно (англ.).
2 Вибачте (англ.).
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— Про що замріялася? — Саша дивилась на мене з-поза плеча, 
тоді поволі зміряла поглядом до самих черевиків, а мені здалось, ніби 
по мені повзе равлик, лишаючи довгий слизький слід.

— Колись ти дружила з усіма співробітниками,— сказала вона.— 
А тепер стала правою рукою Братинова...

— Тоді в мене було менше роботи й більше часу для розваг,— я 
намагалася говорити спокійно.— А тепер навпаки.

Це була щира правда.
— Не кажи. Ти в нього просто закохана.
Я нічого не відповіла, мені перехопило подих. Раніше я ніколи не 

замислювалась над цим. Собі й мені він лишив найважчу роботу, цілий 
клубок нерозв’язаних проблем. Хіба це можна було назвати коханням? 
Ми довго і вперто розплутували той клубок, кілька місяців, з ранку до 
глупої ночі. Інколи просто забували про час, а по домівках розходи
лись, коли від утоми аж у голові гуло. Ото таке кохання? Якраз!.. Я ні
коли раніше стільки не працювала. Не захоплювалась роботою до 
самозабуття. Це для мене було щось нове й досі не знане, і тепер я 
питала сама себе, а кортіло спитати й Сашу: коли б не таке самозабут
тя, то чи могла б людина дійти до теперішньої досконалості, так заглиб
люватися в світ абстрактних понять?

Але я їй нічого не сказала. Саша чекала від мене зовсім інших 
слів і признань.

її очі мовби запитували: ну чому він обрав саме тебе? Невже ти 
найрозумніша? Чи найвродливіша за нас усіх?

Не найвродливіша, так само мовчки відповіла я. І не найрозум
ніша. Геніїв серед нас нема. Але ти не стільки працюєш, як дослухаєш
ся до балачок, обговорюєш чужі гріхи та вчинки, до найменших дріб
ничок знаєш минуле кожного працівника, бігаєш по кабінетах, збира
ючи плітки, щоб потім рознести їх по всіх усюдах. З тебе неабияке ін
формаційне бюро, зате працівник посередній.

Саша нарешті підвелась, повернулася до мене спиною. Незапереч
ний факт: у неї справді чудова спина, витончена й струнка, з цієї Саші 
була б неперевершена кінозірка, героїня суперсучасного кіно, яка вміє 
по-королівському спокійно роздягатися на екрані.

Зате тебе робота поглинає цілком, ти віддаєшся своїй роботі, не 
біжиш додому після дзвінка, покинувши недописану цифру, працюєш 
більше від усіх, бо ти кар’єристка.

А хіба то кар’єризм, коли любиш свою роботу?
Кар’єризм! — мовчки протарабанила пальцями по пульті Саша. 

Тоді глянула на перфострічку за склом. Стрічка рівномірно змотува
лась, її не обходили клопоти двох жінок. Незабаром вона мала винести 
свій безсторонній присуд. «Сорі» або «о’кей»...

Раптом Саша крикнула. Я теж. Я ладна була схопити Сашу в 
обійми й розцілувати, та вираз її очей у склі зупинив мене. Саша стра
шенно зблідла, немовби її вдарили ножем і вся кров у неї з обличчя 
витекла. Невже це Сашу так спотворило скло?.. Саша спробувала щось 
мені сказати, але слова завмерли в неї на язиці. Вона лише мовчки 
хряпнула дверима, й струмінь вітру ляснув мене по щоках.

Логіка й психологія... Я ніколи не плутала цих двох понять. Пси
хічний стан людини рідко узгоджувався з канонами логіки, хоч вона 
панувала в царині всіх наук.
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Ми багато сил віддавали роздумам, уміли точно визначити понят
тя безмежності або нуля, демонструючи при цьому неабияку проникли
вість, бездоганну стрункість логічних побудов, але майже ніколи не 
вміли до пуття пояснити, чому обрали саме такий шлях. Це дуже на
гадувало блукання в джунглях. Я теж блукала й не вміла застосову
вати отой всесильний математичний закон: абстрагувати, але так, щоб 
не вищербити найсуттєвішого в передумові й разом з тим — відкинути 
з неї все несуттєве. Хоч яке воно привабливе й дороге.

Я б хотіла, мов Мендель або Корольов, іти шляхом аналізу й де
дукції, обравши для цього єдино можливий факт. Хай це навіть буде 
ота розмова з Сашею. Я спробувала згадати все, відтворити в уяві 
слово за словом, укласти їх у рамки логічних схем, але мене перебив 
Братинов, який ускочив до операторської з папірцем у руці.

— Нёдева, з вас могорич! У списку премійованих ваше прізвище 
стоїть першим.

Мені було не до нагород. Я взяла список, аркуш сухо зашарудів, 
найбільшою винагородою для мене стало оте «о’кей» на перфорацій
ній стрічці. Моє прізвище красувалося вгорі. В списку не було Саші. 
Я глянула ш.е раз і мовчки поклала аркуш на стіл:

— Не треба було цього робити.
— Чого? — здивувався Братинов. Він думав порадувати мене, та 

тепер стояв і тільки розгублено кліпав. Тоді мовчки забрав наказ, по
хмуро згорнув його вчетверо й поклав у кишеню.

Мені знову війнуло вітром по шоках — Саша вміла з’явитись у най- 
слушнішу хвилину, просто талант.

— Вибачте,— трохи єхидно кинула вона, але Братинов не звернув 
на неї уваги.

•— Ви мені не відповіли,— тихо проказав Братинов.
А що я могла відповісти? Я дивилася на його дужі й лагідні руки, 

які, щоб виграти час, дістали з кишені сигарети, повільно розім’яли 
одну.

— Намагаюся бути справедливим. І цього разу невлад?
Він не хотів або ж не зміг нічого зрозуміти. Блукав поміж порож

німи столами операторської й відмовлявся допомогти мені. Я мусила 
йому про це сказати, а не знала як. Обідня перерва ше не скінчилась. 
Але навіть у робочий час, коли товариші сиділи за столами, а я пере
ступала поріг, розмови раптом уривалися; коли випадково підводила 
очі від своїх схем, то здивовано помічала, що всі дивляться в мій бік, 
а коли питала про щось Братинова, їхні олівці переставали бігати по 
мереживі цифр, а вуха наче нашорошувались. Як розповісти йому про 
все це?

— Ви не враховуєте маленької різниці,— насилу вимовила я.— Я 
жінка, а ви чоловік.

Братинов засміявся. Він сміявсь так, що я від ніяковості почала 
пекти раків, несполіваио збагнувши все безглуздя щойно сказаних 
слів. Я зроду не чула, щоб він отак реготав Нарешті Братинов стру
сив із себе веселощі й глянув на мене пильно й проникливо, до нього 
тільки тепер дійшло.

— Я про це й не подумав...
Він підійшов, і досі по інерції всміхаючись, якийсь помолоділий і 

незвично насторожений водночас; мені стало млосно, я сіла на своє 
місце й забарикадувалася столом. Тепер між нами виросла перепона, 
невидимий мертвий мур. Він сперся на нього обома руками, які раптом
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перетворилися у гілки, гілки вросли в дерево, й мене охопило майже 
містичне передчуття, що він уже не зможе їх вирвати. Мене полонили 
дивні думки. Я б не могла сказати, чого мені хотілося в цю мить,—• 
чогось абсолютно несподіваного, що раптом перевернуло б цілий світ, 
оцей мій правильний, до дрібничок обчислений і виважений світ, у яко
му немає місця для катастроф і шаленства. Мене почало дрібно тря
сти, і я завбачливо сховала руки в кишені. Кімната загрозливо хитну
лася й попливла, на мене попадали столи й стільці, абажури й стіни, 
все це стиснуло мене з усіх боків, а очі Братинова були зовсім близь
ко. Навколо панували дивна тиша й пітьма. І з цієї темної тиші не 
зразу виринули стіни й стеля, речі поволі стали на свої місця, вікна 
теж розчахнулись і впустили до кімнати світло. І я мовби вперше по
бачила його лице. І вперше почула голос, поки що далекий і глухий.

— Ви не роздумали працювати разом зі мною? — спитав він.— То 
за кілька днів почнемо нову програму.

Я відповіла, немовби нічого й не сталося:
— Гаразд.
Усе набуло звичних обрисів: ніяких катастроф, ніякого шаленства. 

Підійшовши до дверей, Братинов широко розчинив їх навстіж.
— Ви ж чули все? — спитав він невідомо кого в коридорі.— Тоді 

чого ж ви стоїте? Це просто блискуча плітка, біжіть, біжіть! А між ін
шим трохи й попрацюйте.

По той бік дверей, занімівши від несподіванки, стояла вона, ота моя 
приятелька Саша.

Почався новий день. Нараду було призначено на восьму годину 
ранку. За три хвилини до восьмої Братинов увійшов, кинув оком на 
порожні столи й нахмурився. Його заступник Тончев знервовано рип
нув стільцем.

— Підготуйте наказ про догани. Нараду перенесемо на другу годи
ну дня.— Голос у Братинова був суворий.

— Учора збори трохи затяглись,— пробурмотів Тончев, і на лобі в 
нього виступив піт. Поволі заспокоївшись, він знову сів, апелювати до 
Братинова не було жодного сенсу: робота передусім. Годинник показу
вав хвилину до восьмої. Рівно о восьмій Братинов пішов, кивнувши до 
свого заступника:

— Чверть на дев’яту приносьте наказ. Я буду в себе.
Тончеа сперся підборіддям на руку й важко зітхнув — навіть ніхто 

не поспівчуває, бо й досі нікого нема. Тончев скинув з руки годинни
ка, поклав на столі, витяг із шухляди папери й буркнув:

— І досі нікого нема... А всі ж добре знають, що нарада о восьмій 
нуль-нуль.— Тончев раптом не витримав і зиркнув на мене: — Але ж і 
він... Невже йому ніколи не траплялось випити чарку й спізнитися на 
роботу?..

Я не відповіла. Хоча взагалі була згодна з Тончевим. Своєю над
мірною пунктуальністю Братинов тільки відштовхував людей. Він ви
магав од нас постійного самовдосконалення. Виховував у нас нетерпи
мість до власних недоліків і хиб. Нетерпимість до недоліків інших. 
Схилившись над столом, Тончев почав писати, тоді тоскно втупився в 
аркуш і застиг. Але ніхто не з’являвся. Він пішов до друкарки й повер
нувся за кілька хвилин. А потім іще довгенько сидів і гортав якусь га
зету. Нарешті відсунув її геть.
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~  Запізнюєшся,— нагадала я.
— А я й себе до наказу вставив. Найбільше винен я сам. Дуже з 

вами панькаюсь.
Він вийшов і десь блукав, тим часом один за одним почали схо

дитися колеги. Саша також прийшла. її страшенно здивувало, що я 
вже тут, але вона тільки роздратовано здвигнула плечима — кар’єри
сти завжди лізуть наперед. За півгодини прибіг Ілчев, засапаний від 
швидкої ходи. Ввійшов Тончев, оголосив, на коли перенесено нараду. 
Потім прочитав наказ. Ілчев схопився з місця. Саша дістала цигарки. 
Коларов схиливсь над якоюсь діаграмою. Юра заходилася демонстра
тивно робити манікюр.

— За деким не потовпишся,— буркнула вона.
— А я була певна, що сьогодні прийду раніше за всіх,— люто 

блимнула на мене Саша.
— Колись у подібних випадках ніколи не призначали нарад,— за

махав довжелезними руками Ілчев.— А якщо котрийсь начальник і при
значав, то однаково всі на добру годину спізнювались.

«Дисципліна організовує людей,— так іноді казав Братинов.— 
Просто гримати на всіх — то дурниця, треба зробити так, щоб кожен 
сам на себе гримав. І щоб рішення сам приймав, не чекаючи поштов
ху від мене... Коли я доможуся бодай цього, то доможусь багато де
чого...»

Розіклавши папери на столі, Ілчев теж запалив сигарету. Сигарета 
тліла на один бік, і від гіркого диму в нього почався кашель: тепер 
йому було не до тих діаграм. Я здалеку впізнавала сторінки його дисер
тації, в синіх теках Ілчева я знала мало не кожен папірець, Ілчев не 
хотів до пенсії лишатись молодшим науковим співробітником. У віль
ну хвилину він завжди брався до цих журнальних вирізок та діаграм, 
підколював їх і старанно зберігав у шухлядах. Сьогодні ці звичні рухи 
означали німий протест.

Юра скінчила робити манікюр і взялася до гриму. Тоненький пенз
лик окреслював лінію повік, очі в тому обрамленні раптом спалахнули 
синім полум’ям. Цей ефект утішив її, вона зняла телефонну трубку, 
недбало набрала номер і назвала добре відоме всім ім’я. Оте недбаль
ство мало так чи так показати її перевагу над нами.

— Але ж зрозумій, дядечку, мені ввірвався терпець. Коли кожне 
починає тикати тобі в очі...— і теде і тепе.

Братанова безглуздо було називати «кожним», це ми знали всі. 
Найвимогливіше він ставився до самого себе. Юрині слова висли в 
повітрі й нахиляли нам голови до столів. У приміщенні запала мерт
ва тиша.

Братинов увійшов о чотирнадцятій нуль-нуль. Кожен сидів на сво
єму місці, приготувавши папір та олівці. Братинов ознайомив нас із 
новою програмою, розподіливши її між нами так, як розподіляють хліб 
під час спільної трапези. Нікого не обминув, навіть Ангелова, який 
поїхав на стажування за кордон. Нагадав про надзвичайно стислі 
строки й велику складність нової роботи, для виконання якої потрібно 
багато сил. Ми уважно слухали. Слова були точно виважені й прості, 
в них відчувалася міцна логіка, що підкоряла всіх. І коли він закін
чив, я розглянулась навкруги. Ніхто не перешіптувався. Ніхто не пов
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ставав. Ілчев щось підраховував олівцем на цигарковій коробці. Тоді 
повільно проказав:

— Я числа до двадцять п’ятого впораюсь. А з двадцять п’ятого 
мене відпустіть — хочу захистити дисертацію, бо далі вже нема куди...

Братинов широко посміхнувся, мов жнець над першим снопом. Тон- 
чев ніяково мулявсь:

— А я точно не скажу... Ота система резервів, інформація про 
наявність порожняка... Усе це великі гроші, та й не прості, а валюта...

— Залізо гартують у вогні, Тончев,— підбадьорливо ляснув його 
Братинов по плечі.

— А я профан в усіх отих річкових флотиліях і танкерах. Цілко
витий профан! — спохмурніла Саша.— Що я там зроблю? В аерофло
ті значно простіше.

Братинов глянув у мій бік.
— Не маю нічого проти,— відпозіла я. Хоча мала б протестувати. 

Я над силу підвелась і простягла Саші всі свої заготовки про аеро
флот. Отже, з Братиновим тепер працюватиме Саша...

Вона подякувала мені, обдарувавши білозубим усміхом, од якого 
в мене по спині знову пробіг мороз. Я відвернулась. Нелегкий досвід 
мене навчив, що вчений зростає лише в тому разі, коли, як сказав би 
Братинов, знаходить щось якісно нове. Саша теж могла це розуміти.

Юра визивно кинула на цілий зал:
— А я подаю заяву.
— Ну що ж,— спокійно сприйняв новину Братинов.— Але тільки 

тоді, як здасте почате вами раніше.
Він навіть не намагався відраджувати її, лише знизав плечима й 

підійшов до Коларова — сказати кілька підбадьорливих слів:
— А вашу пропозицію обговорювали на вченій раді. Думка була 

одна: пропозиція оригінальна, і з цим погодились усі. Але чим оригі
нальніша й революційніша ідея, тим більший опір викликає спочатку. 
Будьте готові до цього.

Коларов усміхнувсь. Я його добре знала — такі завжди борються 
вперто й до кінця, чого б це їм не коштувало. Такому треба одного: пе
реконаності; тоді він зціплює зуби і йде вперед, нагромаджуючи дока
зи, терпляче зводячи навколо себе непохитний мур, стаючи несподівано 
красномовним, хоч досі всі мали його за мовчуна. Братинов одразу 
збагнув цю його рису, він завжди вмів знайти раціональну зернину в 
полові людських рис, виділити її й старанно провіяти.

Братинов умостився за вільним столом відсутнього Ангелова й ска
зав ще кілька слів — цього разу про середнього трудівника в науці, 
стратегію наукового пошуку й відкриття, а також їхні рушійні стимули. 
Оце й усе. І жодного слова про стягнення, про той ранковий наказ. 
Юра аж губи собі кусала, та нічого зробити не могла.

— Ляпнула здуру,— прошепотіла вона мені, коли Братинов під
вівся й вийшов.

На столах робилося щось страшне. Товариші повивертали шухля
ди, заходились викидати з них старі нотатки і гори всіляких папір
ців, чернеток та розрахунків, у кошики полетіло все, що не могло при
служитися новій роботі. На дно випатраних шухляд лягли чисті стоси 
паперу, ще не торкнуті сумнівами та мереживом блукань. Пластмасові 
кухлики наїжачились вигостреними олівцями. Поряд лягли акуратні 
стосики посібників і довідників, у яких було безліч підкреслень, допов
нень та загнутих сторінок.
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Лунали телефонні дзвінки, з усіх кінців країни надходила інфор
мація, безліч телеграм, і все це пересіювалось і лягало в зведення, які 
наш центр складав за кожну минулу добу.

— Залізниця...
— Річковий флот...
— Автомобільний транспорт..,
— Аерофлот...— відзначав Братинов, мережачи аркуші стовпчика

ми цифр. Усе збігалось, перевезення товарів у країні відбувалося саме 
так, як було передбачено планом. І Братинов відчував себе складним 
вузлом, у якому переплелися всі шляхи й траси Він задоволено ска
зав:

— Норма.
Ілчев підвівся й вийшов у коридор.
Коларов і собі вийшов.
А Саша неначе приросла до стільця. їй кортіло про щось запитати 

Братинова, але вона не зважувалася при мені. Я ще глибше занурилась 
у папери. Нехай...

— Товаришу Братинов...
— Слухаю вас.
Голос у Саші був ламкий і благальний, але не викликав співчуття.
— Я часом сушу собі голову...— Саша перейшла на швидкий ше

піт і раптом забула про мене й про всіх. І так близько схилилася до 
Братинова, що, здавалось, ось-ось торкнеться щокою його щоки. Але 
не торкнулась.— Чи схожий ви на інших людей?..

Братинов аж відсахнувся й перелякано глянув на Сашу. Він спо
дівався всього — лише не такого запитання. З несподіванки навіть роз
сердитися не встиг.

— У якому розумінні схожий чи не схожий? І чого це ви раптом 
про таке...

— Ви коли-небудь вагались? А впадали в розпач бодай раз у жит
ті? Або любили шось чи когось по-справжньому? Над усе! Крім влас
ної роботи?

Я майже вткнулась носом у стіл, бо обличчя в Братинова було 
розгублене від здивування; він збентежився й через те мовчав. Мені 
було чутно, як він без потреби клацає замками шухляд. Я підвела голо
ву й відважилась глянути на Сашу. Саша дивилась у вікно, напружено 
чекаючи відповіді, що набула для неї такого значення. Невже тільки 
для неї, здригнулась я, вслухаючись у тривожну тишу, щоб не прогави
ти того трему в його голосі, який може зрадити будь-кого. Але він теж 
мовчав, поринувши в тишу і власні роздуми.

А потім несподівано обізвався телефон. Братинов схопив трубку й 
полегшено мовив:

— Так, так... Приїхали? Гаразд! Я зараз прийду й гляну.
І вийшов. Це мало бути надовго. Привезли нову RC-4000 й міні- 

комп’ютер RC-3600, подія першорядного значення. Все це належало 
втиснути в машинний зал, підключити до загальної мережі, щоб підси
лити нашу ПЕР. Бідолашна ПЕР втрачала самостійність і перетво
рювалася на додаток для виконання другорядних функцій. RC-4000 
була проти неї мов той ненажерливий звір, могла водночас працювати 
над п’ятдесятьма програмами. В машинному залі для неї вже опоряди
ли окремий ізотермальний відсік.

Братинов спочатку загляне до машинного залу, тоді побіжить униз. 
Довго розмовлятиме з монтажниками, а потім подасться в універси-
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тет— читати лекції. І лише після цього повернеться назад, погово
рить з директором і нарешті сяде в своєму кабінеті, щоб у цілковитій 
тиші розробляти свій проект комплексної системи керування транс
портом країни. Він не був схожий на інших людей, ніколи не підда
вався плинові буденщини, який цілком захоплював нас, а щовечора 
схилявся над картою, уявляючи складну мережу нових і старих доріг, 
що з’єднуватимуть міста та села, мов промені живих зірок. А я муси
ла йти додому, живцем вирвавши себе з переплетіння отих уявних 
променів-доріг, узявши з собою нікому не потрібний тягар самотності.

Бо сьогодні вранці Братинов сказав:
— Дорога Недева, я не маю морального права щовечора забирати 

вас у вашої сім’ї. Тому працюватимете до п’ятої і ні хвилини більше.

Додому я верталася навпростець. Небо тяглося між дахами бу
динків рівною сивою смужкою. Осінь підкралася якось ураз. Приємно 
пахло мокре опале листя, зібране купками біля під’їздів та воріт, з 
кожної купки тягся шлейф білого диму. Так само холодно тяглася й 
думка в голові, не зблиснувши жодним спалахом. Настрій у мене геть 
підупав. Я від цієї осінньої вологи вся мовби набрякла і обважніла. 
Розтринькавши стільки усмішок протягом дня, обличчя моє зблякло, 
спорожніло. До мене привітався знайомий чоловік, а я не спромоглась 
навіть кивнути у відповідь. Чиясь дитина сказала мені слова, що мали б 
збудити в серці ніжність, але я тільки кволо посміхнулася до малюка. 
Мене тягло на самоаналіз. Я подумки озирнулася назад, спробувала 
підвести риску. Письменники зображують учених такими собі дідами 
з бородами до колін. Ці діди тільки й роблять, що дивляться в мікро
скоп. Вони неуважні й дивакуваті, але неухильно йдуть до головної 
мети. Письменники часом забувають, що найголовніша риса цих дива
ків — уміння невтомно працювати. Не боятися невдач, не лякатись три
валої безрезультатної праці. Письменники часом забувають і про те, 
що наука завжди дружить з молодістю. Замолоду легше зносити уко
ли щоденних розчарувань. І відкинути все досі здобуте, неупередже- 
ними очима сміливо глянувши на світ. Чи можна було назвати Бра
танова молодим ученим? Навряд. Йому вже йшов сорок третій. Та й 
жодного відкриття Братинов не зробив. Я мала право сказати, що він 
ніколи не прагнув до відкриттів. Зате використовував щонайменшу на
году для втілення законів науки в практиці, втішений уже тим, що 
його робота дає людям користь.

Чому ж це мене розчулило мало не до сліз?
Білі дими поволі тяглися вгору, танучи в чистій небесній глибині. 

Вулиця рятувала себе від повільного загнивання. Викидаючи сміття зі 
своїх шухляд, переглядаючи старі записи та нотатки, я сьогодні теле 
зробила зовсім несподіване відкриття, що працювала досі надто по
вільно, бо йшла навпомацки й майже навмання. Вдруге цю програму я 
могла б виконати значно швидше. Якби довелось. А сьогодні я попа
лила всі свої пошуки та сліпі блукання, муки безплідних годин і днів, 
протягом яких посувалася до істини. Лишила тільки єдино можливий 
найкоротший шлях. Цим шляхом за мною підуть інші, такий закон 
життя. Упевненість Братанова, що людині підвладне все, бо немає в 
світі нічого досконалішого за неї, немає неможливого для її мозку та 
її рук,— тепер стала моїм переконанням. І моїм єством.

Невже все це й зветься любов’ю?
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Нашої автомашини біля під’їзду не було.
Щоразу, заходячи в свій дім, я відчувала майже одне й те саме: 

ніби він схожий на гарну ілюстрацію з архітектурного журналу, де вра
ховано кожну найменшу деталь. Разом із пальтом я скинула з себе й 
усі клопоти і почепила на вішалку в передпокої, а сама пішла до кім
нат, аби перейнятися спокоєм і впевненістю, шо їх випромінювала тут 
кожна річ. Хотіла скинути з себе й смуток, але не змогла. Від каміна 
дихнуло холодом. Я опустилася на диван, а дерев’яна стеля притиснула 
мене зверху. Стіни здавались білішими за свіжий сніг. Осінній пейзаж 
у кутку викликав відчуття вогкості, аж захотілося вдягтись.

Я розуміла Богдана, він хотів зробити так, щоб нам у цьому домі 
добре велося,— серед усіх оцих чудових речей. Зручних і затишних. 
І міцних. Осяяних золотавим полум’ям лампи, в якому кожна річ ди
хає й живе власним життям, одгородившись стінами від навколишнього 
світу.

А я відгородитися не могла. Я переставала дихати. Загорнута в 
темно-вишневий пеньюар, сама ставала річчю. Дорогою річчю з ярли
ком, на якому навіть ціну визначено. Я втрачала себе.

Богдана не було вдома.
Пламена теж не було — ще не повернувся зі школи. Я поволі зі

брала з підлоги його зошити та книжки, швидкий почерк не виказував 
особливої старанності. Я підняла з підлоги зібгану піжаму й повісила 
на стілець. Своїм недбальством ця дитина примирювала мене з реча
ми, зв’язувала вузликами порвані нитки, що давно колись єднали мене 
з ними.

Пораючись коло плити, я знову думала про Братинова: як то він 
тепер сам? Десь я читала, нібито Ньютон варив годинник замість 
яйця, а яйце клав у кишеню. Мене розібрав сміх, і в цей час у перед
покої рипнули двері. Прийшов Богдан. Обличчя в нього було страшен
но здивоване:

— Це ти?!
Але він швидко заспокоївся. Визирнув у вікно— під вікном стояла 

його машина, блискучий синій «вольво». Очі в Богдана ніжно сяяли, і 
мене знову взяло на сміх.

«...не маю морального права щовечора забирати вас у вашої ро
дини...».

«Мене? В якої родини?» — зітхнула я.
— У тебе сьогодні вільний вечір? — спитав Богдан, помішуючи 

каву ложечкою.
— Так.
Я чекала, коли він пошкодує за ці свої нерозважливі слова, схаме

неться й почне принижено вибачатися.
— Жаль,— сказав Богдан зовсім спокійно.— А мені треба йти. До

мовився з тими туніськими хлопцями. Але й ти теж... Надто рано сьо
годні прийшла з роботи.

— Іди, йди,— заспокійливо махнула я рукою. Мури цього дому 
були міцні, тож я не мала права їх розхитувати.— Мені хочеться про
сто полежати й почитати журнал.

Богдан зітхнув з полегкістю, навіть не приховуючи цього.
— Спробуй поговорити з Пламеном. Якийсь він став трохи не та

кий. Хлопчаки в цьому віці...
— ...найдужче потребують уваги батьків,— безжально закінчила я 

його думку.
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Ми зустрілися поглядами Й ДИВИЛИСЬ одне ОДНОМУ в очі довгу мить. 
Мить взаємного переважування, яке рано чи пізно мало датися взнаки.

Коли Богдан повернувся з Тунісу, Пламен його не впізнав. Був на
стільки прив’язаний до мене, що навіть не помічав його, цього зовсім 
незнайомого чоловіка, який увійшов у наш дім. Маленьке хлоп’я з ве
ликими допитливими очима не визнавало його. Тоді почалося змаган
ня. Богдан уродився підкорювачем висот, і Пламен став для нього чер
говою висотою. Хлоп’я було ще надто мале, щоб уникнути майстерно 
розставлених пасток батьківської любові. Богдан дуже обережно під
ступав, щодалі звужуючи коло. Почав з розповідей про пустелю й від
крив перед сином зовсім новий і казковий світ. Подарував йому всі 
пальми й кокосові горіхи, оази з мавпами та зграйками папуг, не
стерпну спеку днів і нічні морози Сахари, шакалів і мангуст, левів і 
тигрів, усе своє трирічне життя в тих краях, усі звичайні й незвичайні 
пригоди. Дуже швидко Богдан перетворився для Пламена в справжньо
го чарівника. Пламен не витримав облоги й здався на ласку перемож
ця. Закохавсь у тата-чарівника. Не міг без нього дихати. Навіть засну
ти без нього не міг. Не міг без нього їсти. Щоразу нетерпляче його че
кав, і це до чогось Богдана зобов’язувало. Але сліпа самовіддана лю
бов завжди втомлює таких, як він. Богдан був завойовником, якому 
швидко набридали підкорені міста. Сина вій для себе вже здобув — ну й 
добре. Попереду на нього чекали нові верхи.

І хлопчик лишився сам самотою.
Бо проти цього незрівнянного всемогутнього батька я раптОхМ 

стала нічим — нудною математичкою, що замкнула себе в нецікавому 
колі машин і цифр. Хлопчик не міг і не хотів повертатися до мене. В го
дини нескінченної самотини він ще й ще раз воскрешав у пам’яті кожну 
мить, пережиту поряд з батьком, і мріяв знову бодай трохи побути з 
ним. Але Богдан лише неуважно гляне на сина, поплескає його паль
цями по щоці, всміхнеться й піде собі далі. Він поспішав. Він усе жит
тя кудись квапився.

Останнім часом у них з’явилася «безневинна» гра, яка мовби згур
товувала їх проти мене. Сидячи ввечері за столом, вони раптом по
чинали видивлятися на мене. Мене кидало в жар, я поправляла волос
ся, лапала себе долонями по щоках. Шукала дзеркальце. Тоді схоплю
валась із стільця, ладна втекти світ за очі, та Пламенів голос мене здо
ганяв, ляскав межи плечі, я оберталася назад; але син уже дивився на 
Богдана, мене мовби й не було, та той не розкидався винагородами.

— «О’кей», «о’кей»! — випрошував Пламен.
Однак Богдан, глянувши на моє змучене обличчя, великодушно 

припиняв гру:
— «Сорі», ти не вгадав, Пламене. Глянь на оті ледь видимі зморш

ки коло її вуст. Наша матінка мало не плаче. Що з нею таке? Машина 
не схотіла підкорятись?

Він відчував, що я від їхніх пильних поглядів і справді можу за
плакати, й поблажливо ляскав мене долонею по плечі. Поблажливо й 
навіть із співчуттям.

— Ну чого ти так розхвилювалася? Не думай про це. Світ нале
жить числам. Невблаганним стовпчикам нудних цифр. Без фантазії й 
вигадки. І без хиб. Я цього не заперечую: я ж іще не зовсім здурів.

Пламен усміхався.
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Я хотіла знову ввійти в світ свого сина. Образа не повинна позна
чатися на материнських почуттях. Після кожної такої гри я могла при
горнути його до себе й пояснити, не вдаючись до гучних слів, що вони 
з батьком чинять неправильно. Та чи не запізно тепер?

Про ту нікчемну гру ніхто більше й не згадував. Пламен тепер був 
сам. Остерігався чужої ласки. Кожну нову людину сприймав з тися
чами пересторог. Тільки за Богданом очі його й досі бігали, мов пара 
слухняних цуциків на повідку. Але батько, провівши долонею по ко
ротко підстриженій синовій голові, щось неуважливо запитавши, щора
зу кудись поспішав. Я теж поволі віддалялась. І теж день у день глу
хіше замикалася в собі.

Я увійшла до його кімнати. Ввімкнула магнітофон, подарований 
синові батьком. І ті численні стрічки з іншомовними записами теж він 
йому подарував. І книжки та журнали — французькі й англійські. І 
ввесь оцей дім — до останньої картини в ньому, всю безліч потрібних 
і непотрібних речей, навіть ще не розпечатаний несесер з набором для 
гоління. Мені зробилося просто зле, все тіло пройняла якась незрозу
міла кволість. Невже світ і справді належить колонкам незаперечних 
цифр?

Або предметам?.. Отим речам, які оточують нас на кожному кроці? 
Які становлять Пламенів світ, світ Богданів, світ мій... Накопичують
ся, все переплутавши безліччю сув’язей і ниточок — тривалих звичок і 
симпатій.

Відчуття безсилості заполонило мене всю.
Я мусила дати собі раду. Сіла просто на килимок, узяла котрусь 

Пламенову книжку. Вона розповідала про людей, що подорожують кос
мосом, маневруючи серед зірок і планет. Ця наукова фантастика ціл
ком заполонила мого сина, виповнивши кожен день і мало не кожну 
годину його життя. Він жадібно поглинав сторінку за сторінкою, але 
чи спало йому на думку хоч раз, що наука — це не тільки опанування 
невідомих світів, не лише космічні подорожі, не просте натискання кноп
ки на вимикачах, які блискавично змінюють усе на світі? Я не вперше 
бачила подібних юнаків, наївних замріяних романтиків, котрих шзид- 
ко розчаровували безконечні низки диференційних та інтегральних рів
нянь. їх спочатку страшенно обурює, що наука не суцільний тріумф, а 
праця і тільки праця. Праця передусім, всепоглинаюча невдячна пра
ця. Якби про це йому розповів Богдан, Пламен би сприйняв усе не за
мислюючись. Якби Богдан пояснив, що основою основ є математика, 
він міг би й полюбити її, оту «прокляту» математику. Але тільки якщо 
Богдан...

Я відклала книжку, взяла до рук зошит з математики й перегорну
ла кілька сторінок. Домашнє завдання не виконано. Наступного дня: 
знову домашнє завдання не виконано. Далі було написано червоним 
олівцем: «Зверни увагу на функції!» Ну що ж. Я все розуміла. Так далі 
тривати не могло.

Я вимкнула магнітофон і знову почала гортати зошит. Але вже не 
так, як досі. Велика червона двійка стьобнула мене батогом по щоках. 
Щось треба було робити. Не гаючи ані дня.

Тут увійшов Пламен.
— Що це таке?
— Двійка,— відповів син і вихопив у мене з рук зошита.— Це мої 

зошити, мої книжки, моя кімната, двійки мої.
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«Чого ти сюди прийшла?» — читала я в його очах невисловлеїшй 
докір. А вголос Пламен сказав:

— Сама ж обіцяла пояснити мені функції. Та для мене в тебе ні
коли часу нема.

— А татко?
— До чого тут він? — хлопець тепер ладен був захищати батька. 

Завжди було так.— Він готувався до конкурсу. І переміг — ти вже й 
забула? Оцей несесер він мені приніс того дня.

— От тобі й маєш...— озвався Богдан, раптом з’явившись на по
розі.— Ну, гаразд, зараз усе з’ясуємо. Тільки спочатку трохи попоїмо, 
добре?

Його несподівана поява неабияк здивувала мене. Богдан перевдяг- 
ся в халат і рушив до кухні. Пламен тріумфував, очі його переможно 
блищали — тепер у нього був могутній захисник. Але я теж не мала 
наміру відступати. Та й не тільки тепер. Узявши батька під руку, син 
ішов поряд з ним, поряд з ним сів і вечеряти. Сидів і чекав, коли я по
ставлю йому тарілку.

Звичних розмов за столом не було, тільки виделки нервово цокали. 
Раптом Пламен підвів очі на мене й застиг. Це був той дуже добре 
знайомий мені погляд. Давно забутий усіма. Я збентежилась і заходи
лася поправляти волосся, мацала себе по щоках, дивилась у дзерка
ло. А він вигукнув несподівано для нас обох:

— «Сорі»! Вгадав? — І тепер уже дивився на Богдана, він знав, 
що завдає мені пекучого болю.

Богдан аж їсти перестав. Або він був сьогодні чимось заклопота
ний, або ж забув про оту гру, в якої вже давно тут не грали. Років два 
або й три. Я підвелася з-за столу:

— Цього разу ти не вгадав.— Я намагалась надати своєму голосо
ві переконливості.— Сьогодні якраз випало «о’кей». І дуже важливе 
для мене. «О’кей» надзвичайної ваги.

— А цю «надзвичайну вагу» може кожен відчути? Чи знову нав
ряд? — недовірливо глянув на мене Пламен.

— Навряд, але це не має значення...— відповіла я, та вже запізно. 
Очі Пламена, мов двоє цуценят на ланцюжку, самовіддано стежили за 
кожним порухом батька. Син говорив, поволі й чітко вимовляючи кожне 
англійське речення:

— Давай поїдемо в Туніс, тату. Але тільки вдвох, чуєш?
Я знову опустилася на стілець. Певно, вигляд у мене був дуже 

кепський. Неначе мене хто зрадив, або викинув за поріг. Очі в Богдана 
виявилися всевидющі. Очі збагнули все. Очі жахнулися. До нього тіль
ки тепер дійшло, що десь і в чомусь він помилився. В чому й де? В 
стосунках із сином? У подружньому житті? Чи щодо самого себе? І він 
суворим і нетерплячим голосом проказав:

— Негайно вибачся перед мамою!

— Давай-но я розпалю камін!
— Чого це раптом? — не зрозуміла я.— Коли тобі холодно, можеш 

увімкнути термофор.
Але він усе-таки взявся до каміна. Полум’я несміливо вихопилося 

з-під дров, облизало димом стінки каміна, полишаючи на цеглі темні 
сліди. Богдан вимкнув люстру. Хол сповнився теплом, по кутках за
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ворушились тіні; вони збігалися й розходились на протилежній стіні. 
Пламен вивернувся посеред дивана.

— Ну що, скоро почнеться лекція з моралі? — недбало кинув він.
— Лекції не буде,— відповіла я.
Відблиски полум’я вигравали на його черевиках, старанно начи

щених і важких, завбільшки майже як у Богдана. Коли ж це він його 
наздогнав?...

— Не може не бути лекції.
— Ти хоча б сів, як розмовляєш з матір’ю,— втрутився Богдан.
— То лекція все-таки буде? Не я казав?
Пламен спроквола підвівся, старанно застебнув гудзики піджака, 

пригладив долонями волосся, випроставсь і зблиснув очима проти 
вогню.

— Синку,— Богдан підійшов до нього, спробував навіть поглади
ти, але цього разу син різко відсахнувся назад, і то було наче зрада.— 
Якого розділу ти не зрозумів?

— Жодного,— коротко відказав син.
— Тоді доведеться повторити ввесь матеріал спочатку,— не схо

тів помічати його образи Богдан.— Мушу визнати, що без математики 
я зроду не був би тим, чим є зараз... І коли хочеш наздогнати мене, то 
повинен досконало вивчити математику. Вона фундамент усього. Піща
ні замки вже вийшли з моди...

— Чого ж ти замовк? Я слухаю!
Пламен посміхнувся й увімкнув магнітофон. Його улюблена неврів- 

новажена музика мовби забарвлювала вогонь. Я мовчала. Музика вже 
заполонила весь хол, почала відгороджувати мене від сина рухливим 
муром, який похитувався й двигтів, здіймаючись чимраз вище, до стелі. 
Я мала таке відчуття, що мур ось-ось повалиться, але він стояв, щораз 
більше затуляючи від мене сина, спочатку до колін, тоді до поперека, 
далі до пліч, по самі очі, які дивились на мене хитро й зверхньо, тоді 
мур затулив Пламена геть усього, і я мала б крикнути з жаху, але й 
голосу не подала, тим часом мур почав ясніти, поволі випрозорів і зник, 
і мені знову стало видно Пламенові очі й оті зневажливі хитрі іскорки 
в них. Зате для Богдана мур не був перешкодою, Богдан легко долав 
той мур, коливаючись між нами маятником.

— Нёдева, в чому річ? — Братинов схилився над моїм аркушем, 
тоді тицьнув пальцем у якусь цифру: — Ви досі ніколи не припускалися 
таких помилок. Що вам не дає зосередитися?

Мене кинуло в жар. Я ніколи не сподівалася, що цей суворий аскет, 
який думає лише про свою роботу, зверне увагу на мій душевний стан. 
Змивши безсонну ніч холодною водою, я того ранку прибігла на ро
боту раніше від усіх. Братинов уже був там і заходився пояснювати 
мені зміст нової програми. Я неуважно стежила за рухом його олівця, 
майже нічого не чуючи, й тепер оте запитання наче розбудило мене: 
«Недева, в чому річ?» Мені хотілося впасти йому на груди, дати волю 
сльозам, вилити перед ним свою душу. Але я не зробила цього, лише 
посміхнулася.

Братинов теж усміхнувся й ледве чутно зітхнув, той усміх нагаду
вав промінь сонця з-за хмари. Непевно здвигнувши плечем, він так са
мо непевно мовив:
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— Коли б не було оцих щоденних турбот, які не дають нам засну* 
ти...— Він не доказав, лише зблизька заглянув мені у вічі. Тоді розгор* 
нув папку з моїми матеріалами й надовго замовк, поринувши в інші 
думки й інші проблеми. Нарешті підвівся й проказав:

— Якщо вам треба додому, можете йти.
Я збентежено подякувала. Авжеж, мені й на думку б не спало — 

встати й раптом піти. Але й день тепер видався наче світлішим, і по
теплішало на душі, й довгі нитки срібного дощу за вікном яскраво 
зблискували й вигравали. Я глянула на Юру й не повірила очам: вона 
здавалася молоденькою й гарною. Братинов схилився над її столом, 
потім підійшов до сусіднього, проминув його — Ангелов ще й досі не 
повернувся з-за кордону. Братинов обійшов усі робочі столи: він ціка
вився працею кожного співробітника, кожного з нас, і це могло вбити 
у ньому вченого. Ніщо так швидко не гасить творчого вогню, як дріб
но списаний нотатник адміністративних клопотів. Але Братинов уміло 
підтримував рівновагу між роботою в нас і своїми клопотами універси
тетського викладача, між адмініструванням і науково-дослідницькою 
творчістю.

Я читала й не бачила перед собою рядків, мала б уважно перегля
нути останню партію інформації, але всі мої силкування були марні. 
Найдовше Братинов стояв біля Коларова. Я це помітила вже давно: 
вони завжди жваво розмовляли, іноді їхню розмову перебивав сміх, 
але найчастіше вони надовго замовкали над якимось важким рівнян
ням, і тоді вікна залу світилися до перших півнів. Цього разу Брати
нов і Коларов сміялись, Саша з Юрою підійшли й собі, я наставила 
вухо: Братинов розповідав смішний анекдот.

— Чим же прославився цей ваш Ареніус? — спитала Юра й по 
черзі глянула на чоловіків.

— Він ще замолоду створив чудову теорію, а тепер їздить по всьо
му світі й збирає наукові ступені та почесні звання.

Колеги сміялися, я теж. Можливо, трагедія вченого в тому й по
лягає, думала я, що коли він заживе слави, досягне вершин,— світ по
ступово перетворить його на звичайну ділову людину, вже нездатну 
на нові сміливі відкриття.

Братинов і далі щось розповідав Коларову, дехто з товаришів під
вівся й пішов до них, біля Братинова завжди юрмились люди, в ньому 
був якийсь магнетизм; я дивилась на розпашіле Юрине личко, на біси
ки в Сашиних очах, на застиглий олівець Ілчева, але сама до них не 
пішла. Хотіла зосередитися, систематизувати колонки незбагненних 
цифр, а вони вислизали й танули, і я знову дослухалася до балачок. 
Як і кожного разу, думки Братинова були виразні й стрункі, вони 
креслили схеми, визначали стосунки між людьми, умови праці, засоби 
та мету. Я завжди запитувала, коли цей чоловік спить. І чи взагалі 
відпочиває. І де знаходить у собі стільки сили, щоб охопити весь об
сяг роботи центру, тримати усе те в голові? А лекції в університеті? А 
ота безліч ідей, уже втілених у промисловості? А дисертація на сту
пінь доктора наук? Я підвелась і, мов сновида, попрямувала до нього. 
Глянувши в мій бік, він перестав говорити. Це збентежило мене, і я 
знову пішла на своє місце, так і не зважившись щось сказати йому, 
хоч і мала б з кимось поділитися.

В обідню перерву він підійшов до мене сам. Підсунув стілець і 
сів поряд. І по-дружньому запитав, чому я останнім часом така закло
потана.
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— Щось негаразд?
Мені раптом стало важко ковтати. Саша дзвінко реготала за су

сіднім столом, сьогодні Саша довірчо мені шепнула, що вигляд у мене 
трохи сумний, а в моїх розрахунках вона знайшла помилку й була цим 
дуже здивована. Незабаром усі вже знали про мою помилку й мій 
сум. Я розповіла Братинову про свого сина та його двійку, про те, як 
він поводився вчора ввечері, про його самотність і той холодок, що 
остудив наші взаємини. Братинов покрутив головою й зітхнув:

— Нелегке покоління...
І задививсь у вікно. Він не хотів нічого радити, мовляв, не був 

одружений, не має дітей. Та коли я поділилася з ним моїми болями, 
мені стало трохи легше на душі. Він уперше глянув на мене якось 
особливо, мовби зняв з мого обличчя тонкий непроникний шар, і тепер 
воно було голе під його поглядом. Навіть в оті довгі вечори, коли ми 
лишалися з ним самі в Обчислювальному центрі, коли він часом зму
шений був проводити мене, щоб біля мого під’їзду нашвидку потиснути 
мені руку,— ми жодного разу не говорили про моє життя. І про його 
також не говорили, мов обгинали гострі кути.

— Дивно,— нарешті сказав він.— Мені завжди здавалося, що ви 
належите до тієї категорії людей, котрі знаходять вихід з будь-якого 
становища. Як же міг статись такий розрив?

Я нічого не могла сказати. Не через те, що боялась правди,— про
сто не зуміла б викласти факти від початку до кінця: як Богдан повер
нувся з того багаторічного відрядження, як син його полюбив, як синів
ська любов стала манією, а потім ота їхня спільна «гра» й відчуже
ність Богдана, біль взаємних образ... Хіба б же я змогла викласти все 
це достатньо просто й логічно? Чи не переплутала б чого? Або пропу
стила б щось дуже суттєве...

— Зовсім дорослий став — я й не помітила. Раніше йому була пот
рібна я, потім став потрібен батько... Ну, а мене...

— Це так природно, хіба що ви з вашим чоловіком не той...
Він уперше загнувся й швидко вийшов: його збентежили невимов- 

лені слова.
Друга половина дня минула в роботі. Тиша в залі стояла напру

жена і лунка, навіть було чути, як шерхотять олівці. Я раз у раз пози
рала на двері. Братинов був зайнятий і жодного разу не зайшов, а я 
помилялась у підрахунках, помилялася всю другу половину дня, десь 
тільки надвечір трохи зосередилась і знайшла автостраду. Знайшла в 
заростях цифр. Пролунав дзвоник, я схопила пальто й буквально по
бігла вниз. Хтось наздогнав мене на сходах, поклав руку на плече, схи
лився до мене, і я знала хто.

— Ви все-таки повинні знайти шлях до сина.— Це сказав він! — 
Якщо не знайде мати, то хто ж тоді? І не забувайте: найкращим по
радником вам буде великодушність і співчуття, найгіршим — уражена 
гідність.

І цей день минув, і цього дня я рано повернулася з роботи, моя 
квартира зустріла мене в усій своїй витонченій красі, мов ілюстрація 
в журналі «Архітектура». Богдана ще не було. Пламен теж не повер
тався зі школи. Я повісила своє пальто, й коли мигцем глянула на 
нього, воно в своїй самотності здавалось безпорадним і сумним. Я теж 
зависла десь у просторі. Спробувала знайти опору в домашніх речах, 
дотяглася до крісла, на журнальному столику лежали сьогоднішні ли
сти. Адреса одного з них була написана «друкованими» літерами, але

78 В. ЛЮЦКАНОВА. «О’кей» чи «Сорі»?



лист призначався не мені, і я його відклала: хай читає адресат. В іншо
му листі Академія наук запрошувала мене на чергову сесію, що мала 
відбутися за кілька днів. Я занотувала це собі для пам’яті в кален
дарику, взяла синів магнітофон, однесла в його кімнату і з купи зоши
тів на столі зрозуміла, що функції він сьогодні таки вивчав. Ще не 
все було втрачено... Я сіла за його стіл, щоб глибше відчути цю неспо
дівану радість. Так тривало мить або дві; легковажно насвистуючи, я 
подалася до плити, щоб приготувати синові його улюблену страву.

— Сьогодні ти зрадила свою кохану бридку ГІЕР? А тут пахне 
чимось смачненьким!

Син підійшов до плити, зняв покришку з каструлі й понюхав.
Мене раптом розібрав сміх:
— Ота бридка ГІЕР хоче тебе бачити. Поспішай, поки її не виря

дили на пенсію. Як ти на це?
— Хіба їх теж ви-виряджають на заслужений? — Він з несподіван

ки затнувсь, тоді отямився й дав здачі: — Ну що ж, причепури свою кра
суню, завтра прийду. А якою мовою ми з нею розмовлятимемо?

— Без слів. А якщо схочеш її про щось поспитати, я буду за тлу
мача... Або хтось інший з Обчислювального центру.

Ми сиділи за столом, і я дивилася, як він їсть. Нахилившись над 
тарілкою, Пламен мов кудись поспішав — тільки поблискували білі 
зуби, очі теж, а я сиділа й намагалась уявити, що буде завтра в тих 
очах, коли він прийде й гляне на наш комп’ютер. Намагатиметься при
ховати своє збентеження від першої зустрічі з ЕОМ, хитренько розпи
туватиме, щоб ніхто нічого не збагнув, удавано глузливо посміхати
меться й нарешті, ступивши через поріг, здалеку помахає рукою:

— Ну що ж, непогана штучка... ця твоя ГІЕР.
І визнає машину, так і не усвідомивши до кінця, як я з нею знахо

джу спільну мову, як плекаю та бережу, з яким острахом чекаю на її 
відповіді.

Але попереду ще була ніч.
— То ти сьогодні займався функціями...
— Ну й що? — Пламен мало не похлинувсь підливою.— Трохи по

гортав. Подумаєш!..
— Серед них часом трапляються такі, що з першого разу важко 

зрозуміти,— відповіла я, намагаючись не помічати його збентеження.— 
Я сьогодні можу тобі допомогти...

Син трохи зверхньо посміхнувся: навіщо йому все те? Він не зби
рається присвячувати себе математиці. Ота посмішка перекреслила всю 
мене. Твоя математика існує, тільки я її не визнаю, мовби казав Пла
мен. І навряд чи визнаю будь-коли.

Він вийшов. Але незабаром його темна чуприна просунулась у щі
лину дверей.

— Тебе до телефону,— трохи глузливо сказав він.— Якийсь
дядько... !

Цього разу збентежилася я. Бачила його очі, що по-новому роз
глядали мене, відкриваючи в мені нові для нього риси, і поки я пріла 
з трубкою в рупі, він так і не відійшов од телефону. Братинов запи
тав, чи знайшла я вихід, я відповіла, що все не так просто, бо я не ча
рівниця й на світі не буває чудес, а він сміявся, мовляв, нічого не 
дається з першого разу, потрібка витримка й час, багатенько часу й чи
мало витримки. Голос Братинова додав мені снаги, Пламен мовчки 
дивився на мене, а шия й щоки мої палали й випромінювали жар.
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— Печеш раків, наче дівчисько,— зауважив Пламен.— Чи ти й 
справді ще не стара? — Він заходився лічити мої роки на пальцях.— 
Завтра ввечері матимеш вільний час? Погортаємо ті функції. Чи завтра 
ти цілий вечір будеш там? А сьогодні я не можу: дуже схвильований 
наступним побаченням з твоєю П ЕР.— Він уже був майже причинив 
по собі двері, та тут-таки повернувся й запитав:— 3 ким ото ти роз
мовляла?

— Та то один наш...— відповіла я і квапливо пояснила: — Мій шеф.
Уперше за час мого заміжжя мені додому телефонував сторонній

чоловік.
Минала десята, а Богдана й досі не було. Робота в них давно 

скінчилася. Він завжди казав, що всі свої службові обов’язки можна 
легко виконувати в робочий час. А де він зараз? Насувалась ніч. Бог
дан згадував про якусь нараду... Я втомилася від таких думок, тому 
вирішила щось почитати. Взяла «Моє життя в математиці» й сіла на 
диван, я б хотіла, щоб цю книжку прочитав і мій син, захопився нею, 
повірив у велич самовідданого життя, життя без молодості й кохання, 
зате сповненого тих титанічних сил, які породжують принципи нат
хнення, а все це зі свого боку породжує справжніх людей, учених, 
покликаних відповідати за всіх і все. Я намагалась читати синовими 
очима, його очима дивитися на світ. З магнітофона в Пламеновій кім
наті лунала надривна пісня: «...ти моя любов, ти моє кохання, ти моє...» 
Я заснула, заснула вдягнена й з книжкою в руках, дошукуючись еле
ментарних формул, які мали б зміцнити наші зв’язки.

Прокинулася я від гострого чуття невдоволення, що мені перебили 
сон; Богдан був уже вдома, це його важкі кроки збудили мене, а мені 
так хотілося спати.

Він підійшов ближче й сказав:
— Треба побалакати.
— Гаразд, але завтра.— Я взяла піжаму й хотіла перевдягтись, 

але він не дав мені цього зробити.
— Поговоримо так.
Це мало бути щось дуже важливе. Я знову сіла на диван. Богдан 

був сердитий, нервово ходив з кутка в куток, схожий на замкненого в 
клітці тигра. Але ось він дістав сигарету й закурив, і подібність ураз 
пропала Він виглянув у вікно, ставши до мене спиною. Надворі була 
ніч, навряд чи він міг бачити свою улюблену машину, мені здавалась 
дивною та його палка любов до речей, гарних формою та кольором. 
Усе місто поринуло в сон, а ми ще й не починали розмови. Що могло 
так розхвилювати його? Що сталось? Хвилювання Богдана передало
ся й мені. Ми з ним роками не розмовляли. Навіть удень. А тепер була 
перша година ночі. Богдана не бентежила пізня пора, він ходив і ходив 
по кімнаті, мабуть, добираючи слова.

— Почитай оце послання!
Я взяла від нього конверт, той самий, я його вже бачила на столи

ку серед листів, адреса була написана друкованими літерами. Я спро
бувала прочитати лист, але рядки перетворювались на низку чоловіч
ків, які вихилялися й показували язика. Всі вони були на одне обличчя 
й чимось дуже нагадували Сашу. Брехня, неправда, хотілось крикнути 
мені, і я таки крикнула, вражена тим листом, удар був такий підступ
ний і незаслужений, що в мене запаморочилась голова, я навіть не 
знала — треба виправдовуватися чи ні.

— Я спочатку був не повірив. Але це вже другий лист!
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Я вже й не пригадую, як вискочила надвір, боляче вражена його 
словами. Не пам’ятаю, скільки блукала попід вікнами чужих квартир, 
уздовж темних та освітлених вулиць, зустрічала самотніх чоловіків, що 
обіймалися з деревами, самотніх чоловіків, які чемно віталися зі мною, 
зустрічала дівчат, яких пригортали стрункі хлопці, бачила неображе- 
них дівчат і натхненних юнаків, чий дзвінкий сміх кришивсь об моє 
мовчазне страждання, мене наздоганяли тільки породжені коханням 
чужі слова, породжені щастям вигуки, а я вже не вірила в ті вигуки й 
ті слова; неподалік мили вулицю, й мені кортіло стати під струмінь 
холодної води, щоб змило з мене й рани цієї ночі, й леза кинутих слів, 
які вже годі було повернути, але робітники закричали на мене й відтяг- 
ли шланг, а я присоромлено пішла далі. Вже й не скажу, як і коли я 
дійшла до будинку Братинова, як піднялася на його поверх і натисну
ла кнопку дзвінка. Двері не відчинялись, тоді я почала грюкати кула
ком, нарешті здогадалася, де він може бути в цей час, і подалася 
вздовж інших заснулих вулиць, повз інших самотніх чоловіків, інших за
коханих юнок, які своєю ніжністю здатні приборкати навіть хижака. Не 
пам’ятаю, коли дійшла, пам’ятаю лише яскраву пляму на тротуарі, що 
падала з освітленого вікна: теплу ясну калюжку під ногами, відблиск 
жаданого вогню. Потім світло погасло, й по довгій вічності він сказав: 

— Недева!.. В такий час? Що трапилося?

Трапилось багато чого. Ілчев запропонував проект: компонування 
поїздів з економічним ефектом двісті тисяч левів. Ну що ж, він думав 
не лише про свою дисертацію. Тончев разом з проектним відділом до
вів, що автостради можна будувати значно дешевше. Коларов працю
вав мало не за трьох, і його тінь шарпалася по стінах залу. Саша теж 
на щось там спромоглась — вона завтра доповідатиме про це на вче
ній раді. Юра довго й неспокійно порипувала стільцем, нарешті зва
жилася забрати свою заяву про звільнення. Братинов нічого проти не 
мав. Він кілька разів заходив до нашого залу, позирав крадькома в 
мій бік, але я щоразу перехоплювала ті короткі погляди. Він не повірив 
мені сьогодні вночі, нібито я через те прибігла до центру, що забула 
книжку Ешбі в себе на робочому столі. Він чекав од мене правди. За- 
ходячи до нас, товкся біля Коларова, і я мимоволі чула всі їхні балач
ки. Залишаємося й сьогодні після роботи? Дружина не сердиться за ці 
наші нескінченні вечори? Ви до неї теж будьте терплячіші, це ж неза
перечний факт — нелегко бути дружиною науковця. Ілчеву він казав: 
наприкінці місяця сядете вже тільки за свою дисертацію. Чим вам до
помогти? Саші він довго й терпляче пояснював, що таке науковий аргу
мент, як його найточніше подавати. Головне логічно викласти всю низ
ку фактів і передумов. Розумієте? Найкраще було б, щоб ви все це 
мені спочатку показали, так я кажу? Саша згідливо кивала й диви
лась йому просто в очі, авжеж, товаришу Братинов, оте її «товаришу 
Братинов» було напрочуд ніжне й розкотисте водночас, вона довго дя
кувала й запевняла начальника, що впорається з усім сама, невже вій 
їй не довіряє, сьогодні вона перевершила саму себе: була впевнена в 
своїх силах і говорила переконливо. А з тобою що таке, підійшов до 
мене Братинов, робота чомусь не йде, не можеш зосередитися, на виг
ляд бліда, знову наробила помилок при обчислюванні, перевтомилася 
серед отих цифр, а може, щось трапилось? Очі мені защеміли від сліз,
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я квапливо схилилась над схемами, а він пішов. І потім довго не при
ходив, а коли знову з’явився за кілька годин, очі його тепло всміха
лися.

— Твій Пламен дуже розвинений юнак. Я його водив до машин
ного залу, він до тебе йти не схотів, каже: «Спробую розібратись сам». 
Я йому був за гіда, дещо пояснив, а він розпитував і, що головне, 
розпитував із знанням справи. Потім і до термістів зайшли. Оце щойно 
попрощалися, хвилин п’ять тому.

Братинов постояв біля Саші та Юри, обминув порожній стіл, 
який і досі чекав мандрівного Ангелова, спинився над схемою Ілчева 
та зигзагами його діаграм, дав розпорядження своєму заступникові Тон- 
чеву, гукнув Коларова й повів до себе в кабінет. Вони вдвох розроб
ляли план генерального наступу, головний удар, з їхніх вуст чимраз ча
стіше злітали вислови: модель планування, економічний показник, алго
ритм планових значень, підключення до автоматизованої системи міні
стерства та ще багато подібних слів, з яких не важко було зорієнтува
тися — накреслено фронт нових завдань. Але зараз мене цікавило 
одне-єдине— як поводився в Братинова мій син, я була рада, що він 
прийшов, а його враження могли обговорити і вдома. Саша раз у раз 
просила то довідник, то таблиці, не зводила з мене пильних очей — 
помітила мої червоні повіки, блідість прив’ялих щік, тремтіння паль
ців. Була чуйна й запобіглива, наче з хворим дитям. Чи не сумління 
прокинулось, хоча, може, вона ваагалі не знала про існування того ли
ста?.. Це здавалось невірогідним. Від її посмішок мені ставало зле. 
Нарешті безконечний робочий день скінчився. І коли вже мав пролу
нати дзвінок, до залу несподівано вбіг захеканий Ангелов. Ми пороз
зявляли роти. Він одбув своє закордонне стажування, в календарі Бра
тинова цей день був позначений червоним олівцем. Саша буквально по
висла на шиї прибулого, Ілчев теж його привітав, Юра артистичним 
жестом піднесла Ангелову квітку, яка хтозна-відколи в’янула на її сто
лі. Я всміхнулася до трохи призабутого колеги. Коларова в залі не бу
ло, і Ангелов зразу це помітив. Коларов з начальником кудись пішли, 
Ангелов лишив їм запрошення до «Російського клубу».

Братинов і Коларов знайшли нас уже там, у цьому затишному ре
сторані, з вікон якого було видно канал. Я нишком глянула на годин
ник. Час не стояв, а я обіцяла Пламенові пояснити теорію функцій. 
Братинов помітив цей мій рух, але й далі розпитував Ангелова. Гово
рили про RC-4000 та маленьку RC-3600, наша П ЕР безнадійно заста
ріла.

— Ці машини живуть років по сім,— сказав Братинов.— Комп’ю
тер кожного нового покоління ефективніший за свого попередника в де
сятки разів.

А тепер мають з’явитись комп’ютери з системою ще мініатюрніших 
інтегральних схем. Напівпровідників більше не буде, настав їхній кі
нець. Машини й кадри! Проблема проблем, яку треба негайно розв’я
зати. обчислювальні центри ростуть як гриби, народне господарство не 
може чекати, життя — теж. Братинов страшенно розхвилювався, роз
сунувши стільці, він підсів до мене. На Сашу мовби впала холодна 
тінь, вони з Юрою коротко перезирнулись. Чоловіки взялися до сига
рет, так само запально розпитуючи Ангелова, і той аж прів, неспро
можний відповісти одразу кожному. Оцінивши атмосферу за нашим 
столом, підбігла офіціантка; дуже послужлива й дуже молода, вона, 
проте, добре знала, що збудженість приносить зиск.
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Свій перший тост Ангелов проголосив за кібернетику:
— Вона перевернула світ моїх думок. Тепер я став зовсім іншою 

людиною. Кібернетика позначиться на всіх формах суспільного життя. І 
на біології. На фізиці теж. І на соціології. Ви лише уявіть...

Я уявила. На цю тему я прочитала чимало книжок. І мені раптом 
зробилось моторошно.

— Ешбі дуже ясно сказав,— озвавсь Ангелов.— «Не що це таке, а 
на що воно здатне». Коли ж комп’ютер застосувати й до людей, до кож
ної окремої людини...

— Якщо застосувати до людей,— втрутилась Юра, лігши грудьми 
на стіл,— то між механізмом і живою істотою не буде ніякої різниці.

Різниці й так не було. Для Пламена вона не існувала. Такою лю- 
дино-машиною він уважав і мене.

— Звичайно, авжеж,— добив мене остаточно Ангелов, який ніколи 
не вагався.— Ми тепер знаємо, що таке нейрон: принцип дії його той 
самий, що й в електроламп. Для автоматів, хай вони металеві чи з 
м’яса та кісток, основним і вирішальним є комунікативність, кількість 
інформації та код: система кодування...

— Але різниця все-таки є,— сказав Братинов.— Я сьогодні поясню
вав одному юнакові. Так спрощувати не слід! — І, щоб утвердити дос
коналість людини, він додав: — Пам’ять уміщує десять мільярдів оди
ниць інформації — в сотні разів більше від найдосконалішої ЕОМ. 
Якби ми вирішили створити машину з людською пам’яттю, довелось би 
побудувати височенний хмарочос. А скільки б та машина споживала 
електроенергії! Вагу нашого мозку знаєте всі. Кількість потрібної для 
нього енергії теж знаєте. От тепер і скажіть.

— А швидкість? — озвалась я.
— Швидкість... Правда твоя. Це єдина сила, яку ми добре за

прягли,— погодився Братинов і пильно глянув на мене.— Я Пламенові 
дещо пояснив... І досить докладно, як мені здалось. Певен, він зрозу
мів усе...

Братинов торкнув мене кінчиками пальців — ледь-ледь торкнув. Я 
боялася дихнути. Хотілось плакати, сміятися й слухати музику, а по
ряд щоб отак сидів цей чудовий смаглявий чоловік, який розумів мене 
з півслова. І щоб усе довкола було високе та осяйне, і справжня ро
бота, і справжня любов, і справжні цікаві розмови, й правдиві книж
ки, і мудрі друзі.

Ангелов розповідав про Копенгаген та інші далекі міста, говорив 
довго й одноманітно, скаржився на стримано чемних датських колег, 
зовсім чужих і супервихованих. Йому там дуже бракувало нас: і про
менистої Сашиної посмішки, і щебетливих Юриних балачок, і мовчуна 
Коларова, й буркітливого Ілчева та його суворих очей, і спокійного 
впевненого голосу Братинова. Ангелов розповідав про свої зустрічі з 
науковцями тих міст, про різноманітні інститути та лабораторії, про 
самовіддану працю вчених мужів, розповідав багато цікавого, & я мов
би віддалялася й кудись пливла, хоча люди й слова лишались навколо 
мене, неподалік, я тільки бачила велику засмаглу руку Братинова, що 
спокійно лежала на скатертині біля моєї руки, я непомітно позирала в 
його бік і непомітно поправляла волосся, підіймала келих разом з усі
ма, а на душі було тепло й сонячно, мов літнього дня.

— Недева, а тобі коли за кордон? — вихопив мене з того світла 
Ангелов. Про мою майбутню подорож майже ніхто не пам’ятав, і запи-
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тання Ангелова справило враження вибуху; Саша блимнула на нього 
через стіл, аж тепер згадавши про мене.

— А чого ж! Талановита жінка...— усміхнулася вона, й від тієї 
осяйної усмішки я враз ніби змерзла.

Братинов занепокоєно рипнув стільцем.
— їдуть, їдуть: Коларов і вона,— кивнув він до Ангелова.— Нам 

буде скрутно без цих людей, але ми вже й так двічі переносили їхнє 
відрядження, далі зволікати нема куди.

Над столом запала мовчанка, мов темна й холодна тінь. Коларов 
скривився й глянув на годинник, Ангелов теж. Я й собі подивилася, і 
ми разом підвелись. Саша спробувала нас затримати, але це ні до чого 
не привело: її слова звучали надто фальшиво. Ангелов сягнув до ки
шені по гаманець, а мені стало невимовно прикро, в добу кібернетики 
ми залишилися людьми, по-людському одне одному заздрили, писали 
дуже бридкі листи, раділи з чужих невдач і прорахунків, і все це ми, 
найдосконаліше змодельовані. Від такої думки терпли пучки, я відчула 
себе самотньою, кивнула й поволі рушила до дверей. Услід мені линув 
сміх Саші та оте її протягле й ніжно-смачне: «товаришу Брати-инов...» 
Аж поки я вийшла на тротуар.

Найдосконаліше змодельовані? Вдома на мене чигав ще один лист. 
Адреса була написана тією самою рукою. Я навіть не торкнулася ли
ста, стало гидко. Братинов сказав, що немає нічого досконалішого за 
людину. І незаперечно це довів, зіставивши можливості людини та ме
ханізму. А порівняти й виважити заклйкав нас.

Чому ж мені стало так важко? Обернувшись поглядом до минулих 
днів, я трохи втішилася. Скільки марних зусиль, скільки праці й на
пруження, скільки помилок та блукань, змін методики й математичної 
моделі, і як наслідок усього цього — зекономлені мільйони й погано 
приховані заздрощі, які б’ють навідліг. Але ж я й сама дедалі вдоско
налювалась. Планування перевезень морським і річковим транспортом 
було ніщо, маленький відпочинок після втомливої дороги, збирання 
сил. Чому ж мені завдали стільки страждань оті нікчемні Сашині пос- 
ланнячка? Або Юрині погляди через стіл. Адже саме Юра вдосконали
ла датську програму, і тепер машина всемеро швидше читала картки 
та стрічки перфосхем. Адже Ілчев, який бачить свою дисертацію на
віть уві сні, запропонував поставити міст усього на кілька метрів далі, 
а це дало несподіваний економічний ефект. А завжди невдоволений со
бою й іншими Тончев розробив проект, яким узгодив роботу всього різ
нокаліберного автопарку республіки. Таки ці люди ввесь час посу
вають нашу справу вперед? І робота налагоджується день у день 
краще.

Я намагалася відігнати ці сумні думки. Людина сама собі створює 
свята. Сьогодні Пламен був у центрі, і це належало врочисто відзна
чити. Я розпалила камін, поставила у вазу квіти, порозкидала на ки
лимі барвисті подушечки. Такий маленький безлад додав квартирі за
тишку. І тепла.

Я чекала на Пламена. В каміні весело горів вогонь, я сіла поряд 
і розгорнула книжку, за шкалою радіоли награвав оркестр, музика 
розчинялась у повітрі й пом’якшувала обриси предметів. Я підвелась, 
узяла зі столика лист із кривулями, підійшла до каміна й кинула його 
у вогонь. Папір перетворився на полум’я. Можливо, думала я, підлоту 
й слід знищувати в зародку; чи не краще побалакати з Сашею прямо?
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Обвуглені краї конверта скручувалися, розпадаючись на шматки. На 
сажу й попіл. На ніщо.

Прийшов Пламен. Тримаючи обіруч портфель, він аж рота роззя
вив з подиву. Потім звичним рухом пошпурив книжки в куток, підбіг 
до мене, й ми, притиснувшись одне до одного щоками, попадали на по
душечки.

— Мамо! Який у тебе шифр? А проектний номер? Ну скажи! А чи 
то правда, нібито твоя машина спиняється на кожному рядку, де є по
милка? І якщо ти не реагуєш на сигнал, то далі відмовляється працю
вати? Скажи! Братинов мені дещо показував. То ти вмієш розмовляти 
зі своєю ПЕР?

Він раптом схопився й підійшов до крісла, в якому найчастіше 
сиділа я. Аж тепер в око мені впала нова картина.

— Це батько приніс? — спитав син і буквально втік до своєї кім
нати.

Нова картина вразила й мене. Я мимоволі вхопилась долонями за 
обличчя, воно було ціле й пружке. І тепле. Обличчя ж людини на стіні, 
вміщене в лійку піскового годинника, поволі витікало в тісний отвір 
і перетворювалось на пісок. Очі ще лишалися живі й не зачеплені, во
лосся теж не зачеплене і живе, в очах ще жила думка, але підборіддя 
та вуста... Все обличчя мало витекти в той отвір — за якихось два
дцять чи хай п’ятдесят літ, і від нього лишиться тільки купка піску на 
дні годинника.

— Ну як: подобається? — спитав Богдан, невідомо коли ввійшовши.
Я відчула його долоню на плечі, долоня була така звична, така до

болю своя, і я знала, що він чекає від мене якихось інших слів — 
справа була не в самій картині.

— Розбирає жах, коли довго дивишся,— відповіла я, швидко обер
нувшись до Богдана.

Тепер я могла притулитися щокою до його плеча, відчути тепло 
цього сильного чоловіка, забути минулу ніч, забути й істину, до якої 
мене навертав невідомий художник.

— Страшно стає, маєш рацію,— сказав Богдан, і я поволі вивіль
нилася з його обіймів.— Але забувати цього не слід. Лише кохати — 
яка то безнадійна і важка річ!

— Ви не людина! Та ви ж...— пролунав незнайомий жіночий 
голос.

До початку роботи лишалося ще добрих двадцять хвилин, я дода
ла кроку; хто б міг кричати тут у такий час? В кінці коридору стояв 
Братинов, але не сам, поряд була дружина Коларова: ніс у ніс, мов 
непримиренні супротивники. Братинов намагався взяти її за плече, але 
вона сахнулась, прихилилася спиною до стіни.

— Та ви... страшна людина! — вигукнула вона.— Цілий вік живе
те бурлакою, вам і за вухом не свербить, що в людини можуть бути 
якісь обов’язки. Сім’я, дитина... А ви!..

Вона затулила обличчя долонями й заплакала.
— Прошу вас, не треба так...— спробував заспокоїти її Братинов.
— Не заспокоюйте мене! — наїжачилася жінка.— Дитина цілу ніч 

металася в жару, а батечко... Де він є?
Вона шарпнула перші-ліпші двері.
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— Це мій кабінет. Заходьте.
— Де мій чоловік? Сьогодні вночі не було кому збігати по ліки. 

Я цілу ніч не склепила очей... Уже так виглядала, а його нема й нема...
— Доброго ранку.
Жінка зиркнула на мене лише мигцем, але, належно оцінивши, 

більше й не глянула в мій бік. Проте злива гнівних слів ураз ущухла. 
Жінка неспокійно розглянулася кругом. Сумочка відщепнулась, і звід
ти виглядали якісь антибіотики та порошки. Я побігла до нашого залу. 
Коларов сидів за столом і спав, поклавши голову на діаграми.

— Ми вчора о десятій розійшлись,— усе ще виправдовувався Бра
тиков у коридорі.

Коларов не чув* Я схопила його за плечі й трусонула. Він про- 
кліпався й ледве мене впізнав, пом’ятий і заспаний.

— Який результат! Коли б ти знала, який я сьогодні отримав ре
зультат! Ти перша, кому кажу.

І сонно посміхнувся.
Тоді потягся й позіхнув, піджак у нього був страшенно зім’ятий, 

бліді щоки та підборіддя заросли, й Коларов цю мить міг би видати
ся дідом, коли б не молодий і радісний блиск в очах. Мені було важко 
гасити ту його радість, але й мовчати я теж більше не могла.

— Я щаслива, повірте мені, але прийшла ваша дружина.
— Що? — не второпав Коларов.— Яких я домігся показників! Те

пер сиджу як дурний.
— Ваша дружина тут, чекає в коридорі,— повторювала я, аж по

ки він остаточно прокинувся.— Братинов теж там. Вона в усьому звину
вачує Братинова. Захворів ваш син.

— Що ти кажеш?
— Ваша дружина тут! — я майже кричала.
Нарешті до Коларова дійшло. Він пригладив долонями чуба, спро

бував розправити піджак, але то була безнадійна справа.
— Чого вона прийшла? Що з дитиною?.
Він скочив і побіг.
— Борисе,— почула я.— Терпець урвався.— Голос у жінки був 

сердитий і хрипкий.— Дитина помирає...
— Що таке?! — він ухопив її за плечі.
— Температура не спадала цілу ніч, а ти тут тим часом...
— Що з малим? — Коларов стискав її за плечі.— Що кажуть 

лікарі?
Жінка розплакалася. Вона хотіла мати цього чоловіка поряд себе 

завжди, а чоловік увесь час вислизав з-під її опіки. Коларов меха
нічним рухом дістав з кишені якесь дерев’яне чортеня. Він завжди щось 
стругав з дерева, обдумуючи проект, стругав розумними добрими рука
ми. Для свого єдиного малюка. Обличчя його в такі хвилини ставало 
замріяне, лагідне і м’яке. Я любила дивитись на це щораз нове обличчя.

— Що сказали лікарі?
— Ангіна,— прошепотіла вона.— Було до сорока градусів.
— Ходім!
Жінка підкорилася, її плечі й досі тряслись. Коларов узяв дружи

ну під руку, тоді раптом щось пригадав— кинув до Братинова:
— Глянете там на моєму столі. Коли б ви знали, яку я цифру до

був! Такої ми з вами вчора навіть не сподівались. Аж не вірю власним 
очам!..
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Тривога стерлася з його обличчя, він знову на мить про все забув. 
Жінка навіть перестала плакати, вдивившись у те майже незнайоме 
лице; в житті цього чоловіка було щось набагато більше й від неї, й від 
його почуттів до неї та до їхнього малюка.

— Ви божевільні! Обидва ви...
І побігла коридором до виходу.
— Наздоганяй! — підштовхнув Братинов Коларова, і той теж 

побіг.
Тоді я глянула на Братинова, обличчя в нього було сіре й сумне.
— Ти все чула? Тепер скажи. Ти ж так само жінка і мати. Тіль

ки правду скажи: не бійся сказати правду.
— Кожен вимірює її на свій аршин.
— Абсолютної істини не буває?
— Вона змінюється кожну мить.
Ми ввійшли до його кабінету. На столі лежали щойно отримані 

листи, заяви, ціла купа всіляких паперів та книжок. Братинов приклав 
руку до серця:

— Потроху здаю...
Він сів за стіл і підсунув до себе купку паперів. Про мене він уже 

забув. Забув і про абсолютну та відносну істини. І про роздоріжжя сум
нівів та вагань. Натомість розгорнув теку й, прочитавши листа, напи
сав на ньому резолюцію.

— Провести семінар молодих...
Він знову наклав резолюцію, нарешті підвів голову й побачив мене.
— Жаліти людину — це те саме що любити її?
Так і не діждавшись відповіді, він прочитав нового листа. Читав 

і підписував, схиливши голову над столом. «Ви божевільні!» — згадала 
я кинуті в розпачі слова. Ні, не божевільні. Просто вони не належали 
самим собі. Тому не могли належати й комусь іншому. Серце моє стис
нулося й на мить зайшлось, тепер воно стукало десь у горлянці. Озвав
ся телефон, а за ним відразу й другий.

— Гаразд. Приходьте... Я попереджу машинний зал... Триматиму 
вас у курсі справи... Коли?.. Звичайно.

Братинов підтяг до себе другий апарат:
— Слухаю!.. Алло!.. Повісили трубку.
Нарешті знову помітив мене. І мовби здивувався. Я сиділа в паль

ті, він теж і досі не роздягнувся. Тоді глянув на годинник і зітхнув. 
До початку робочого дня лишались лічені хвилини, він скинув пальто, 
повісив на вішалку, натягнув халат, його рухи були спокійні і впев
нені, цими рухами завжди починався робочий день. Тепер Братинов 
думав уголос:

— Я все життя вважав, що мушу насамперед бути корисний лю
дям. Віддавати їм свої сили й свої знання. Я знаю, мене люблять да
леко не всі. Щоб тебе всі любили, треба одного: бути м’якотілим. А я 
відповідаю за кожного зокрема, за його досягнення в роботі. Ми зв’я
зані спільним ланцюжком, і наша істина теж спільна. Так чи ні?

І знову не діждався моєї відповіді; на всі запитання Братинов 
уже відповів сам, я б не змогла нічого додати чи виправити, та й він 
був певен своєї правоти. Робочий день почався.

Сашину доповідь уважно слухали всі. Саша перейняла одну мою 
ідею, ще не ясну й не випробувану до кінця; я цю ідею відклала була на 
потім, оскільки зібрався надто великий матеріал. Координування авіа
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транспорту й авіапортів, урахування всіх змінних і постійних факто
рів, планування пасажирських перевезень на кілька років уперед, коли 
зважити, що авіапарк зростатиме рік у рік. Дуже складна проблема.

Колеги перезирнулися і втупили очі в стіл.
~ — Недева, хіба це не ваш проект? — гостро запитав Тончев.

Я не відповіла йому. Сиділа й дослухалась ударів власного сер
ця, яке роздробилося й стукало і в голові, і в ногах та кінчиках пальців.

— Так...— промимрила Саша,— але ж я думала, що аерофлот...
— Пропозиція не має нічого спільного з вашим проектом. Чи не 

краще перенести обговорення на інший день? — Братинов по черзі 
глянув на кожного.

Коларов кивнув. Ілчев мовчки схилив голову. Юра дзвінко ска
зала «так».

— Одну хвилинку... Але ж...— Саша зашарілася, мимоволі гляну
ла в мій бік.— Я вже розробила методику. А тепер...

— Запишіть до протоколу,— Братинов її навіть не чув.— Нехай 
працює за програмою, розробляє проект, але під керівництвом Неде- 
вої. Спершу треба зібрати потрібний матеріал. І коли все буде підго
товлено, хай доповість.

Пламен потроху надолужував згаяне. І хоч інколи він знову про 
все на світі забував, але я не боялась йому нагадувати. Двійку ви
правив на «три», контрольну зробив на четвірку. Під оцінкою здиво
вана вчителька дописала червоним олівцем: «Можеш краще». Моєї
допомоги Пламен уже не уникав. Богдан приходив додому щодень ра
ніше, тепер він теж схилявся над синовим столом, і рука його довше 
затримувалась у Пламеновій чуприні, досі цього не було. Син вдячно 
поглядав на батька. Пламен змінювався на очах. Після тієї ночі мої 
стосунки з Богданом кращими не стали, на відверту розмову ми так 
і не спромоглись. Він не вибачався, знав силу всемогутнього часу й че
кав. Мало не щовечора приносив мені якийсь подарунок, недбало ки
дав на моє ліжко й нічого не казав. Я силкувалась не помічати пода
рунків, але барвистий шарф був такий гарний і пухнастий, а довга спід
ниця просто вразила мене своїми лініями та багатством відтінків чор
ного й темно-зеленого, які тонко повторили народний мотив, що ді
йшов до нас первозданно свіжим через роки та покоління.

І так майже щодня. Одного ж вечора він приніс великого стінно
го годинника, який почорнів од давності й навряд чи йшов. Я тільки 
раз глянула, й Богдан мене зрозумів — одніс його до свого кабінету. 
Я пішла за ним. Богдан довго шукав місця: у простінку серед полиць 
і шаф, перевантажених книжками та каталогами, й просто серед кни
жок, і під портретом свого улюбленця Райта з його «Віллою на водо
спаді», приміряв і до хмарочоса Корбюзье, заввишки п’ятсот чи шіст
сот метрів, якого навряд чи й зведуть коли,— інженери ще довго вира
ховуватимуть фундамент під таке диво. Тоді видобув химерної форми 
ключа, встромив і заходивсь поволі накручувати.

— То ця антика йде? — Я щиро здивувалась.
— А що — зацікавило? й д е — Він усе ще накручував.— Та як іде! 

За добу поспішає на годину. І чим довше живе, тим дужче поспішає.
. — Навіщо ж ти тоді його приніс?

— Навіщо?! — Богдан аж почервонів, але й цього разу стримав
ся.— Тобі завжди бракувало трохи безумної широти. Бодай трохи,—
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повторив він.— Але мені й так подобалось... Бо я не хотів... бути схо
жим на Райта. Перестрибувати на двісті років уперед. Чи може, я саме 
за це його й полюбив?

— Цього я ніколи не могла зрозуміти: що ти в ньому знайшов?
— Багато дечого,— сказав Богдан.— В його архітектурі я поба

чив мотиви нашого Відродження. Він один з перших звернув увагу на 
наших давніх майстрів. Це підносить моє почуття власної гідності.

— Щодо згаданого почуття, то в тебе його й так надміру...
— Я б не сказав...— Богдан меланхолійно покрутив головою.— 

Швидше навпаки. Принаймні зараз... Але це ти навряд чи збагнеш.
Я не могла збагнути, лише знизала плечем, постояла мить і ви

йшла з кабінету. Відстань між нами знову зросла. І ми рухались по 
квартирі, мов сліпі й глухі, наче рибки в різних акваріумах.

А потім Богдан зліг. Змінив тактику чи справді перевтомився? 
Доктор Янев поважно діставав стетоскоп, а я думала про Богданове 
серце: невже й справді болить? З доктором вони були давні приятелі — 
ще з тих туніських часів, їх єднали три роки спільних чоловічих спога
дів. Може, доктор Янев сам усе зрозумів? Вони довго розмовляли й 
пили каву. Янев мене навчав, як доглядати хворого. Головне — цілко
витий спокій, підкреслив він. Я слухала мовчки. Це було зрозуміло й 
так. Відтоді підходила до ліжка навшпиньках, але він ледве чи й по
мічав мене, заклопотаний власними думками. Отак ми мовчки й жили, 
я намагалась його не турбувати, ходила на роботу й на базар, допо
магала Пламенові з математики, ввечері ми збиралися втрьох коло те
левізора й сиділи годину або дві, а потім довго не могли заснути, 
втупившись у стелю або вікно, а за стіною щотридцять хвилин озивався 
старий годинник, відбиваючи час, який безповоротно летів у вічність. 
Лежачи отак, я починала відчувати, що вибухну й розірвусь. Від довго 
стримуваної ніжності, від невимовлених слів. Од самотини.

З Братиновим я бачилась тільки за своїм робочим столом. Він ча
сто підходив і заглядав через плече в мої розрахунки, а коли щось 
було не так, підсовував стілець і сідав поряд. Коли ж помилок не 
було, він мовчки проминав мене й ішов до Ангелова. Саша підкли
кала його сама, починала про щось розпитувати, але Братинов чем
ненько втікав до когось іншого. Після останньої наради він уникав її. 
А сьогодні сів біля мене, підсунув собі аркуш і великими круглястими 
літерами написав: «Чекатиму на тебе вдома. О сімнадцятій нуль-нуль». 
Я розгубилась, обернула голову в його бік, але він уже встиг підве
стись і йшов до Коларова. їхнім дискусіям не було кінця.

В обідню перерву я зустріла біля кафе-кондитерської Радину. Ми 
не бачилися дуже давно, хоча це була моя найближча подруга. Я 
стисло розповіла, яку кашу заварила. Важливо не тільки те, що саме 
зроблено, сказала мені вона, а й хто до цього причетний. Маєш сили 
сплатити за все? Маєш сили все логічно викінчити? Не так просто роз
лучатися з людьми, яких любила. Навіть коли б тобі здалося на мить, 
ніби ти перестала їх любити,— кохання буде з тобою до кінця твоїх 
днів. Ти мене розумієш? На цій непочатій історії належало б поставити 
хрест. Просто набратись духу та й поставити. Як ти на це? Я тебе доб
ре знаю, ти не належиш до тих, що бояться чужого осуду, але така не
залежність урешті позначиться й на тобі самій. Незалежні люди дуже 
вразливі. Особливо жінки. Ти це знаєш?

Я навіть не думала про таке. Радина поволі сьорбала каву. Волос
ся спало їй на одне плече, але вона й не ворухнулася, задумливо пере-
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сувала чашечку по столі. Своею зачіскою вона мені нагадувала одну 
з мадонн Леонардо — не пам’ятаю яку. Відколи Радина розлучилася 
з чоловіком, я рідко бачила посмішку на її вустах. Думаю, вона й досі 
його кохає й кохатиме все життя. Я мусила б йому пробачити, щоразу 
казала вона мені. Це її тепер страшенно мучило. За той вчинок не вар
то було правити таку ціну, тепер каюсь. Він мене кохав, просив про
бачення, але я затялась: дуже довго зволікала з отим пробаченням. Чу
ючи від неї ось таке, я оплакувала колишню горду Радину, яку знала 
давно. Вона нещодавно захистила кандидатську дисертацію, доцент, 
але посміхалася щоразу рідше. Якщо він справді тебе любив, то чому 
пішов до іншої? Ти погано знаєш чоловіків, одказала Радина, вони раз 
по раз повинні доводити свою зверхність або правоту. Невпинно.

Я справді не знала чоловіків, просто не мала часу вивчити їхню 
природу. Намагаюсь надолужити бодай тепер. І виходить? Чи знову ні? 
Кохання може й охолонути. Але залишиться дружнє тепло, спільна ро
бота й спільні інтереси.

— І все-таки я не певна одного...
Радина замовкла, щоб я могла здогадатися сама, чого вона все- 

таки не певна, здогадатись і виважити кожен щонайменший нюанс. 
Вона дивилася на чашку з кавою, голос жодного разу не зрадив її, не
наче Радина говорила про абсолютно буденні речі. Вона не квапила 
мене, навіть не дивилась на мене. Але я відповіла:

— Якщо не піду сьогодні, шкодуватиму все життя...
, Радина посміхнулася:

— Ну, що ж, спробуй. Іди. Ти завжди полюбляла ефектні жести. 
Хоча є ще безліч усіляких дуже важливих понять. Твоя і його кар’єра. 
Ваш син. Є над чим посушити голову.

Високі слова. В мене від них аж у попереку крутило. Моя подруга 
підвелась. Просто й звичайно, неначе нічого не радила мені. А поба
чення було призначено на п’яту.

Настала й п’ята година дня. Я йшла до його будинку. Братинов 
зник ще в обід, мав лекції в університеті й попередив Коларова, щоб 
не ждав. Коларов подзвонив дружині: добрих три місяці не були в 
кіно, а дружина на нього й досі сердилась — іще з того дня. В чомусь 
вона має слушність, подумала я, можливо, й Богданові часом хочеться 
в кіно, але мені за роботою ніколи не спало на думку спитати його про 
це. І раптом я вперше за ввесь останній час подумала, що причиною 
всієї нашої драми могла бути і я: десь ми з Богданом взаємно роз
минулись. Хоч би як ти вчинила тепер, сказала мені Радина, однаково 
винна будеш ти. Чого я тільки не наслухалася, коли суд нас розлучав, 
хоча винним був Павел... І Радина розревлась. Я хотіла її чимось уті
шити, але не знайшла слів. Факти виявилися жорстокою річчю. Пере
ламай себе й не піди, шепотіла Радина, коли я вже піднялася йти, ти ж 
любиш свою роботу, й сина теж, мабуть, іще кохаєш і Богдана, забудь 
усе, ти завжди вважала себе сильною людиною, доведи це тепер!

Лишилося п’ятдесят кроків, на розі продавали газети й зібралась 
ціла юрма, лишилося тридцять кроків, з вітрини книгарні на мене ди
вились обкладинки знайомих книжок, лишилося двадцять п’ять кро
ків, на балконі по той бік стояла жінка й осудливо міряла мене пог
лядом з голови до п’ят, залишилося п’ятнадцять кроків, попереду йшли 
дівчина з юнаком, вони закохано дивились одне на одного й усміхали
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ся, нічого незвичного не було, тільки кроків лишалося хіба з десяток, 
я мимоволі глянула через плече, ще не пізно було повернутись, але 
слідом за мною дибав якийсь чоловік, і я попленталась далі, звертати 
вже не було куди, та я й зроду не верталася з-серед дороги, напевно, 
він уже побачив мене, десь тут мали бути його вікна, я ввійшла до 
під’їзду й піднялася сходами до його дверей, але щойно потяглась паль
цями до дзвоника, як двері самі розчинилися й на порозі виріс він, ус
міхнений і щасливий.

— Нарешті ти! Як же довго...
Він обережно взяв мене за лікоть і перевів через поріг. Ми ввійшли 

до холу. Братинов на мить спинився біля дверей, а я стомлено сіла в 
крісло. Ці кількадесят метрів дороги виснажили мене. Давні горіхові 
меблі були витримані в стилі барокко, їм не зашкодили мода й час.

— Після смерті батьків я тут нічого не змінював,— сказав Брати
нов ще біля дверей.— Це створює ілюзію, ніби тато ось-ось пересту
пить поріг, а я вас одне одному відрекомендую, за ним придріботить 
мама й поцілує тебе.

Він налив у дві чарки віскі й приніс льоду. Кришталеві кубики па
дали зі срібних щипців і вдарялись об дзвінке скло. Братинов сів на 
канапі й глянув на мене. Він не давав волі словам. У цій кімнаті мов
би сконденсувалось мовчання всіх останніх місяців і моя та його схви
льованість, тривожне очікування якихось змін, після чого відстань 
між нами одразу зникне. Але Братинов і тепер нічого не казав. Ми 
обоє мовчали. На моє крісло падала мерехтлива тінь. У скісних проме
нях люстри його усмішка здавалась прозорою. Наші погляди злились. 
Я почула свій власний голос, нехитра сповідь звільняла від непосиль
ного тягаря, всі дотеперішні зв’язки порвалися, люди й речі набули 
інших обрисів і ваги. В мене ніколи не було дитинства, я не пам’ятала 
батьків, вигляділи чужі люди, а невгамовна жадоба людської ніжності 
переслідувала мене все життя, я хотіла любити, мріяла про сім’ю... Роз
повіла про Богдана, який несподівано відчув, що закохався, про наші 
побачення та перші роки подружнього життя, і про сина Пламена, який 
нас не зв’язав, про Богданову роботу, про його мандри та про те, як він 
цілком віддався своїй архітектурі, забувши про нас... Я розповідала, 
блукаючи поглядом по стіні, коли раптом у темних проміжках серед 
картин побачила щось таке, чого не помічала досі. Й мимоволі підве
лась. Добре знайома гравюра відбила в мені бажання говорити. Я 
підійшла ближче до затемненої стіни, втупивши очі в моторошну кар
тину. І тепер те, що раніше здавалося лише натяком і здогадом, набуло 
несподіваної чіткості й конкретних рис. Братинов теж підійшов і спи
нився трохи позаду.

— Бере за живе, правда? Цю гравюру я випадково відкрив. Ми
нулого року. В одному празькому ательє. Оригіналу не дістав — це ре
продукція. На жаль. Бо в цьому домі все тільки справжнє...

Він говорив слова, які я вже чула раніше, хай чимось і відмінні 
од отих, але неймовірно схожі слова про поняття та величини, непорів
нянні з людським життям, здатні переважити особисте щастя в ім’я 
чогось більшого; слова про старіння й смерть, які рано чи пізно зруй
нують людину, перетворять її в пісок, але значущість людської праці 
вища за ту невблаганну силу, за той сипучий пісок, і рятує від піску 
найкращі якості людини, й вона здобуває безсмертя серед прийдеш
ніх поколінь. Я припала обличчям до плеча Братинова, що тепер ста
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ло не тільки його, а й Богдаиовим, знайомим, рідним плечем, воно в 
останні роки віддалялось од мене й ближчало, це тлінне й дуже плече, 
яке ховало в собі витривалість і силу, здатну нести свій хрест, він те
пер ставав і моєю важкою ношею, яка спонукала мене ступати з нею 
вперед, падати й знову підводитися, щоб нести людям ношу такої пот
рібної їм доброти. Тепер отой пісковий годинник не виповнював серце 
жахом. Руки Братинова підносили мене над морем людських радощів 
і журби, пісок часу не стер ніжності з рук цього самітника, вона тільки 
спала в ньому й тепер спалахнула живим теплом, прозрінням істини, 
здатної породити біль і життя. Я відчувала, що це лише мить, яка біль
ше не повториться й не повинна повторитись, бо я заглянула в коло
дязь неймовірної глибини, на дні якого жевріла тільки одна зірка. А 
Братинов говорив і говорив, неспроможний спинитися, казав мені ті 
слова, яких я так довго чекала, які були мені потрібніші за хліб і сіль. 
Та я розуміла, що ці слова вже нічого не змінять і нічого не додадуть, 
інакше повторилося б уже давно пережите, знайоме з інших часів, 
замкнулося б нове коло, хай навіть тричі золоте, а таки коло, а я ж 
усе життя намагалась вийти з тих зачарованих кіл, здобути волю й не
залежність, як і ці двоє чоловіків, навпрочуд схожі один на одного, 
мов дві краплі води, бо різнились тільки якимись деталями, хіба кольо
ром волосся та очей, жестами й звичкою говорити, фахом та обрани
ми шляхами до мети... Братинов говорив далі, зв’язуючи нас воєдино, 
болісно шукав найточніших висловів, досі ще не вимовлюваних слів, 
які, проте, вже не знаходили в мені відгуку, бо я тепер знала те, чого 
не помічала раніше.

— Я це тобі кажу, щоб ти спробувала зрозуміти, збагнути мій 
стан. Я ціле життя шукав .жінку твого типу. Тепер знайшов. Жінку, 
яка б розуміла мене. І співчувала. І щоб не дорікала за те, що інколи 
бракуватиме часу для неї. Я спершу тебе уникав. Думав, що ти не 
відрізняєшся від інших жінок... Потім побачив свою помилку, але ще 
довго намагався перебороти себе. Звести свої почуття до простої друж
би. Вони мене перемогли. Тепер усе залежить від тебе. Буде так, як 
ти вирішиш...

Я спробувала заперечити йому, але він рішуче не дав нічого ска
зати.

— Почекай. Зараз не треба. Ще не настав час.
Він був ладен чекати. Місяць або й рік. Скільки Завгодно. Хоч і ціле 

життя. В цьому домі все було довговічне й справжнє. Вміло чекати й 
переборювати час.

Жовтневе небо мене гнітило. Потяглися сірі нескінченні дні. Я ля
гала пізно й рано прокидалася. На шибки осідала важка імла. Вона 
снувалась крізь відчинене вікно й насичувала все липким холодом. Зе
лене вічко радіоли було розпливчасте й бліде. Низький чоловічий го- 
лось читав новини. Посеред спальні стояв Богдан:

— Доброго ранку!
Голос його оптимістично дзвенів. Богдан з незворушним вигля

дом одягався. Крізь напівстулені повіки він здавався зовсім худень
ким і струнким. Доктор Янев ще не дозволяв йому вставати з ліжка, 
але Богдан спокійнісінько вдягнувся й попростував до дверей. Неза
баром рипнули двері його кабінету. Я схопилася й босоніж вибігла за 
ним. Він уже стояв над креслярською дошкою, але почув мене, під
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вівсь і запитливо глянув. Старанно розіпнутий ватман ще незаймано 
білів, але кубики й паралелепіпеди макета дивно попереміщувались. У 
тому безладді вже відчувався якийсь ансамбль.

— Але ж доктор Янев...— промимрила я.
— Знаю,— махнув на мене Богдан.— Але я так більше не можу.
— Так...
Він нервово поворушив кубиками, й ансамбль змінився просто на 

очах. Богдан наче забув про мене. Але він не забув.
— Ти всі оці дні чекала, що я вибачуся за той лист? Ну добре,— 

сказав Богдан.— Прошу вибачення.
Я не зводила з нього очей.
— Уже не треба.
Богдан нічого не зрозумів. Або зрозумів неправильно. Білий кубик 

вислизнув з його пальців і впав на макет. Він сягнув по ту річ рукою, 
напівобернувшись до вікна, і я виразно побачила його обличчя. Воно 
було виснажене й бліде.

— Мене тоді підвели нерви,— мовив Богдан.— Хоча я мав би 
знати, що в тому листі брехня. Ти на таке не здатна.

— Чому?— Я навіть образилась.
— Бо ти... Я вже тобі казав це одного разу... Просто тобі бракує 

краплі безумної широти.
— Не завжди бракує,— заперечила я.
Богдан глянув, шукаючи в моїх очах того, на що я натякала. 

І згадав:
— Був лише один випадок. Коли ти поїхала з Тунісу й більше не 

повернулася туди.
— То було через Пламена,— знову заперечила я.— Він був змал

ку хворобливий.
— Е, ні. Швидше через роботу, якої в тому спекотному Сусі я так 

і не зміг для тебе знайти. Я спершу злостився, а тоді охолов — спро
бував поставити себе на твоє місце.

Богдан довго мовчав, машинально переставляючи кубики, що те
пер не складалися ні в який ансамбль, пальці в нього дрібно тремтіли, 
коли він знову заговорив:

— Яв Сусі почувався дуже самотнім.
— Не відчувала цього з твоїх листів. Ти писав переважно про лі

карню, яку проектував, про бібліотеку та школу, над якими вже зво
дили дах, про літню резиденцію для губернатора, про арабську архі
тектуру та східний стиль...

— Хотів тебе зацікавити своєю роботою, довести всім, що вона 
для мене так само важлива, як для тебе твоя.

— А чи не більше? Я мати сім’ї, тож мусила знайти якусь рівно
вагу між роботою й сином, між роботою й главою сім’ї. В ті роки мені 
було дуже важко, та й тепер теж...

Ми замовкли. Годинник не давав забути про час, рівно за тридцять 
хвилин я мусила бути в Обчислювальному центрі. Дзвін годинника на
гадував гонг. Запала якась дуже дивна тиша — звуки в ній завдавали 
ран. Богдан не витримав:

— Чого ж мовчиш?.. У тебе зараз такий вираз, аж мене розбирає 
жах.

Я відчувала — нерви мої здають.
— Не досить естетичний, як на твій витончений смак? Чим тобі не 

до вподоби мій вираз?
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— Ти нагадуєш суддю, що читає вирок. А чи маєш право на це?
Богдан знайшов у шухляді сигарету, поторохтів сірниками й на

решті прикурив, щоки в нього глибоко запали, обличчя оповив сизий 
дим, нараз відгородивши його від мене.

— Ти стала не така. Дуже змінилась останнім часом,— видихнув 
Богдан.

— Справді змінилась,— визнала я.— Але курити не треба. Доктор 
Янев заборонив.

— Мені абсолютно байдуже...— Він машинально лапнув білі пла
стикові кубики, тоді спробував зосередити всю увагу на них.— Уже за
пізно? Скажи: тепер уже надто пізно?

Богдан чекав, запитуючи самими очима: «Я ще потрібен тобі? Ми 
обоє давно сформовані люди, в кожного попереду своя мета. Чи хочеш 
ти мати поряд себе такого, як я є?..»

— Не забувай одну обставину,— поволі проказав Богдан.— У нас 
є Пламен, і він не може жити без нас обох.

— Не може жити без тебе! Хіба ти не сам його до цього привчив? 
Це ти знаєш не гірше від мене...

Мені знову згадались образи від тієї їхньої «застільної гри», я ні
чого не забула, пам’ятала вираз Пламенових очей, і гримасу на його 
обличчі, й оті його слова... Я рвучко обернулась і, переступивши босими 
ногами через поріг, сердито хряпнула дверима.

Для мене це був дуже важкий день. Приходили й ішли люди, годи
ни ледве тяглись, аркуші виповнювались новими цифрами, кожна циф
ра означала точну величину, не так, як люди, в яких несподівані доро
ги й невідомі почуття. Я цілий день чекала Братинова, та він так і не 
зайшов до нас, його в Обчислювальному центрі навіть не бачили. І 
ввесь цей день у мене було відчуття, що я десь у чомусь припустилася 
помилки, що завинила перед кимось або чимсь, ошукала когось такого, 
хто на це зовсім не заслужив, когось гірко образила, не маючи до того 
жодних підстав, сама себе скривдила.

Вогонь у каміні палав. Пламен підсунув крісло до вогню й гортав 
якусь книжку. Я заглянула здалеку йому через плече, але то виявилась 
не книжка. Щоб не потурбувати його, я ступала майже навшпиньки,, 
та він таки почув мене. Я підійшла й стала біля крісла. На колінах у 
нього лежав розгорнений альбом, фотографії, але не людей, а будинків. 
Пламен одну по одній перегортав сторінки.

— І це все батькові роботи?
— Авжеж,— почули ми раптом Богданів голос. Богдан скромно ту

лився біля дверей.— В цьому альбомі лише здійснені проекти. А є й чи
мало таких, які ще не реалізовано.

— Ти справді працював за трьох!..— Я сама була здивована.
— Було таке...— Богдан сумовито хитнув головою.— А що: нареш

ті й ти помітила? Я довго чекав цього... Кожен мій задум набув кон
кретної форми: в сталі, бетоні й склі. В надійній і міцній плоті. Бу
динки живуть довше за людей.

Пламен тихо вислизнув із кімнати: в передпокої хтось дзвонив. Бог
дан провів сина очима й рвучко вхопив мене за плечі:
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— Невже я мушу говорити тобі й такі заяложені словеса?..— Я 
відчувала на щоці його подих: — Тоді я скажу!.. Люблю тебе й не можу 
без тебе жити!.. Чула все? Тепер ти задоволена? Я давно цього не ка
зав...

Можливо, коли б він сказав ці слова раніше, то все було б тро
хи не так...

Ота копенгагенська фірма вже двічі відкладала нашу з Коларовим 
поїздку, нарешті зважилася прийняти нас обох. Ми сиділи в кабінеті 
Братинова й слухали настанови. Він був неуважний і часто замовкав — 
таким я його бачила чи не вперше. Братинов раз по раз шукав моїх 
очей, а тоді хутко відводив погляд. Про оту розмову навіть не натяк
нув, але після повернення з-за кордону я мусила дати відповідь. Хоча я 
вже все зважила до дрібниць, і від того мені млосно стискалося серце. 
Я переконувала сама себе: час усе поставить на належне місце, ква
питися не слід...

Богдан не поїхав зі мною до аеропорту. Він досі зроду мене не про
воджав. Я ненавиджу аеровокзали, сказав він, там люди розлучаються. 
Чому ж: і стрічаються після розлуки, заперечила я, до того ж ти не по
винен усе це ненавидіти, бо сам проектував усілякі вокзали та порти, 
а скільки доводилося виходити в чужих портах з цікавістю й сподіван
ням чогось незвіданого? То абсолютно різні поняття, буркнув Богдан, 
одне діло їхати самому, й зовсім інше — виряджати когось, а самому 
лишатися. Але ж майже завжди лишалась я! Справді, здивувався він, 
усе залежить від точки зору... А коли так, дивись на мене з різних то
чок, сказала я. А ти на мене?.. Він не доказав, і запала гнітюча мов
чанка. А знайдеш у собі сили? Я не зразу відповіла. Спробую...

Ось так.
Уранці він побажав мені щасливої дороги, звелів берегти себе, між 

іншим розповів про кілька випадків наглого викрадання вчених, потім 
поцілував, як уже не цілував хтозна-відколи. І відразу ж зник, щоб не 
впасти в зайву сентиментальність. А потім зі своєї кімнати вибіг син. 
Прощання з Пламеном було зовсім інше. Останній місяць ми з ним тіс
но зійшлись. Займались наче самою математикою, а розмовляли про 
безліч усіляких речей: це навіть для мене було несподіванкою. В Пла- 
менові прокидалась мандрівна батькова кров, тепер він просив мене 
якнайбільше фотографувати, кожну вулицю й кожен цікавий палац, 
кожну визначну пам’ятку, найдокладніше пояснював принципи витри
мок і діафрагм, по кілька разів повторюючи одне й те саме, недовірли
во зиркаючи з-під брів, нарешті вручив мені цілий список замовлень — 
сімдесят один пункт— і вдруге завагався: чи все я зроблю? «Коли б 
це їхав тато...» Авжеж, батькові Пламен довіряв більше, Богдан зро
бив би для нього все. Але ги вже постарайся, сказав син, буду тобі 
страшенно вдячний. Аж отак?.. Мені стало смішно, але я подумки пок
лялась: перекину все догори ногами, а таки виконаю кожен отой пункт. 
Пламен схилився дуже низько, щоб я не могла поцілувати його. Він не 
терпів подібних ніжностей, і я тільки розкуйовдила йому чуб. Хотів 
здаватися мужнім, як Богдан, і попрощатися зі мною теж без сенти
ментів.

Сонце залило ввесь аеропорт, отаке сонце в листопаді, чи не диви
на, сказала Саша, вона теж прийшла проводжати нас, воістину дивина.
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Під холодним промінням смагли довгасті лайнери, пасажири теж грі
лися за склом дверей. Посадку ще не оголошували, й Саша буквально 
силоміць потягла мене до кафе: випити по чашці кави. Ми сіли за сто
лик під вікном, і вона вхопила мене за руку:

— Даруй... Ти ж була відмовилася від тих розробок, а потім обер
нулось так...

— Не варто про це балакати.— Я випручала руку й глянула у вік
но. Ми поспіхом ковтали гарячу турецьку каву, мені не сиділось у цьо
му незатишному кафе.

— Ось ти й відлітаєш. Тепер тобі неважко буде забути Бра...
— Сашо, не треба про це.
На віях у неї забриніли сльози, мене аж звело. Саша дістала темні 

окуляри й сховалася за ними. Вбіг Коларов з теками в обох руках:
— Оголосили посадку, а ти й досі тут!..
Підійшов Братинов, усі підвелись, він узяв мене під руку, і ми гур

том посунули до дверей.
— Матимеш досить часу на роздуми. І коли зважиш остаточно все, 

вороття більше не буде. Тож дивись! — Він стиснув мене за лікоть. Я 
хотіла відповісти йому, але він застережливо хитнув головою.— Не по
спішай. Ти повинна все зважити на відстані. Якщо ж тобі забракне 
власних сил — спитай поради в котроїсь машини. Запрограмуй нашу 
ситуацію і спитай, ти ж добре знаєш: програмуванню піддається бук
вально все. Електронний мозок об’єктивніший від людського, супероб’єк- 
тивна голова, здатна відповісти «о’кей» або «сорі»...

Тільки не це! Хай навіть я помилюся, але тільки не це!.. Я не гір
ше від нього знала: на ЕОМ не впливають жодні почуття, холодний 
машинний розум усе враховує, все до найменших дрібниць, він просто 
неспроможний помилитись. Та я б ніколи не звернулася за порадою 
до ЕОМ, хай живе тричі недосконала людська суб’єктивність!.. Але ж 
він зараз і слухати не хотів. Навіть вирок волів би прочитати на пер
фораційній стрічці. Для себе він вирішив усе, тепер надавав слово мені 
та часові.

Але час не стояв. Стюардеса вже квапила пасажирів. Ми прощали
ся офіційно й без зайвих слів, як і належить давнім колегам по роботі, 
які спільно переживали гіркоту невдачі й радість перемог. У Братинова 
була дужа й тепла долоня, останній погляд його сказав усе; Братинов 
стиснув руку Коларову, легенько поплескав його по плечі, й ми руїни чи 
за голубою стюардесою. Саша дріботіла збоку й бажала нам усіляких 
благ. Трап їхав за пасажирами, провідниця граціозно пливла.попе
ред нас, лунко цокаючи високими каблучками, й заохотливо посміха
лася до всіх, щоб не відставали. Я нарешті ступила на трап, Коларов 
був уже нагорі й озирався до мене. Я теж піднялась і глянула вниз.

І зовсім несподівано побачила в натовпі Богдана. Поряд з Богда
ном стояв наш син. Вони махали мені руками, притиснувшись плечем 
до плеча. Куди ж поділись Богданові теорії, подумала я, але тільки 
всміхнулася. Братинов і Саша стояли майже біля них. І теж махали 
мені руками.

До горла підкотив клубок, та я не повинна була зараз ні про що 
думати. Ні про що.

Я лише підняла руку й помахала. З

З болгарської переклав 
Іван Б ІЛ И К
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