«Ніж у сонці» Івана Драча — це поема-виклик, присвячена гострій і болючій проблемі негативного
впливу наукових відкриттів на життя планети***.
Перу автора належать такі відомі твори як «Чорнобильська Мадонна», «Ніж у сонці», «Крила»,
«Балада про соняшник» тощо.
Іван Драч — видатний український поет-шістдесятник, в його творчості гармонійно поєднуються
класичний стиль з постмодерністськими тенденціями.

Іван Драч
НІЖ У СОНЦІ
Трагедiя
Не отблеск, отблеском рожденный, —
Ты по себе свой край оставь,
Твоею песней утвержденный…
А.Твардовский

Пролог
Мої вiки слiдом за мною ходять:
Од вiтрякiв до полиску ракет,
Фотон i Пишна паска великодня,
Усе — до лаконiчностi штиблет.
Надiї бубнявiють цвiтом вишень
У сонцем зацiлованих садах.
Слова мої! Шикуйтесь смiливiше —
Пилюка зiр хай шерхне на вустах.
Навiщо я? Куди моя дорога?
I чи моя тривога проросла
Од сивої печалi Козерога
До сивого чорнозему села?
Що маю нести в сивi-синi далi?
Пшеничну ласку в молодих руках
Чи чорний рак водневих вакханалiй,
Що серце їсть п'яти материкам?
Я — переклятий ворогом не тричi1,
Дивлюся зорям в мерехтливi вiчi,
В оранжеве шептання: «Поспiшай!»
Хрустить повiтря вафлями сипкими,
Ковтаю з вiтром чорнобривий спiв…
Яку гiркоту корабель нестиме,
Бо я ж не наробивсь, не одкипiв!
Збираю я в долонi синi тiнi,
Прощаюсь iз синицею, з Днiпром,
Бо в мене не Ньютонове тяжiння,
А галактичне — в безвiсть напролом.
Сковороду зустрiв я у трамваї2
Смушеву скинув i мене питав,
Чи можу Сонцю передать привiт.
Чоло в старого з жовтої розлуки,
Мiльйони зморщок пов'ялили вид,
Меланхолiйнi фiлософськi руки
Цiпком тривоги пробують цей свiт.
Шепоче вiн: «Ти вiдлiтаєш, сину,
На лобi в тебе знак неправоти.
Щоб корабель не став за домовину,
1 Рубцями ран закутана душа.
2 Блукає вiн по свiту двiстi лiт.

Вiзьми благословення — i лети.
Пройдись землею. В серце йди людське ти,
Питай у нього дозволу i права,
Бо якорi космiчної ракети
Вросли в народ —
навiчно, аж iржаво».

ПЕРША ЧАСТИНА
Серце навстiж
Божевiльна, врубель i мед
Свiй бiлий плащ накинув я на плечi
I сонячне кашне,
I дихав мудрiстю
i сподiванням вечiр,
I поїзд мчав мене.
Гойдались грона хмар
i нахилялись в руки,
Грибами вiяв лiс.
Дуби тужили, як дозрiлi муки,
I мiсяць тугу нiс.
В хиткiм промiннi прочинились дверi —
I в вiялi дощiв
Iз пляшкою холодної мадери
У чорному плащi
Ввiйшов. Поставив. Збуджено застиг.
Простят менi.
Переливались в смугах свiтляних
Два келихи склянi.
Незнайомий
Я — вiчний чорт. I, лай мене й не лай,
Я поведу тебе в таку дорогу,
Що проклянеш ти свiй священний край,
I замiр свiй, i молоду тривогу.
Ти перетрусиш кiсточки дiдiв,
Ти корогву розiрвеш на онучi
I тому, хто тобi так догодив,
У чорну пащу кинешся iз кручi.
То буде з мукою, з печаллю в сто вiкiв,
А нинi можна просто, полюбовно..
Iди до нас, до наших трунарiв,
У наше кодло, вiчне i стомовне.
Ми кришим душi, цвiт б'ємо морозом.
Нас — чорна нiч, а вас — якийсь мiльярд…
Це не погроза.
Чого ж ти варт,
Як вiриш в справу липовую?
Ти ж хлопець свiй!
Я
Кiнчай — вип'ю…
За твiй упокiй!
Ми йшли удвох. Лiси полум'янiли
Одспiваним, стухаючим вогнем.
Тополь дiвочих золотистi стрiхи.
Тримали сонце над блакитним днем.

Хатки бiлiли, чепурились стрiхи
Дiвчата в небо пiсню понесли.
Хлоп'ята колесо котили i для втiхи
Пускали змiя мiж осiннiх слив.
Мiй чорт був у модерному костюмi.
Плащ — на руцi. Крiзь скельця окуляр
Вiн розсипав очицi синьоглумi,
На призьб пекучий непростиглий жар.
Тут сива жiнка вилетiла з хати:
«Ой дiточки, коханенькi, сюди
Iдiть до мене. Я ж бо ваша мати.
У мене свято нинi. Бригадир
Щось загордився. Не вiтають люди.
Та людям не до мене, боже мiй.
Мене лиш цуцик й пiвничок не гудять,
I котик в мене є, i є бджолиний рiй,
Синочки в мене — всi сьогоднi дома.
Приїхали. Спасибi їм, спаси…»
Я бачив — бралась попелом солома
Пiд колiр сивої красивої коси.
Така печаль бринiла в її зорi,
Що дуб од погляду нiмiв i трiпотiв.
Камiння розсипалося на порох,
I я ламав свої шаблюки брiв.
Ввiйшли у хату. На столi — горiлка.
Хтось горло менi клiщами здушив:
Три ложки, три виделки, три тарiлки —
I жодної душi.
Собака за столом, i кiт хлебтав драглi,
I пiвень звично сокорiв на лавi.
«Ой дiточки, синочечки малi,
Ну, випийте, красавчики ласкавi. —
Вона чарки пiдносила котовi,
Собацi й пiвневi — на ймення звала їх. —
Андрiєвi це буде, це Петровi.
А це Ванюшi — вистачить на всiх.
Ще й гостi в нас. Просiть до столу, дiти!»
I божевiльна у танок пiшла.
I навiжений, i проклятий вiтер
Крутив її круг чорного стола.
Три козаки ридали над старою
I не могли зiйти з кривавих рам.
Той пiд Берлiном, той в снiжнiм завою
Десь пiд Варшавою, i третiй там…
Ридали козаки в порожнiм домi,
А мати, сива i страшна, пливла
Над бiлим свiтом по святiй соломi.
Кругом планети йшла — кругом стола.
«Ой синочки-синочечки,
Славнi огiрочечки,
Чубчики-любчики,
Маленькi голубчики.
Ходить Гiтлер по Вкраїнi,
Носить жорна при колiнi:
— Якби вас перетовкти
Та од Сталiна втекти.
А я сиджу на ряднi
Та рахую трудоднi.

