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Оператор

Сцена 1

Журналістка і оператор ведуть репортаж з місця події. Журналістка стоїть біля

пам’ятника змієподібній істоті з людською головою.

Журналістка (у мікрофон). Щойно ми з вами стали свідками відкриття унікального

пам’ятника, першого не тільки в Україні, а й в у всьому світі. Цей монумент у селищі

Чорноземка на Слобожанщині присвячений – як ви можете прочитати на постаменті –

Національному Герою країни, Творцю Чорнозему. А якщо по простому, то всім

відомому дощовому черв’яку. Та не всім відомо, що ці маленькі непоказні істоти –

великі тераформатори планети. „Навряд чи знайдуться інші тварини, які грали б таку

велику роль в історії світу, як дощові черв’яки”, − сказав колись Чарльз Дарвін.

Протягом мільярдів років черв’яки створювали і створюють родючий ґрунт.

Пропускаючи крізь себе всі органічні залишки, дощові хробаки перетворюють їх на
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гумус, яким „харчуються” рослини. А ще хробаки спушують землю, насичують її

повітрям та вологою. Без них земля була б мертвою, на якій нічого б не росло.

На жаль Денис Опасюк, скульптор цього оригінального пам’ятника, через хворобу не

зміг взяти участь у його відкритті, але він пояснив нам у телефонному режимі, що на

цю фігуру хробака з людською головою його надихнуло японське божество врожаю і

достатку Уґоджін. Тільки у японців це змія, оскільки саме вона харчується пацюками і

мишами, що поїдають запаси рису. Побажаємо Денису скорішого одужання, а

мешканцям Чорноземки, як, втім, і всім українцям, багатих врожаїв і добробуту.

Журналістка опускає мікрофон.

Ну як?

Оператор. Переконливо. Настільки, що я, либонь, закину вудочку. В тому сенсі, що

кину. Назовсім. Принаймні на черва точно не буду ловити.

Сцена 2

Аскетично облаштована кімната: стіл, на якому графин зі склянками та нотатник з

ручкою; і три стільця, на яких сидять з одного боку Ольга і Іван (у ділових костюмах),

а на протилежному боці – Ігор у футболці і у мішку на голові. Руки його зв’язані за

спиною.

Іван підводиться, на ходу поправляє піджак і, вставши за спину Ігоря, урочисто стягує

з його голови мішок. На лиці останнього – синці і подряпини, які, втім, не заважають

впізнати його: це лице – з пам’ятника хробаку.

Іван (до Ольги). Прошу вважати пам’ятник відкритим.

Ігор (обдивившись навколо, поводить плечами). Руки.

Іван. Ну, звісно. (розв’язуючи руки бранцю). Золоті руки хірурга від Бога. Як же без

них.

Всідається на своє місце.

Ліва рука Ігоря у довгій по лікоть рукавиці, і він час від часу її погладжує.

Ольга (люб’язно - до Ігоря). Як ви це робите?
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Ігор. Що?

Іван. Гаразд, скільки ви хочете?

Ігор. 29 мільйонів 700 тисяч і 43 гривні.

Іван. У гривнях? Рублями не підійде? По курсу.

Ігор. Тоді краще у фунтах. Стерлінгах.

Ольга (записуючи щось у нотатник, потому піднімає голову). Вибачте, пане Ігор.

Ігор. За що?

Ольга (показуючи на лице). За це. Ми були вимушені.

Ігор. Звісно.

Іван. До речі, про обличчя. Звідки ваше обличчя взялося на тому дурнуватому

пам’ятнику у Чорноземці?

Ігор. Бо так захотів автор. «Я художник, я так бачу».

Ольга (усміхаючись). Але чому саме ваше лице він побачив на тулубі черв’яка? Не

Зеленського, не Майкла Джексона чи Марії Приймаченко, а саме ваше?

Ігор. Це вдячність. Денис… тобто його жінка. Я поставив її на ноги після аварії.

Іван. На ноги кажете? Ви і їй вколювали свій хробачин?

Ігор. Що вколював?

Ольга (приязно усміхаючись). Хробачин. Хіба не так ви називаєте свою чарівну

сироватку чи то, пак, витяжку?

Ігор. Ви і це знаєте?

Іван. Ми все знаєм. Майже. Так про що ви прагнете поговорити: про ноги дружини

скульптора, ваше лице на черв’ячному пам’ятнику чи про вашу руку?

Ігор (обмацуючи свою ліву у рукавиці). Прагну? Понад усе я прагну бути вдома біля

рідних, які, либонь, собі місця не знаходять.

Ольга. Ну от розкажете нам все, тоді…
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Ігор (перебиває). Ніколи не спирайся на воду. Ніколи не довіряй росіянам.

Кримськотатарське прислів’я.

Іван. А з донецькими прислів’ями ви також добре знайомі?

Ігор. Що ви хочете знати? Про ноги дружини Дениса вам буде нецікаво, про моє лице

на пам’ятнику я вам уже все розповів. А про руку я вам нічого не розкажу (допиває

свою склянку). Хіба лише про те, як я її загубив. Завдяки вашим «градам».

Іван. Про це ми теж знаємо. Трагічний випадок з попаданням у польовий лазарет, який

ви очолювали.

Іван втуплюється холодним поглядом в очі Ігоря. Той сидить незворушно і лише

погладжує кисть під рукавицею.

Іван дотягується до графину на столі і наливає собі і Ользі склянку води.

Ольга. Дякую (робить із задоволенням ковток, з усмішкою – до Ігоря) Ніколи не

спирайся на воду, так? Дуже освіжаюче. Вам налити?

Ігор (облизуючи сухі губи, через паузу). Не відмовлюсь.

Ольга. Правильно. Не варто відмовлятися, не почувши до кінця пропозицію. Чи то,

пак, погрозицію.

Ольга наливає Ігорю склянку води. Той, незважаючи на спрагу, робить маленький

ковток і ставить склянку на стіл.

Ігор. Погрозиція це пропозиція плюс погроза?

Іван. Як у «Хрещеному батькові», пам’ятаєте? «Я зроблю йому пропозицію, від якої

він не зможе відмовитися».

Ольга. Пане Ігор, ви же давали клятву Гіппократа?

Ігор. До чого ви ведете? Вас цікавить мої досягнення з регенерації тканин і органів?

Так, я не маю особливих успіхів. Щоб там не було, я не збираюсь ділитися з вами

конфіденціальною інформацією. Зберігання таємниці пацієнта теж є частиною клятви

Гіппократа.

Іван (зміривши поглядом ліву руку Ігоря). А пацієнт це ви сам?
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Ігор. Так, справжні дослідники ставлять досліди на собі. І не завжди ці досліди є

успішними.

Ігор, опершись ліктями на стіл, стискає долонь правою руки в кулак і знову розкриває

долонь. Ліва кисть при цьому не рухається.

Ольга. Але ж це лише початок? Причому революційний. Нікому ще не вдавалося

відростити ампутовану частину руки. До речі, ми ж так і не познайомились. Я – Ольга.

Ольга витягує над столом свою витончену кисть для рукостискання.

Ігор (не відповідаючи на жест). Будьмо знайомі.

Аби оминути незручності, Ольга дотягується до графину і підливає собі води.

Іван (поправляє комір дорогої сорочки). Отже, тепер і права рука у вас не рухається?

Ну то і бог з нею. Нас більше цікавить ваша ліва. Що треба зробити, щоб вона

запрацювала?

Ігор. Періодично вколювати хробачин. Як мінімум.

Іван. Періодично?

Іван. Два рози на добу. Сьогодні я встиг зробити лише один укол хробачину.

Ольга. А що станеться, якщо ви не зробите другий укол?

Ігор. Усе піде на пси.

Ольга і Іван перезираються.

Іван (дивлячись на наручний годинник – до Ігоря). Скільки у нас є часу?

Ігор. Хіба в часі проблема? Без мене ви не зможете взяти сироватку.

Іван. І все-таки. Зараз 14.44. До котрої вам потрібно зробити ін’єкцію?

Ігор. 14.44? Це за Московським часом?

Іван (з ноткою роздратування). За Ростовським. То де саме знаходиться ваша

сироватка?

Ігор мовчки масує відновлену руку.
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Ольга. Пане Ігор, ми вам надамо усі умови, аби ви створили хробачин тут. Скільки

хочете хробаків, грошей, будь-які ресурси (дивлячись на Івана), так?

Іван (киває). Персонал, необхідна апаратура, піддослідні свинки і… несвинки. Усе, що

потрібно для роботи.

Ольга (шукаючи щось у своєму смартфоні). Одним словом, «Великий Хробак» – ваш.

Зі смартфону лунає пісня Кузьми «Великий Хробак».

https://www.youtube.com/watch?v=BXGT_4ABlxI

Ольга (підспівує). Просто маєм ми план і ти вже нас не зіб'єш,

Ми - великий хробак, ми йдем…

Іван (вистукуючи ритм долонею по столу). Класний був співак. Чесний. За це його і

вбили. Свої ж.

Ігор ніяк не реагує на провокацію.

Ольга (гортаючи свій нотатник – до Ігоря). Lumbricus terrestris чи Eusenia hortensis?

інший вид? (оскільки Ігор вперто мовчить, Ольга продовжує). Чому на пам’ятнику у

Чорноземці зображена Eusenia, а не звичний в Україні звичайний дощовий Lumbricus,

справжній архітектор родючого гумусу?

Ігор. Запитайте Дениса, скульптора.

Іван (наливаючи собі води). Ви прагнете, щоб ми і його викрали?... Мовчиш, наче води

в рот набрав. Ну-ну.

Іван витягує з кишені піджака телефон і починає клацати.

Ігор. Нічого у вас не вийде. Денис на лікуванні за кордоном. Клініка Шаріте в Берліні.

Навального у вас не вийшло викрасти? Так і з Денисом обламаєтесь.

Іван (відклавши телефон). Ігор, давай начистоту. Як мужик мужику. Навальним

займався інший підрозділ. Структура, куди входжу я, займається більш цікавими

речами, ніж отруєння псевдо-опозиціонерів. Пам’ятаєш вибух рік тому на складі

боєприпасів під Харковом?

Ігор (нахилившись вперед). Ну-у…

Іван (теж нахилившись над столом). Тепер твоя черга… начистоту.
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Ігор, відпивши води, переводить погляд на Ольгу.

Ольга. Тепер ви нам розкажіть про нещодавні вибухи у Ростові і Катеринодарі.

Ігор (гучно сміючись). Я? Я?! Ви показились? До чого тут я?

Іван (дивлячись на наручний годинник). Вже майже третя. До кінця дня лишається 9

годин. Враховуючи, що до твоєї лабораторії і назад годин 6, плюс час на роздобути цей

твій хєрачин, часу на обмірковування ти маєш з гулькін хєр. Тож у тебе є вибір:

говорити, отримати свободу і гроші або втратити руку.

Ігор (вже серйозно). Я мушу зробити дзвінок.

Іван (наклавши долонь на свій телефон на столі). Кому ще?

Ігор. «Ще»?

Іван (штовхає свій телефон до Ігоря, він сковзить по столі). Гаразд (дістає пістолет і

направляє його на Ігоря). Але якщо ти обмовишся, де ти і як…

Ігор (тримаючи у правій руці смартфон Івана). Для початку я сам би хотів знати, де

я…

Набирає номер. Каже у слухавку якомога спокійнішим голосом:

Надюшо, це я… Ні, зі мною все добре, просто телефон вкрали… Та-а-а, власне, сумку з

усім… Ну таке… Що? … Ні. І от що, Надюшо, мені тут терміново потрібно виїхати на

тиждень, може, з гаком. Відрядження… З побратимами… Ні-ні, не на «пєредок». Ти,

коротше, не турбуйся. І на цей номер не дзвони. Я поновлю свій старий – дам про себе

знати. Як там дітки?

Іван робить кругові жести своїм пістолетом, закругляйся, мовляв.

Ігор. …Усе, Надь, цілую вас всіх.

Кладе слухавку і повертає телефон Івану.

Ігор. На всяк випадок: Надя не знає, де я зберігаю сироватку.

Ольга. А хто знає?

Ігор. Ну знати то він знає, але нікому, крім мене, її не віддасть.

Ольга. Хто не віддасть?
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Іван (до Ольги). Його лаборант. (до Ігоря) Як-то його звати? Мітя?

Ігор. Діма.

Іван (роздивляючись останній номер на своєму телефоні, який набирав Ігор). Ну що ж

ми будемо робити?

Ігор стискає кулак і щелепи.

Іван. Спокійно, доктор, спокійно. Ніхто нічого не зробить ні з твоєю дружиною, ні з

«дітками». Атакувати твою лабораторію теж не варіант. Власне, твій

руковідрощувальний препарат нас не дуже і цікавить.

Ігор (потроху розслабляючись). Ні?

Іван. Ні. Принаймні на цьому етапі. Кому потрібна культя (Іван хапає Ігоря за його

руку, обтягнуту довгою рукавицею), якою ти навіть на гачок не здатен натиснути. Це як

член у імпотента – орган нібито є, а зиску з нього нема. Тож, якщо ти відкриєш усі

карти, то вже сьогодні будеш вдома і тішитимешся Надією і волею.

Ольга, занотуючи щось у нотатник, хіхікає.

Ігор (дивлячись на пістолет в руці Івана). Які карти я маю відкрити?

Іван. Червові, доктор, чи, краще сказати, червиві.

Ігор (звільнивши руку від «обіймів» Івана). Я не розумію.

Іван (до Ольги). Він не розуміє. Журбинка.

Ольга. Журбинка? Справжня журба. Пане Ігор, гинуть мирні, ні в чому не повинні

люди. Вчителі, діти… Буквально сьогодні, за годину до вашого викра… відрядження,

вони підірвали школу у станиці Полтавській на Кубані. Я розумію, ви ненавидите нас,

росіян, але ж на Кубані живуть ваші, люди з українським серцем. Ви можете зупинити

це все. Ви – в змозі, не заперечуйте. Якщо ви не зробите це, загинуть ще сотні, а, може,

і тисячі етнічних українців.

Ігор. Я, чесно не розумію, яким чином...

Ольга. Ігор, ми з вами як вчені, колеги по науці, мусимо об’єднати наші знання і

зусилля, аби врятувати людські життя. Ви же цим займаєтесь пів життя.
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Ігор (прибравши безвольну ліву зі стола). Так, але я просто хірург, так, дослідник, але

що я можу? І хто такі «вони», що підривають Кубань?

Іван (поклавши пістолет на стіл). Досить! Досить ліпити дурня! Як ти зробив, щоб

вони повернулись?

Ігор. Хто «вони», хто «повернулись»?

Іван (ледве стримуючись, крізь зуби). Ти перепрограмував їх? Хто тобі допоміг? Хтось

з нашого боку? Як давно ваші проникли у проєкт «Лармія»?

Ігор. Як? Ламія? Ми проникли у змієногих чаклунок з грецької міфології?

Іван. Не дуркуй, ти ясно чув: Лар-мі-я!

Ігор. Вперше чую.

Ольга. Ви що і, справді, не розумієте масштаб загрози? Якщо не покласти цьому край,

злетить у повітря не лише Кубань і вся Росія. Вони розповзуться по всьому світу. Це

глобальний виклик. Розумієте, гло-баль-ний?!

Ігор. Не ро-зу-мі-ю.

Іван. Ну все. Я тобі зараз розвалю «глобальник»!

Взявши пістолет в руку, Іван різко підводиться і, обійшовши стіл, копає по стільцю, на

якому сидить Ігор. Той падає на підлогу, прикривається здоровою рукою. Іван знову б’є

ногою. Ігор скорчується, намагаючись сховатися за ніжками стола. Нахилившись, Іван

приставляє пістолет до його голови.

Іван. Ти, хробаче мерзенний, ти будеш говорити чи ні? Я не жартую. Через твої

вибрики загинув мій друг дитинства, її на шматки розірвало просто у шкільному

кабінеті!

Ігор (крізь біль від удару). Так друг чи подруга?

Іван (розігнувшись, виставивши пістолет перед собою). Сука! Сука!

Лунає звук пострілу.

Сцена 3
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У тій самій кімнаті з тим самим столом ці ж троє, тільки Іван без піджака, а Ігор у

свіжій футболці, подряпини на його помитому лиці оброблені, можливо, пластир на

переніссі.

На столі відкритий ноутбук і розкладені якісь папери.

Ігор (сидячи перед ноутбуком, читає з екрану і коментує). «Лармія»-«Лармія»…

Неймовірно! Підземні бійці, повільні, зате невидимі торпеди. Та-а-ак, бойові дельфіни

нервово курять. Але як ви змогли досягти швидкості? І, головне, мобільності? Це ж не

якісь перелітні пташки…

Ольга (підштовхуючи до Ігоря якісь папери зі схемами). О, це були роки кропіткої і

дуже цікавої роботи! Спочатку ми з колегами рухались самі, як хробаки на осонні,

підбирали різні дієти, експериментували з анаболіками, навіть пробували допінг для

марафонців, створювали міжвидові гібриди з гігантськими хробаками з Амазонії…

Вам і справді про це нічого не відомо?

Ігор. Я йшов своїм шляхом. І (піднявши правою рукою за лікоть ліву) до зовсім іншої, я

б сказав, протилежної мети. Ви знаєте китайську?

Іван (напружившись). А до чого тут китайці? (різко витягує руку до відрощеної руки

Ігоря, мало не скинувши графин зі столу) Стоп! Що ти щойно зробив?!

Ігор. Що?

Іван. Ти поворушив! Ти поворушив пальцями!

Ігор. Пити потрібно менше. (Погладжує рукавицю). Тут нема чим ворушитись. На

жаль.

Іван (киваючи на рукавицю Ігоря). Зніми це.

Ігор. Вам не сподобається те, що ви побачите. Особливо Ользі…

Ольга. Нічого-нічого, я і не таке бачила. Я хоч не хірург, але біологи на передовій

науки теж мають свої цвинтарі.

Із гримасою болю на лиці Ігор повільно, дуже повільно знімає довгу, від ліктя рукавицю,

що щільно прилягає до руки.

Іван. Може, тобі «You Can Leave Your Hat On» увімкнути? Кінчай свій стриптиз,

доктор, зніми її негайно і край. Час йде на хвилини!
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Ігор. Я не можу (морщиться від болю, стягуючи далі рукавицю) швидкіше. Тобі

доводилось коли-небудь бачити, як роблять кров’янку? Це те саме, тільки навпаки.

Ольга (теж морщиться). Фу, ненавиджу кров’янку! А ще більше кров’янку навпаки.

Іван (перевівши питальний погляд з Ольги на Ігоря). Тоді знімай як можеш і розказуй

про китайців. До чого ти їх згадав?

Ігор. Цю «китайську грамоту» слід намалювати, щоб дійшло до всіх (кидає погляд в очі

Івана). Я не його, щоб одночасно малювати і стягувати кров’янку чи то, пак, рукавицю.

Іван. Бог з тобою. Облиш це.

Ігор зітхає з полегшенням і відвертає рукавицю назад.

Іван. А ну почекай!

Ігор (з погано прихованою тривогою). Так нема ж часу чекати?

Вставши зі стола, Іван різко хапає Ігоря за його руку, обтягнуту довгою рукавицею і

починає трясти. Рука від локтя до кисті «поводиться» безвольно. Помацавши зайвий

раз «непрацюючі» пальці, Іван заспокоюються і сідає.

Іван (витрушуючи долоні, ніби від бруду, з огидою). Наче п’ять мертвих хробаків

замість пальців.

Ігор. До слова, щодо китайців… можна тут у куточку намалювати? (отримавши дозвіл

і ручку Ольги, Ігор малює на куточку однієї зі схем «китайську грамоту»)… якщо от

цей китайський ієрогліф на позначення хробака прочитати буквально, вийде «ангел

землі». Ось це – бачите: «ангел» або «духовна істота», а це ієрогліф «земля» або

«ґрунт». Ви ж зробили з цих мега-корисних створінь демонів смерті. І тепер пожинаєте

плоди.

Іван. Піймали попа на виході з борделю. Зараз не час для читання моралі, доктор.

Особливо тому, хто за спиною дружини замолоджує з медсестрами.

Ігор (спочатку здивовано). Добре у вас працює розвідка. Тільки вона геть сліпа. Та

медсестра, з якою я ніби замолоджував, донька побратима. Його вбили ваші орки під

Луганськом у 2015му.

Іван. Орки, демони, ангели землі. Досить, доктор, цього словоблудства. Ми і так згаяли

дорогоцінний час на твої ігри…
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Ігор. На мої? На мої ігри?!

Ольга. І справді, пане Ігор, час летить зі швидкістю торпеди і вона неодмінно

розірветься в черговій школі або дитсадку. Якщо, звісно, ми вчасно не зупинимо її.

Ігор (пильно дивлячись в очі Ользі). Ви так любите дітей, Ольго?

Ольга (роблячи вигляд, що не почула питання, перекручує дещо схему, на якій Ігор

малював ієрогліфи, щоб йому було краще видно). Дивіться, колего. Отут, в голові, ми

вщепили чип дистанційного керування, а тут, власне, вибуховий розряд.

Ігор. У клітеллумі?

Ольга. Так. Це статеве розширення на тлі хробака ідеально підходить для капсули з

вибухівкою.

Ігор. Отака манюнька вибухівочка з потужністю у невеличкий Чорнобиль? І давно ви

працюєте над такою нано-технологією?

Іван. Давно. Ця технологія була успішно протестована, випробувана і затверджена у

Підмосков’ї. Спочатку на полігоні. Потім в закинутих селах. «Лармія» показала себе з

найкращого боку. 20 км – ціль поражена! 50 км – ціль поражена! 100 км – від цілі

лишилися самі дрізки! Черв’яки з чипом в голові були слухняні, наче видресовані

цуцики у ФСБшному розпліднику. Лише один потрапив на зуб кроту. Бабах!

Ольга (повернувши ноутбук екраном до себе, знайходить відповідний файл і знову

повертає ноутбук екраном до Ігоря). Тож ми удосконалили «продукт». Перед випуском

на завдання ми мокали червів у спеціальний кротовідлякуваний і заразом

птаховідштовхуючий розчин.

Іван. Знову протестували, і знову в десяточку. Та коли вивезли наших лармйців до зони

розмежування і відпустили на перше бойове завдання, щось пішло не так. А за пів року

– геть зовсім не так. Перший об’єкт, який вони висадили у повітря на нашій території –

суперфосфатний завод з виробництву міндобрив у Краснодарському краю. Далі –

більше.

Ігор. То «Лармія» повернулась?

Іван. Знаєш, напевно, «10 негренят» Агати Крісті, або, як зараз кажуть і пишуть

піндоси, «Їх було десять»?
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Ігор киває.

Іван. Ми запустили «10 негренят», і хоч із завданням впорався лише один бойовий

хробак…

Ігор (перебиває). Склади боєприпасів на Харківщині?

Іван. Так. Коротше, попри те, що решта 9 не дішли до кінцевої точки…

Ігор (знову перебиває). Дуже цікаво, які ж це були кінцеві точки, які мусили підірвати

ваші бойові хробаки? Не дитсадочки часом?

Ольга (підштовхуючи до Ігоря якісь папери зі схемами). Дивіться, Ігорю.

Ігор (замислено втупившись в ноутбук). Почекайте... Хвилинку. Я, здається, знаю

відповідь.

Ольга і Іван (в один голос). Ну?

Ігор. Дитсадочки.

Ольга. Що-о?

Ігор. Вони не повертались.

Іван. Ні?

Ігор. Я не великий фахівець у ґрунтах, але у вас на Московщині точно не чорнозем. І,

відповідно, самих хробаків в сотні, якщо не в тисячі, разів менше. Відповідно для

лармійця шанс зустріти по дорозі до цілі іншого хробака мінімальний. Зовсім інша

справа – наші українські чорноземи. Земля тут… тобто там… просто кишить

черв’яками. А, як вам відомо, Ольго, наші герої ще ті казанови. Трахаються вночі,

майже кожної, якщо є з ким, без огляду на стать, оскільки гермафродити.

Іван. Ти хочеш сказати, що це діти цих клятих гермафродитів повернулись, так би

мовити, на історичну батьківщину і атакували наші об’єкти?

Ольга. Діти-гермафродити, ну і ну. Але ж звідки в них вибуховий заряд?

Ігор. А хто додумався начиняти клітеллум, яким вони труться під час копуляції,

нано-боєголовкою?
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Ольга (клацаючи по своєму смартфону). Треба порахувати. Вагітність хробака - три

тижні, народжується 2-20 нових. Які за 20 тижнів стають статевозрілими. Черв’як живе

від 2 до 8 років. Середня швидкість лармійця … на годину, поділимо на відстань… Так.

Так! Трясця, мать їх, усе сходиться.

Іван (підводиться і нервово ходить навколо столу). Дитсадочки, сука! Скільки, ти

кажеш, в них народжується виблядків?

Ольга (пригнічено). Досить для лавиноподібного ефекту. Ланцюгова реакція,

геометрична прогресія вибухів, руйнувань, смертей…

Іван. Що ж з цим робити, доктор?

Ольга (тихо). Хто тобі доктор, Ваня…

Іван (так само тихо наспівує фрагмент пісні «Черви» групи «Крематорій»).

Красный рай, червовый приют.

Рай, в котором нас ждут

черви… черви… черви.

https://www.youtube.com/watch?v=90rGVYzHZ8U

Ольга (голосно, обхопивши голову руками). Що ж робити, Ігор?

Ігор (потираючи відрощену руку). Не знаю поки, але мені час робити ін’єкцію

хробачину.

Сцена 4

Одягнені по-літньому журналістка і оператор ведуть репортаж з місця події.

Журналістка стоїть між пам’ятником змієподібній істоті з людською головою і

Ігорем (у футболці і звичайних садових гумових рукавичках), який забиває в «землю»

дерев’яний кілок з допомогою металевої пластини, схожої на рашпіль, а потім цим

«рашпілем» вовтузить по торцю кілка, народжуючи дивні звуки.
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Журналістка (у мікрофон). Неймовірно! Наші глядачам не потрібно зайвий раз

розказувати про дивовижне село Чорноземка. А цього червня чорноземці знову

примудрились здивувати весь світ, відродивши старовинний ритуал заклинання

черв’яків (підкликає пальцем оператора, щоб він підійшов ближче і направив камеру на

землю навколо кілка). Ви бачите – вони виповзають з-під землі. Їх все більше і більше.

Сотні, а може і більше, великих хробаків і хробачків! Звиваються у кільця. зливаються.

Схоже, вони танцюють! Танцюють під звуки «музики», які продукує своїм

незвичайним інструментом почесний мешканець Чорноземки відомий в Україні (і не

тільки) хірург Ігор Соменко.

Робить крок до Ігоря, той розгинається, залишивши пластину на кілку, витрушує

долоні. Обидві))

Журналістка. Пане Ігор, в чому секрет цього заклинання?

Ігор (з усмішкою). Головне – правильні вібрації. Цей звук нагадує хробакам шарудіння

крота під землею, тож вони поспішають вибратися назовні. У старовину селяни

проводили цей ритуал, аби висловити вдячність своїм маленьким помічникам. Вони

окроплювали їх освяченою водою із замовляннями…

І знову лунає пісня Кузьми «Великий Хробак»:

Просто маєм ми план і ти вже нас не зіб'єш,

Ми - великий хробак, ми йдем.

Зірка нашого сну світить, нам видно всьо,

Ми - великий хробак, ми йдем…

На тлі пісні журналістка, опустивши мікрофон, цікавиться у Ігоря щодо можливості

записати новий репортаж.

Журналістка. А коли ми зможемо з вами записати інтерв’ю про ваше «свіже» ноу-хау,

яке дало надію ветеранам-інвалідам на нове, здорове життя?

Ігор (знімаючи рукавички, з усмішкою). Хоч завтра.
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…І добре нам, ми сильні, як хробак

І добре так.

Дуже добрим є план, схему креслила кров,

Ми по схемі підем…

І добре нам, ми сильні, як хробак

І добре так.

Завіса.

Я, Власішен Юрій Петрович, погоджуюсь на публікацію своєї п'єси «Лармія» на сайті

https://ukrdramahub.blogspot.com і погоджуюсь на вільний доступ до них усіх

бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів можливе тільки за згодою зі мною.
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