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Когато влязохме в парка, видяхме, че в централната 

му част беше монтирана сцена, на която видяхме група 
актьори, дегизирани по странен начин. Един от тях 
държеше рамка, която напомняше на стар преносим 
компютър. В момента той извика:

- Тадо Он! Защо не ми се обади?
Елма ни превеждаше с лекота.
- Защото не беше на Ода Ун – отговори едно 

момиче с широка усмивка, което също държеше подобна 
рамка. - Нали сега ти се обаждам, пък и виждам, че мама е 
при теб.

- Да, тук е – каза мъжът с рамката. - Отиваме в 
библиотеката. Ти къде си сега?

- В Данодан, с приятели – отговори Тадо Он.
- Тадо Он, нали ти казах да не ходиш сама в 

Данодан? – укори я мъжът, който явно беше бащата.
- Не съм сама, с приятели съм. Пък и да съм сама, 

какво ще стане? - отвърна Тадо Он
- Знаеш, че в Данодан напоследък не е безопасно. 

Особено за теб – загрижено каза мъжът.
- Това са глупости! Не знам откъде ти хрумна това. 

- възмути се Тадо Он.
- Аз съм ти баща и съм загрижен за теб. Имам 

напълно достоверна информация от първа ръка, така че не 
трябва да пренебрегваш това, което ти казах! - извика 
мъжът.

- В Данодан нападат влечуги. А аз да ти приличам 
на влечуго? - посочи към лицето си момичето.

При тези думи и жест публиката избухна в 
продължителен смях.

- Това се мъча да ти обясня. Знам, че не ти се вярва, 
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но приличаш. Хората веднага го усещат – мъжът 
заръкомаха.

- И как го усещат, ако не е тайна? - смееше се Тадо 
Он.

- Просто виждат очите ти – каза мъжът.
- О-о! Това ли? Сега всички момичета са луди по 

тази мода и носят лещи с имитация на влечугоподобни очи. 
- Тадо Он се смееше още по-силно и публиката я подкрепи. 
За около минута на сцената не казваха нищо, защото 
смехът на публиката беше толкова силен, че заглушаваше 
тонколоните край сцената.

- Не знам за такава мода. Знам само, че в Данодан 
не си в безопасност – не се съгласи мъжът.

- И къде ще съм в безопасност? - попита Тадо Он.
- Смятам, че в Нонас е спокойно, тук хората са 

много по-толерантни, няма тенденция за проява на 
враждебност към влечугите, които посещават Нонас. – 
обясни мъжът.

- Говориш ми на официален жаргон. Няма ли 
нормален език за теб, когато говориш с дъщеря си? – Тадо 
Он направи кисела физиономия.

Публиката отново избухна в смях.
- Тадо Он, а за теб няма ли уважителен език, когато 

говориш с баща си? – отговори мъжът.
- Извинявай, тате, не исках да те засегна. Знаеш, че 

постоянно те няма и аз трябва да се оправям сама. Сега се 
появяваш за кратко и вместо да се зарадваш, че ме виждаш, 
започваш поучителни речи – каза Тадо Он.

- Добре, радвам се, знаеш, че се радвам. Постоянно 
си мисля за теб – оправдаваше се мъжът.

- А не си ли мислиш за Дасайо Ун? Както виждам, 
вече е била в прегръдките ти. - ехидно се усмихна Тадо Он.
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Публиката отново шумно и продължително се смя.
- Тадо Он! Не те ли е срам да ми говориш така? - 

възмути се мъжът.
- От какво да ме е срам? От това, че не одобрявам 

връзката ти с Дасайо Ун? Или от това, че постоянно чувам 
слухове за вас двамата? Или от това, че не аз, а ти заряза 
мама. - невъзмутимо попита Тадо Он.

При тези думи на Тадо Он публиката заръкопляска 
и се чуха одобрителни гласове.

- Не съм я зарязал! Ти вече прекаляваш. Освен 
това, питай я какво прави с Онда Хрoдайон! – извика 
мъжът.

- С кой? - с недоумение попита Тадо Он.
- Ето този – каза мъжът и насочи рамката към един 

друг мъж и една жена-влечуго.
- Не съм го виждала – вдигна рамене Тадо Он.
- Той не е от нашето време. Но майка ти постоянно 

пътува във времето, за да търгува по-изгодно. Във времето 
преди десет века си живее с Онда Хрoдайон – обясни 
мъжът и публиката отново започна да се смее високо и 
продължително.

- Я дай да я питам – не повярва Тадо Он.
- Защо да я питаш? - не се съгласи мъжът.
- Ти ми дай да я питам директно. Не ми разправяй 

разни работи, дето може да не излязат верни – заяви Тадо 
Он.

- Значи слуховете за мен и Дасайо Ун са верни, а 
истината за майка ти – не е? - повдигна тон мъжът.

- Щом се ядосваш, а не ми даваш да я попитам, 
значи нещо си съчиняваш – раздразнено каза Тадо Он.

- Добре! Питай я - каза мъжът и насочи рамката 
към жената-влечуго. Тя влюбено гледаше Онда Хрoдайон и 
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изобщо не забелязваше, че мъжът се е спрял и й подава 
рамката-компютър.

- Мамо! Мамо! - извика Тадо Он.
Публиката отново заглуши със смеха си актьорите.
- Какво? О-о, Тадо Он, момичето ми! - стресна се 

жената-влечуго.
Публиката се заливаше от смях.
- Мамо, я ми кажи кой е този до теб? И какво 

правиш с него? Какви са тези зловредни слухове? – извика 
сърдито Тадо Он.

- Тадо Он, момичето ми, успокой се! - жената-
влечуго се опита да се овладее.

- Давай, изплюй камъчето! - извика Тадо Он.
- Само какъв жаргон си научила на Земята! - 

възмути се жената-влечуго.
- Ти само ми кажи вярно ли е, а не ми разправяй за 

жаргона! - безцеремонно я сряза Тадо Он.
Публиката беше в екстаз. Много от сериозните 

жители на Хронда се превиваха, тропаха с крака, пляскаха 
с ръце. Смехът им беше толкова заразителен, че и аз 
започнах да се смея.

- Тадо Он! Аз съм ти майка и ти трябва да се 
държиш уважително към мен! - студено и грубо извика 
жената-влечуго.

- Уважително? Вие с татко сте си плюли в устата - 
смееше се Тода Он, подкрепяна все повече от публиката.

- Тадо Он! Ти няма да ми говориш така! - още по-
твърдо извика жената-влечуго.

- А как? Както ти гукаш на оня землянин ли? - 
попита Тадо Он.

- Тадо Он! Дръж се както подобава! - изсъска 
жената-влечуго.
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Тук публиката отново изпадна в продължителен 
екстаз.

- Добре! Дай тогава да го питам него - смееше се 
Тадо Он.

- Ти не го познаваш – не се съгласяваше жената-
влечуго.

- Ще се опознаем – започна да я дразни Тадо Он. - 
Нали така? А? Но хайде да затварям, че компанията ме 
чака.

Жената-влечуго върна на мъжа рамката-компютър 
и каза на Онда Хрoдайон:

- Виждаш ли, че прилича на мен?
Това беше край на сцената, защото пред актьорите 

се спусна нещо като завеса. Публиката продължи да се 
смее и бурно да аплодира.

- Какво представлява тази пиеса? - успях през 
шума да попитам Елма.

- Това е древно представление от преди хиляда 
години – обясни Елма. - Писано е от Онда Хродайон.

- Да – чух зад гърба си, - Онда Хрoдайон, Миро 
Гвардиян... все едно.

Обърнах се и видях Дахра!
- О! Вие сте се върнали! - възкликнах аз.
До нея беше Адон и едно младо момиче, което ми 

се стори познато, но не можах да се сетя в първия момент 
откъде.

В следващия момент иззад нея се появи Физор Апс 
и аз за миг изтръпнах – ето на кого ми заприлича!

- Та, ако се чудеше на кого ти прилича Тера Анк, 
сега вече разбра, нали? - завря се в лицето ми Физор Апс.

- Ами... - не можах да се доизкажа.
- „Виждаш ли, че прилича на мен?“ - засмя се 
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Физор Апс. - Това не ти ли се струва познато?
- Вече не знам! - разперих ръце. - Какво става тук?
- Нали това ти казах? - каза Дахра. - Онда 

Хрoдайон, Миро Гвардиян.
- Твоите филологически обяснения са ми малко 

неясни – отвърнах аз. - Знаеш, че съм специалист по други 
езици.

- Добре – кимна Дахра. - Носовата съгласна 'м' в 
началото на думата става носово 'он', 'и' става кратко 'а', 
което изчезва, а 'р' се превръща в 'д'. Както в Хронда. Нали 
се сещаш?

- Да – кимнах аз.
- Е – продължи обясненията си Дахра, - така от 

'Миро' се получава 'Онда'. При 'Гвардиян' настъпва първо 
опростяване до 'Ваддиян', където 'в' се променя в гърлено 
'хр', гласните се променят 'а' в 'о' и обратно. Така се 
получава 'Хродайон'.

- Искаш да кажеш, че Миро Гвардия е писал това? - 
извиках аз.

- Не, не искам да кажа – погледна ме право в очите 
Дахра. - Просто си е така.

Озърнах се наоколо. Миро и Драгица стояха съвсем 
наблизо и явно бяха чули разговора ми с Дахра. Погледнах 
първо Миро. Той вдигна рамене. После погледнах и 
Драгица. Тя също вдигна рамене.

- Това е доста смела теория – обади се Елма.
- Защо? - учуди се Дахра. - Кои бяха според теб 

героите?
- Текстът може да се намери в мрежата Алахран – 

каза Елма.
Дахра извади таблета си и започна да търси. След 

малко откри пиесата и каза:
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- Ето. Открих я. Това е представлението. Един от 
главните герои, записан е на първо място, е Хранка Тона. 
Нали говорихме по този въпрос?

Аз кимнах.
- Хранка Тона, Винко Станс – каза Дахра. - И ето 

другите участващи: Храса Окс е Физор Апс, Тадо Он е 
Тера Анк, Дохрасо е Драгица. Да продължавам ли?

Миро и Драгица се приближиха и Драгица каза:
- Едно обаче не ми е ясно. Кога Миро е написал 

тази пиеска, ако това се случи преди няколко дена и през 
цялото време сме били заедно, а аз не съм забелязала той 
да пише? Така ли е Миро?

- Да – кимна Миро. - Наистина сцената беше досущ 
както се случи, но честно да ти кажа, не съм имал 
намерение нито да я описвам, нито да пиша пиеса.

- Нямам представа – вдигна рамене Дахра. - Сам 
каза, че сцената е така, както се е случила. Как се е оказало 
това представление в архивите на Хронда, не знам.

- И аз не знам – каза Миро. - Ако намериш повече 
подробности, ми кажи.

- Добре – съгласи се Дахра.
След това Миро ме погледна и каза:
- Това е нещо като дежавю, само че надхвърля 

всяка граница.

447



448


