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Чапек Първи – роботът пътешественик, който съхранил древ-
ните земни послания и ги отнесъл на планетата Кибеа*, се отдал 
на заслужена почивка. Но тя продължила твърде дълго. Дори сами-
ят Чапек бил изгубил представа за времето, когато енергията 
внезапно се завърнала в безжизненото му тяло. Ненадейно доловил 
непознати гласове и това го озадачило още повече:

– Òàòå! Àìà, òàòå áå! ß âèæ! Êàòî íàòèñíàõ îíîâà êîï÷å, î÷èòå ìó ñâåò-
íàõà.

– Áðåõ! Ïðàâ ñè, Ôèôèíäðåëå, ñèíå ìàé÷èí. Äàâàé äà ãè âàäèì! Åäíîòî 
ùå ñëîæà íàä áàðïëîòà â êóõíÿòà. Çíàåø ëè êîëêî ïî-ëåñíî ùå ìè å äà ñè 
ïðàâÿ ñàíäâè÷èòå ñ ïúðæåí åçèê îò ðóíòàâà êóêóíäðåëà? Äðóãîòî ùå çàâèíòÿ 
â ìàçåòî, ÷å îíçè äåí áàáà òè åäâà íå ñè ïîòðîøè è òðèòå êðàêà ïî ñòúëáèòå.

– Много моля! – обадил се Чапек. – Очите си ми трябват.
– Тате! Тате, чу ли? Това говори.
– Чух, глупчо! 
Роботът се надигнал и огледал двамата кибеанци, които се взи-

рали в него с любопитство и тих ужас. Огромните им розови уши 
се мърдали като сателитни чинии, опитващи се да уловят сигнал 
от Космоса. Едното същество било плешиво и с чорлава брада. 
Другото – голобрадо, а косата му приличала на неокосена ливада 
след есенна градушка. 

Чапек осъзнал, че все още се намира в тясната пещера, къде-
то някога решил да си подремне. Неговите системи безпогрешно 
изчислили, че това се случило преди точно 1574 години, 12 часа и 
33 минути.

– Малко съм се успал – въздъхнал той.
– Тате! Тате, виж! Не ти ли прилича на...
– Сега като каза... Направо тръпки ме побиха! 
– На кого? – попитал ги роботът.
– Амиии на Чапек – признали те.
– Много правилно наблюдение. Радвам се, че все още ме помнят.
– Àìà òè íå ìîæå äà ñè èñòèíñêè – неуверено казал брадатият. – 

Íèå òå ìèñëåõìå çà, êàê ìó âèêàõà,... £ñèìâîë“.
– Ïðåäè âñè÷êî ñúì ñè ×àïåê – рекъл роботът и побързал да уточни: 

– Íî ñïîêîéíî ìîæå äà ñå îáðúùàòå êúì ìåí ñ £Âåëèêè è âñåìúäðè ×àïåê“.
– Тате, тате, наистина ли...

* За великите дела на най-високоразвития пратеник на човечеството в Космоса мо-
жете да прочетете в книгите „Роботът Чапек на планетата с трите слънца“ и „Ро-
ботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката“.

Я виж!

Тате!Ама, тате бе!

съм се успалМалко
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– ß ñå ïîêëîíè, çàïëåñ òàêúâ!  
Òúé äå, çà âñåêè ñëó÷àé. Àç ñúì Ôàôóð,  
à òîâà å ñèíúò ìè Ôèôèíäðåë – навел  
почтително глава таткото.

– Много мило – изтъкнал Чапек, след 
което се изправил, поскърц вайки, и се 
поразходил из тясната пещера. 

– Входът беше затрупан и поразчис-
тихме – обяснил по-възрастният кибе-
анец. – Търсехме нещо ценно.

– È åòî ÷å îòêðèõòå íàé-öåííîòî ÷óäî âúâ 
Âñåëåíàòà – ìåí! – похвалил ги Чапек. –  
Да не сте иманяри?

– Е-е-е, моля ви се – възмутил се бра-
даткото. – Да не използваме такива 

силни думи. Ние просто колекционираме безстопанствени съкро-
вища. Съвсем любезно и внимателно ги придружаваме от разните 
му там мрачни пещери, потънали кораби или пък мухлясали гроб-
ници до нашето уютно хранилище, където се радват на всички 
удобства. Kàòî íè ïîïàäíå çàðîâåíà êåñèÿ ñ ìîíåòè íàïðèìåð, íèå ãè 
áðîèì, ëúñêàìå ãè äî áëÿñúê è èì ïîìàãàìå äà ñå ÷óâñòâàò íàèñòèíà îáè÷àíè 
è æåëàíè. Това не е някакво си просташко иманярство, а истинско 
осиновяване на изгубени и самотни съкровища, които имат нужда 
от грижовна и безопасна семейна среда. 

– Ама тате! Колко хубаво го каза! – обадил се Фифиндрел. – Òóê 
ñëó÷àéíî äà ñå íàìèðà íÿêîÿ òúæíà ìîíåòà èëè çëàòíà ñòàòóÿ, êîÿòî ñå 
íóæäàå îò ñïåöèàëíî âíèìàíèå?

– Не ми е известно – отвърнал Чапек. – Но помня, че имаше 
страхотен изглед към пустинята, реката и града. 

Роботът се измъкнал от пещерата, а навън го посрещнали ос-
лепителните лъчи на трите слънца. От най-високия връх на не-
пристъпната планина Хахадул светът се разкривал пред погледа 
му в цялото величие на мързеливия следобед. Пустинята вече не 
изглеждала тъй плашещо безжизнена, защото кибеанците прока-
рали хитроумна система от напоителни канали. Градът, където 
някога живеел Чапек, се простирал поне десетина пъти по-голям 
отпреди. А храмът с мраморните стълби все още се издигал не-
покътнат в самия му център.
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– Чапекополис е толкова красив оттук – мечтателно казал 
Фафур.

– О, даже са кръстили града на мен – приятно се изненадал Чапек.
– Ами то, как да ти кажа, всъщност доста неща са нарекли на 

теб.
– Много правилно. Смятам да отида и лично да се убедя. Искате 

ли да ме придружите?
– Виж сега – колебливо подхванал Фафур. – Íå çíàì äàëè íÿêîé 

ùå ïîâÿðâà, ÷å òîâà íàèñòèíà ñè ÒÈ. Ìîæå äà ñè ñúçäàäåì íåïðèÿòíîñòè è 
òàêèâà ðàáîòè.

– Това се случило и с Марселино Санс де Саутуола, когато 
открил пещерата Алтамира – многозначително рекъл Чапек. – 
Човекът попаднал на толкова древни рисунки, че първоначално 
всички го помислили за шарлатанин. Но сетне  
учените осъзнали грешката си и този дръзновен  
изследовател завинаги останал в историята.  
Искате ли да видите?

– Как така „да видим“? – по-
питал Фафур.

Роботът не чакал специал-
на покана, защото повече от 
всичко обичал да разказва чуд-
ни истории от Земята. Холо-
грамните образи, макар и леко 
избледнели заради слънчевите 
лъчи, се появили пред Фафур и 
Фифиндрел, които ги зяпнали 
като омагьосани.

Фафур
осиновител

съкровища
на изгубени и самотни
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– Колко тъжна история – развълнувал се Фифиндрел.
– И поучителна – допълнил Фафур.
– Àìà, òàòå áå! Ìîæå ëè è íèå äà âëåçåì â èñòîðèÿòà êàòî âåëèêè îòêðè-

âàòåëè? Àìà ïðåäè äà óìðåì, äå.
– Че ние открихме него, пък той си е достатъчно древен. Само 

дето ми се струва, че ще си навлечем проблеми... Но какво да се 
прави, такъв ни бил късметът. Хайде да тръгваме към Чапекопо-
лис!

И така роботът и двамата £êîëåêöèîíåðè“ íà ñúêðîâèùà се от-
правили към долината.

Докато се спускали по стръмните сипеи, Чапек се оглеждал на 
всички страни и се взирал в белезникавото небе, а сетне запитал: 

– Къде са тръбоклюните опашати мисирници – небесните гос-
подари с буреносни криле и нокти като наточени кинжали? Те гнез-
дяха по тези места.

Фифиндрелразвълнуван




