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                              N E N Í   M O Ž N Á  !     

    Za pancéřovou stěnou podzemní chodby tiše hučely syntézní 
kolony. Každé tři minuty zazněl laboratořemi tlumený rachot. 
Nová dávka nafty doplnila zzsobníky.
    Mistr pootevřel bazaltové dveře své pracovny a s nakloněnou 
hlavou poslouchal hluk strojů. "Měli bychom provést profylaktiku", 
řekl si v duchu. Ale to je práce jeho kolegy, který právě 
sedí na palubě kosmické lodi "Návštěvník—154" a listuje v 
Průvodci černou a bílou syntézou. Vynikající kniha ! A její druhá 
kapitola — Zajištění bezpečnosti při výrobě pozemských vazkých 
hořlavých kapalin — ta se vyrovná dobré detektivce.
    Z interkomnu zazněl melodický gong ; začínal dispečink. Jako 
obvykle začal Šéf oddělením odbytu. Vyslechl denní zprávu 
a rozhodl : "Předisponujte část zásob z kaspického šelfu na 
sever, byly jim tam náhle zvýšeny úkoly. A nezapomeňte na Venezuelu, 
docházejí jim tam zásoby. Oddělení syntézy, jak to vypadá 
u vás ?"
    "Připomínka k oddělení surovin", odpověděl Mistr. "Mají 
problémy s nadbytečnou sírou, nedovedou se jí zbavovat. Vždyť 
jim zničíme celou atmosféru. Kysličník siřičitý a tak dále ..."
    "Beru na vědomí", oznámil šéf a přepojil na oddělení 
průzkumu. Radostný hlas oznámil : "Za čtyřiadvacet hodin se ve 
středně obtížných podmínkách dostali na 13 545 metrů a máme je 
pět kilometrů od zásobníků. Můžeme jim dát naftu ?"
    "To nepospíchá", řekl šéf. "Ať se ještě snaží. Dej jim 
stopy nafty tak, jak je to v instrukcích."
     Všechno šlo jako obvykle. Někdo si nevěděl rady s plynovým 
kondenzátem, roztržitý dispečer poslal do Afriky lignit místo 
antracitu, v osmém sektoru to přehnali a do ložiska vehnali 
dvakrát rektifikovaný lehký olej.
      Mistr vypnul interkom a začal se zabývat svou břečkou. 
Teprve k polednímu se mohl trochu protáhnout. "Chtělo by to něco 
horkého", pomyslel si a v tom okamžiku, skoro jako kdyby dostal
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telepatický signál, což v těchto katakombách je nemožné, do 
pracovny vešel Kalkulátor s kouřícím šálkem na podnosu.
    Mistr si tohoto chlapce oblíbil. Kromě umění zpaměti provádět 
všech devět početních úkonů měl vlastnost neocenitelnou 
při dlouhodobých pobytech – vařil chinu bezkonkurenční kvality.
    Mistr zvolna popíjel vynikající nápoj a díval se na chlapcovu 
pěknou postavu. V duchu si říkal: Stárnu a hubnu. V takovémhle 
blázinci si těžko udržím figuru. Jako na potvrzení těchto 
slov se rozsvítil signál interkomu a unavený hlas oznámil, 
že experimentální laboratoř u Krakatoy vybuchla, smetla nadloží 
a pyny, které se dostaly na povrch, vyhubily místní obyvatele. 
Nepřihodilo se to poprvé; reakční nádoby typu BPT-S, které 
měli na Japonských ostrovech, na Islandu a ještě na několika 
dalších místech, čas od času explodovaly a produkovaly 
nechutný dým, který byl jen na zlost.
    Mistr poslal na Krakatou dva odborníky na hermetizaci a 
také agenta rozvědky, odpovídajícího za utajení objektů a 
požádal Kalkulátora o nový šálek nápoje, aby si ukrátil čekání 
na další zprávy.
    "Už dávno se vás chci zeptat, Mistře", řekl chlapec, 
nalévaje chinu, " k čemu je tahle filantropie. Vždy to nepřineslo 
žádné výsledky. Nemáme z toho vůbec žádný užitek. Dokonce 
ani nevěří v naši existenci."
   "Máš pravdu, chlapče. No mimozemšťany věřit  nechtějí. Můžeš 
jim před nosem ukrást celý ostrov, ne-li kontinent, a oni 
si myslí, že je to v pořádku. Určitě znáš tu historii s Atlantidou. 
A kdybychom zítra spolu potopili Austrálii, víš, o čem 
by se dohadovali ? O tom, jestli vůbec existovala. Ale my tu 
nejsme z nějakého rozmaru."
     "A proč tedy ?"
     "Solidarita — ta nás tu drží. Soudruzi v říši rozumu, nebo 
tak nějak tomu říkají básníci. Nemůžeme je nechat jen tak
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bez energie, když neodhalili tajemství řízené termojaderné 
reakce, když si musejí vařit jídlo a nápoje. Je to sice trochu 
nudná práce, dělat jim chůvu tam, kde si nemůžou sami pomoci, 
ale zato když se sejdou na nějakém svém kongresu a začnou se 
hádat, odkud se na Zemi vzala nafta — to stojí za poslechnutí. 
Za takovou zábavu bych klidně dal i víc. "
    "Mistře, ještě jste mi neřekl to nejdůležitější — proč 
vůbec potřebují tak hloupé zdroje energie ?"
    "Víš, hochu, tihle slavní tvorové, ke kterým jsme tak 
laskaví, bůhví kdy si vymysleli takovou divnou věc a celou věčnost 
v ni věří. Vtloukli si do hlavy, že perpetuum mobile nejde 
sestrojit."
    "Není možná !" řekl chlapec.



  Isaac  A s i m o v  :   B L B O U N I

       Naron z nejstaršího národa na Rigelu se ve svém úřadu 
zabýval doplňováním galaktických záznamů. Měl velkou knihu se 
seznamem nesčetných národů celé galaxie, které dosáhly nějaké 
formy inteligence, a druhou, o poznání menší, kde byly 
zaregistrovány všechny národy, které dosáhly zralosti a bylo 
shledáno, že si zaslouží stát se členy Galaktické federace.
      Z velkého rejstříku byla spousta jmen vyškrtnuta; jména 
národů, které z toho nebo onoho důvodu vymřely. Katastrofy, 
biochemické a biofyzikální poruchy nebo společenská nerovnováha 
byly příčinami jejich zkázy, V malé knize naopak nebyl škrtnut 
jediný řádek.
      Naron, vysoký a neuvěřitelně starý, se díval na posla, 
který se blížil. "Narone !" řekl posel. "Nesmírný a Jediný !"
      "No dobře, dobře, co je ? Nechte těch ceremonií."
      "Další druh organismů dosáhl zralosti."
      "Skvělé ! Skvělé ! V poslední době přibývají rychle. Každý 
rok nějaký další. Kdo ?"
      Posel uvedl kódové číslo galaxie a souřadnice planety 
v ní.
      "Hm, ano," řekl Naron, "znám tu planetu." A odepsal svým 
vypsaným písmem záznam z prvé knihy a pak jej převedl do druhé. 
K pojmenování si vypůjčil jméno, pod kterým znala tu planetu 
většina jejích obyvatel. Napsal : Země.
      "Ty nové bytosti," řekl pak,"drží jelen krásný rekord. 
Žádný jiný organismus nepřešel v tak krátké době od primitivní 
inteligence ke zralosti. Doufám, že to není nějaký omyl."
      "žádný omyl, pane, " řekl posel.
      "Objevili, už termonukleární energii, ne ?"
      "Jistě, pane."
      "Báječně, to je měřítko zralosti," usmál se Naron 
spokojeně. "A jejich rakety v nejbližší době vstoupí do kontaktu 
s Federací."
      "Zatím, ó Nesmírný a Jediný, " řekl s jistým zdráháním 
posel, " pozorovatelé hlásí, že se o vesmírné lety dosud 
nepokusili".
      Narona to překvapilo. "Opravdu se dosud nepokusili ? 
Nemají ani vesmírné stanice ?"
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      "Ještě ne, pane."
      "Ale jestliže objevili atomovou energii, kde tedy provádějí 
zkoušky a pokusné výbuchy ?"
      "Na svojí planetě, pane."
      Naron vztyčil celých svých šest metrů do výšky a 
zaburácel:"Na svojí planetě ?"
      "Ano, pane."
      A Naron pomalu vytáhl pero a přeškrtl čarou poslední 
záznam v malé knížce. Něco takového se nikdy předtím nestalo, ale 
Neron byl velmi, velmi moudrý a to, co věděl, věděl lépe než 
kdo jiný ve všech galaxiích.
      " Blbouni !", zabručel.


