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Înaceastăultimădupăamiazăaanului,beznaselăsă
mairepedecadeobicei.Norinegriîntunecaserăcerul
şiviscolulmătura,deorebune,ParculMort.
ÎninteriorulVilei„Coşmarul“nuseclinteanimic–

doarpâlpâireafoculuiîşiagitaflăcărileverziîncăminul
descoperit,cufundândlaboratoruldemagieîntrolu
minăspectrală.
Penduladedeasupracăminuluiîşipuseînmişcare

zdrăngănindmaşinăria.Obiectulcupricinaeraunfel
deceascucuc,numaicăultrastilizatulluicadranrepre
zentaundegetsuferindpecarelovearitmicunciocan.
—Auu!ţipăel.Auu!–Auu!–Auu!–Auu!
Aşadareraoracinci.
Consilierul secret pentru treburi vrăjitoreşti, pe

numeBeelzebubErezinus,eracuprinsdeobunădispo
ziţiesubităoridecâteoriauzeapendulabătând,darîn
aceastăsearădeRevelionîiaruncămaicurândoprivire
plinădeamărăciune. Îi făcuunsemnde„lasămăn 
pace“cumâna,caunullipsitdechef,şiseînfăşurăîn
fumulpipeisale.Înspatelefrunţiiîncruntatecloceafel
defeldegânduri.Ştiacăaveasăîntâmpineneplăceri
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multmaimari,şiastacâtdecurând,celtârziupela
miezulnopţii–latrecereadintreani.
Magicianul şedea în fotoliul lui cusprijinitori la

teralepentrucappecareîlconfecţionasedinscânduri
desicriuînurmăcupatrusutedeaniunvampircu
înzestraremanualădeosebită.Perneleeraudinblănuri
devârcolacicare,fireşte,seroseserăunpicîntretimp.
Mobilaasta,opiesăvechedefamilie,Erezinusoţinea
lalocdecinste,deşieleramaicurândunprogresist,în
pascuvremurilenoi,celpuţinîncepriveaprofesialui.
Pipadincarepufăiareprezentauncraniumicuţcu

ochidesticlăverdecareseaprindeaudecâteoriinhala
fumul.Norişorii volatili formau în aer fel de fel de
figuriciudate:numereşiformulemagice,şerpicese
încolăceau,lilieci,fantomemicişimaialessemnede
întrebare.
BeelzebubErezinusoftăadâncşiîncepusămăsoare

laboratoruldelauncapătlaaltul.Osăicearăsădeasoco
teală,nuaveaniciundubiu.Darcucineurmasăaibădea
face?Şicearfipututsăscorneascăînsprijinulapărării
sale?Şimaiales:aveausăiaccepteargumentele?
Figuraluiînaltă,scheletică,dispăreaîntrunhalat

decasălargdinmătaseverdeotravă.(Verdeleotravă
eraculoareapreferatăaConsilieruluisecretpentru
treburivrăjitoreşti.)Capulluimicşichelpăreazbârcit
caunmărputred.Penasulîncovoiataveanişteochelari
uriaşicuramenegreşi lentilelucioase;erauatâtde
groase,încâtîimăreauochiianormaldemult.Urechile
îierauîndepărtatedecapcatoarteleuneioaleşigura
isesubţiase,deparcăarfiavutobrazultăiatculama
debărbierit.Unapestealta,nuera tipul care săţi
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inspireîncrederedinprimaclipă.Darchestiaastanul
deranjapeErezinuscâtuşidepuţin;nufuseseniciodată
un contemporan sociabil.Prefera să rămânăpe cât
posibildoarcuelînsuşişisăacţionezepeascuns.
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Odată,cândmăsuraodaiaînlungşinlat,asaltatde
gânduri,saopritbruscşiaînceputsăşiscarpinechelia.
—Celpuţinelixirul92artrebuisăfiegata,mormăi

el, măcar atât. Numai de nu miar strica din nou
socotelilemotanulăstanenorocit.
Seduselaşemineu.
Înflăcărileverzi,peuntrepieddinfier,eraaşezatun

vasdesticlăîncarefierbea,decapulei,osupică;doar
ceovedeaişiteapucagreaţa.Eraneagrăcapăcuraşi
mucilaginoasă ca balelemelcilor. Când amesteca în
chestiaaiacuunbastonaşdecristal,asculta,pradă
gândurilor,urletulşischelălăitulviscoluluicarezgâlţâia
obloaneleferestrelor.Supicamaiavea,dinpăcate,încă
multde clocotitpână lapunctulmaximdefierbere,
cândseprefăceaînlicoareadorită.
Abiacândera,însfârşit,gata,aveasădevinăunreme

diufărăgust,pecareîlputeaiamestecaînoricebăutură.
Toţioameniicareşioprocuraudeveneaubruscconvinşi
cătotceproveneadinproducţialuiErezinusserveapro
gresuluiomenirii.Magicianulaveadegândsodistribuie
imediatdupăAnulNouîntoatesupermarketuriledin



Punci cu porunci

9

oraş.Acolourmasăfievândutăsubnumelede„Dieta
voiosului“.
Darmaiaveadeaşteptatpânăatunci.Oasemenea

întreprinderenecesitatimp–şitocmaiaicierapunctul
vulnerabil.
Consilierulsecretpentrutreburivrăjitoreştiîşipuse

pipadeoparteşişilăsăprivireasăcolindeprinpenumbra
laboratorului.Reflexulflăcărilorverzizvâcneaînrăstim
puripestemunţiidecărţinoişivechi,undesegăseau
toateformuleleşireţetelepecarelefoloseaErezinus
pentruexperimentelelui.Dincolţurileîntunecateale
săliiclipeau,cutâlcuriascunse,retorte,pahare,sticle
şituburicilindricespiralate,princareseridicaulichide
întoateculorilepentrucaapoisăcadă,săpicure,să
scoatăaburi.Pelângăasteasemaiaflauacolocomputere
şiaparateelectriceculămpiminusculescânteindcon
tinuuşiscoţândzumzeteşipiuituri.Întronişăîntu
necatăpluteauneîncetatbileluminoase,roşiişialbastre,
însusşinjos,iarîntrunsuportdecristalerauvălătuci
defumcaresecontractauînrăstimpuri,formândofloare
fantomatică.
Erezinusera,dupăcumammaispus,peculmilepro

gresuluimodern,bachiar,înuneleprivinţe,ioluase
întrucâtvaînainte.
Doarlarespectareatermeneloreraunîntârziatire

mediabil.
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Otuseuşoarăîlfăcusătresară.
Seuităîmprejur.
Înfotoliulcelvechi,cusprijinitori lateralepentru

cap,şedeacineva.
„Aha,segândiel,începe.Acumsătevăd!“
Fireştecăunmagician–şimaialesunuldetalialui

Erezinus–eobişnuitsăicalcepragulfeldefeldecrea
turiciudate,fieşineanunţatesauneinvitate;dar,de
celemaimulteori,asteasduhuriceşipoartăcapulsub
braţsauarătărinecurate,cutreiochişişasemâini,sau
balauricarescuipăfocsaucineştiecealtemonstru
ozităţi.AşacevanaveacumsălsperiepeConsilierul
secretpentrutreburivrăjitoreşti,doarerafamiliarizat
cuasemeneaîntâmplări,ăstaeratraiulluizilnic.
Darvizitatoruldeazieracutotulaltfel.Părealafel

denormalcaoricareomdepestradă–aproapesuspect
denormal.ŞitocmaiacestlucruîlscoteapeErezinus
dinminţi.
Individulpurtaunpardesiuimpecabil,negru,ogam

betă,totneagră,pecap,mănuşinegreşiţineaoservietă
neagrăpegenunchi.Faţaluieracompletinexpresivă,
doarfoartepalidă,aproapealbă.Ochiilipsiţideculoare
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eraucambulbucaţi,seholbafărăsăclipească.Nuavea
gene.
Erezinusîşiluăavântşiseduseglonţlamusafir.
—Cinesunteţi?Cecăutaţiaici?
Celălaltîntârziecurăspunsul.Îlfixăpeconlocutorul

săupreţdeunminut,cuochiiluirecidebroască,apoiîi
zisecuovocelipsitădemodulaţie:
— Am plăcerea să vorbesc cu Consilierul secret

pentrutreburivrăjitoreşti,dr.BeelzebubErezinus?
—Aveţiplăcerea.Şi?
—Permiteţimisămăprezint.
Fărăsăseridicedepescaun,vizitatorulîşisăltăun

picgambeta;pentruosecundăpeţeastaluialbăşilu
cioasăapărurădoinegimiciroşiatici,carearătauca
niştefurunculipurulenţi.
—NumelemeueAscaride–MaledictusAscaride,dacă

îmipermiteţi.
Magicianuleradecisîncontinuaresănuselaseim

presionat.
—Şicevădădreptulsămăderanjaţi?
—Oh,spusedomnulAscaride,fărăsăschiţezevreun

zâmbet,îmiîngăduiţioobservaţie,domnulmeu–oase
meneaîntrebarenartrebuisămioadresaţitocmai
dumneavoastră.
Erezinusîşifrământădegetele,făcândulesăpoc

nească.
—Veniţicumvadin...?
—Exact,încuviinţăbărbatul,chiardeacolo.
Şiarătăcudegetulmareînjos.
Erezinusînghiţiînsecşităcu.
Celălaltcontinuă:
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—VindinînsărcinareapersonalăaExcelenţeiSale
Satanice.Aprearespectatuluidumneavoastrăprotector.
Magicianulîncercăsămimezeunzâmbetsatisfăcut,

dardinţiiluidesuspăreauasefilipitdeceidejos.Doar
cugreuputusărostească:
—Ceonoare!
—Astae,domnulmeu,răspunsevizitatorul.Vindin

parteaDomnuluiMinistrualÎntunecimilorExterne,în
calitatedereprezentantoficialalExcelenţeiSaleBeel
zebubcare,acordânduvăpermisiuneadeaipurtanu
mele,văfaceonemeritatăfavoare.Puţinătateameae
doarunorganexecutivdecategorieinferioară.Când
îmivoifiîndeplinitmisiunea,spresatisfacţiaExcelenţei
Sale,atuncipotsperacăvoificurândînvestitînfuncţia
despiritteroristpecontpropriu.
—Felicitărilemele,domnuleAscaride,bâiguiErezi

nus,şiînceconstămisiuneadumneavoastră?
Obrazulsăubăteaacumpuţinînverde.
—Eumăafluaici,explicădomnulAscaride,exclusiv

întro funcţie oficială, cum ar veni ca executor jude
cătoresc.
Magicianulîşidreseglasul,vocealuisunacamdogit.
—Dar–pentrunumeletuturorgăurilornegredin

univers–cecăutaţilamine?Vreţisămipuneţiseches
tru?Cusiguranţăevorbadeoconfuzie.
—Vomvedea,conchisedomnulAscaride.
Scoaseundocumentdin servieta luineagră şi il

întinseluiErezinus.
—Acestcontractvăeste, fără îndoială,cunoscut,

stimatedomnConsiliermagician.Chiardumneavoastră
înpersoană laţi încheiat latimpulpotrivitcuŞeful
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meuşiaţisemnatmanu propria.Elcertificăfaptulcă
viseconferădinparteaprotectoruluivostruînacest
secolputeriextraordinareasupranaturiiîngeneralşi
a semenilor dumneavoastră. Pe de altă parte, mai
certifică obligaţia pe care vo asumaţi, ca până la
sfârşitulfiecăruiansălichidaţizecespeciideanimale,
directsauindirect,fiecăevorbadefluturi,peştisau
mamifere,înplussăotrăviţicincirâurisaudecinciori
acelaşirâu.Înplussăfaceţisădisparăcelpuţinzece
miidecopacişiaşamaideparte,pânălaultimelepuncte:
săaduceţipelumecelpuţinonouămolimă,datorită
căreiasădeaortulpopiifieoamenii,fieanimalele,sau
cutoţiilaolaltăşi,înceledinurmă,sămanipulaţiclima
înaşafel,încâtanotimpurilesăseîncurceîntreeleşi
săproducăoriperioadedesecetă,oriinundaţii.Înanul
careatrecut,dumneavoastrănuaţirealizatdecât50%
dinacestesarcini,ceeaceŞefulmeuconsiderăoeroare
absolutregretabilă.Aşputeaspunecăestedeadreptul
indignat.Ştiţi foartebinece înseamnăasta încazul
ExcelenţeiSale.Voiaţisăspuneţiceva?
Erezinus,careîncercasedemaimulteorisăşiîntre

rupăvizitatorul,izbucni:
—Daranultrecutnicinatrecutîncă,Dioxinuţule,

abiaesearadeRevelion.Maiamtimpberechetpânăla
miezulnopţii.
DomnulAscarideîlfixăcuoprivirelipsitădegene.
—Fărăîndoială,darcredeţi...,seuitălaceas,căveţi

putearecuperaînacestecâtevaoretotul,domnulmeu?
Chiaraşa?
—Fireşte!hămăirăguşitErezinus.
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