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În această ultimă după-amiază a anului, bezna coborî 
mai repede ca de obicei. Nori negri întunecaseră cerul 
şi visco lul mătura, de ore bune, Parcul Mort.

În interiorul Vilei „Coşmarul“ nu se clintea nimic – 
doar pâlpâirea focului îşi agita fl ăcările verzi în căminul 
des coperit, cufundând laboratorul de magie într-o lu-
mină spectrală.

Pendula de deasupra căminului îşi puse în mişcare 
zdrăngănind maşinăria. Obiectul cu pricina era un fel 
de ceas cu cuc, numai că ultrastilizatul lui cadran repre-
zenta un deget suferind pe care lovea ritmic un ciocan.

— Auu! ţipă el. Auu! – Auu! – Auu! –Auu!
Aşadar era ora cinci.
Consilierul secret pentru treburi vrăjitoreşti, 

Beelzebub Erezinus era cuprins de-o bună-dispoziţie 
subită ori de câte ori auzea pendula bătând, dar în această 
seară de Revelion îi aruncă mai curând o privire plină de 
amărăciune. Îi făcu un semn de „lasă-mă’n pace“ cu 
mâna, ca unul lipsit de chef, şi se înfăşură în fumul pipei 
sale. Sub fruntea învolburată clocea fel de fel de gânduri. 
Ştia că avea să întâmpine ne plăceri mult mai mari, şi asta 
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cât de curând, cel târziu pe la miezul nopţii – la trecerea 
dintre ani.

Magicianul şedea în fotoliul lui cu sprijinitor la terale 
pentru cap pe care îl confecţionase, în urmă cu patru sute 
de ani, un vampir cu înzestrare manuală deo sebită, din 
scânduri de sicriu. Pernele erau din blănuri de vârcolaci 
care, fi reşte, se roseseră un pic între timp. Mobila asta, 
o piesă veche de familie, Erezinus o ţinea la loc de cinste, 
deşi el era mai curând un progresist, în pas cu vremurile 
noi, cel puţin în ce privea profesia lui.

Pipa din care pufăia reprezenta un craniu micuţ cu 
ochi de sticlă verde ce se aprindeau de câte ori inhala 
fumul. Norişorii volatili formau în aer fel de fel de fi guri 
ciudate: numere şi formule magice, şerpi ce se înco lă-
ceau, lilieci, fantome mici şi mai ales semne de întrebare.

Beelzebub Erezinus oftă adânc şi începu să măsoare 
laboratorul de la un capăt la altul. O să-i ceară să dea 
soco teală, nu avea niciun dubiu. Dar cu cine urma să 
aibă de-a face? Şi ce ar fi  putut să scornească în sprijinul 
apărării sale? Şi mai ales: aveau să-i accepte argu men-
tele?

Figura lui înaltă, scheletică, dispărea într-un halat 
de casă larg din mătase verde. (Verdele otrăvii era cu-
loarea preferată a Consilierului secret pentru treburi 
vrăjitoreşti.) Capul lui mic şi chel părea zbârcit ca un 
măr putred. Pe nasul lui încovoiat stăteau nişte ochelari 
uriaşi cu rame negre şi lentile lucioase; erau atât de 
groase, încât îi măreau ochii anormal de mult. Urechile 
îi erau îndepărtate de cap ca mânerele unei oale şi gura 
i se subţiase, de parcă i-ar fi  fost tăiată în obraz cu lama 
de bărbierit. Una peste alta, nu era tipul care să-ţi 
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inspire încredere din prima clipă. Dar chestia asta nu-l 
deranja pe Erezinus câtuşi de puţin; nu fusese niciodată 
un contemporan sociabil. Prefera să rămână pe cât 
posibil doar cu el însuşi şi să acţioneze pe ascuns.
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Odată, când măsura odaia în lung şi-n lat, asaltat de 
gân duri, s-a oprit brusc şi a început să-şi scarpine chelia. 

— Cel puţin elixirul 92 ar trebui să fi e gata, mormăi 
el, măcar atât. Numai de nu mi-ar strica din nou 
socotelile blestematul ăsta de motan.

Se duse la şemineu.
În fl ăcările verzi, pe un trepied din fi er, era aşezat un 

vas de sticlă în care fi erbea, de capul ei, o supică; doar 
ce-o vedeai şi te apuca greaţa. Era neagră ca păcura şi 
mucila ginoasă ca balele melcilor. Când amesteca în 
chestia aia cu un bastonaş de cristal, asculta, pradă 
gândurilor, urletul şi schelălăitul viscolului care zgâlţâia 
obloanele ferestrelor. Supica mai avea, din păcate, încă 
mult de clocotit până la fi erberea maximă, când se 
prefăcea în licoarea dorită.

Abia când era, în sfârşit, gata, avea să devină un re me-
diu fără gust, pe care îl puteai amesteca în orice bău tură. 
Toţi oamenii care şi-o procurau se lăsau brusc convinşi că 
tot ce provenea din producţia lui Erezinus servea pro gre-
sului omenirii. Magicianul avea de gând s-o distribuie ime-
diat după Anul Nou în toate super mar keturile oraşului. 
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Acolo urma să fi e vândută sub numele de „Dieta voio-
sului“.

Dar mai avea de aşteptat până atunci. O asemenea 
în tre prindere necesita timp – şi tocmai aici era punctul 
vulnerabil. 

Consilierul secret pentru treburi vrăjitoreşti îşi puse 
pipa deoparte şi-şi lăsă privirea să colinde prin penumbra 
laboratorului. Refl exul fl ăcărilor verzi zvâcnea în răs tim-
puri peste munţii de cărţi noi şi vechi, unde se gă seau 
toa te formulele şi reţetele pe care le folosea Erezinus 
pentru experienţele lui. Din colţurile întu necate ale sălii 
clipeau, cu tâlcuri ascunse, retorte, pahare, sticle şi tu-
buri cilindrice spiralate, prin care se ridicau lichide în 
toate culorile ca să scadă apoi, să picure, să scoată aburi. 
În afară de asta se mai afl au acolo computere şi aparate 
electrice cu lămpi minuscule scânteind continuu şi sco-
ţând zumzete şi piui turi. Într-o nişă întunecată pluteau 
neîncetat bile lumi noase, roşii şi albastre, în sus şi-n 
jos, iar într-un suport de cristal erau vălătuci de fum 
care se contractau în răstimpuri, formând o fl oare 
fanto matică.

Erezinus era, după cum am mai spus, pe culmile pro-
gresului modern, ba chiar, în unele privinţe, i-o luase 
întru câtva înainte.

Doar la respectarea termenelor era un întârziat ire-
mediabil.
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O tuse uşoară îl făcu să tresară.
Se uită împrejur.
În fotoliul cel vechi, cu sprijinitori laterale pentru 

cap, şedea cineva.
„Aha, se gândi el, începe. Acum să te văd!“
Fireşte că un magician – şi mai ales unul de talia lui 

Erezinus – e obişnuit ca fel de fel de creaturi ciudate 
să-i calce pragul, fi e şi neanunţate sau neinvitate; dar 
astea-s, de cele mai multe ori, duhuri ce-şi poartă capul 
sub braţ sau arătări necurate, cu trei ochi şi şase mâini, 
sau balauri care scuipă foc sau cine ştie ce alte mon-
s truozităţi. Aşa ceva n-avea cum să-l sperie pe Consilierul 
secret pentru treburi vrăjitoreşti, doar era familiarizat 
cu asemenea întâmplări, ăsta era traiul lui zilnic.

Dar vizitatorul de azi era cu totul altfel. Părea la fel 
de normal ca oricare om de pe stradă – aproape suspect 
de normal. Şi tocmai acest lucru îl scotea pe Erezinus 
din minţi.

Individul purta un pardesiu impecabil, negru, o gam-
betă, tot neagră, pe cap, mănuşi negre şi ţinea o ser vietă 
neagră pe genunchi. Faţa lui era complet inexpresivă, 
doar foarte palidă, aproape albă. Ochii lipsiţi de culoare 
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erau cam bulbucaţi, se holba fără să clipească. Nu avea 
gene.

Erezinus îşi luă avânt şi se duse glonţ la musafi r.
— Cine sunteţi? Ce căutaţi aici?
Celălalt întârzie cu răspunsul. Îl fi xă pe conlocutorul 

său preţ de un minut, cu ochii lui reci de broască, îna inte 
de a-i replica pe o voce lipsită de modulaţie: 

— Am plăcerea să vorbesc cu Consilierul secret 
pentru treburi vrăjitoreşti, dr. Beelzebub Erezinus?

— Aveţi plăcerea. Şi?
— Permiteţi-mi, cu îngăduinţa Voastră, să mă pre zint.
Fără să se ridice de pe scaun, vizitatorul îşi săltă un 

pic gambeta; pentru o secundă pe ţeasta lui albă şi lu-
cioasă apărură doi negi mici roşiatici, care arătau ca 
nişte furunculi purulenţi.

— Numele meu e Ascaride – Maledictus Ascaride, dacă 
îmi permiteţi.

Magicianul era decis în continuare să nu se lase im-
presionat.

— Şi ce vă dă dreptul să mă deranjaţi?
— Oh, spuse domnul Ascaride, fără să schiţeze vreun 

zâmbet, îmi îngăduiţi o observaţie, domnul meu – o ase-
menea întrebare n-ar trebui să mi-o adresaţi tocmai 
dum neavoastră.

Erezinus îşi frământă degetele, făcându-le să poc-
nească.

— Veniţi cumva din...?
— Exact, încuviinţă bărbatul, chiar de acolo.
Şi arătă cu degetul mare în jos.
Erezinus înghiţi în sec şi tăcu.
Celălalt continuă:
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— Vin din însărcinarea personală a Excelenţei Sale 
Satanice. A Prearespectatului dumneavoastră protector.

Magicianul încercă să mimeze un zâmbet satisfăcut, 
dar dinţii lui de sus şi de jos păreau a se fi  lipit. Doar cu 
greu putu să rostească:

— Ce onoare!
— Asta e, Domnul meu, răspunse vizitatorul. Vin din 

partea Domnului Ministru al Întunecimilor Externe, în 
calitate de reprezentant ofi cial al Excelenţei Sale Beel-
zebub care, acordându-vă permisiunea de a-i purta nu-
mele, Vă face o nemeritată favoare. Puţinătatea mea e 
doar un organ executiv de categorie inferioară. Când 
îmi voi fi  îndeplinit misiunea, spre satisfacţia Excelenţei 
Sale, atunci pot spera că voi fi  curând investit în funcţia 
de spirit terorist pe cont propriu.

— Felicitările mele, domnule Ascaride, bâigui Erezi-
nus, şi în ce constă misiunea Dumneavoastră?

Obrazul său bătea acum puţin în verde.
— Eu mă afl u aici, explică domnul Ascaride, exclusiv 

într-o funcţie ofi cială, cu alte cuvinte sunt executor ju de-
cătoresc.

Magicianul îşi drese glasul, vocea lui suna cam dogit.
— Dar ce căutaţi – pentru numele tuturor găurilor 

negre din univers – la mine? Vreţi să-mi puneţi se ches-
tru? Cu siguranţă e vorba de o confuzie.

— Vom vedea, conchise domnul Ascaride.
Scoase un document din servieta lui neagră şi i-l 

întinse lui Erezinus.
— Acest contract vă este, fără îndoială, bine cunoscut, 

stimate domn Consilier magician. Chiar Dumneavoastră 
în persoană l-aţi încheiat la timpul potrivit cu şeful meu 
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şi aţi semnat „manu propriu“. El certifi că faptul că vi 
se conferă din partea protectorului Vostru în acest secol 
puteri extraordinare asupra naturii în general şi a se-
menilor Dumneavoastră. Pe de altă parte, mai certifi că 
obligaţia pe care v-o asumaţi, ca până la sfârşitul fi ecărui 
an să lichidaţi zece specii de animale, direct sau indirect, 
fi e că e vorba de fl uturi, peşti sau mamifere, în plus să 
otrăviţi cinci râuri sau de cinci ori acelaşi râu. În plus 
să faceţi să dispară cel puţin zece mii de copaci şi aşa 
mai departe, până la ultimele puncte: să aduceţi pe 
lume cel puţin o nouă molimă, datorită căreia să dea 
ortul popii, fi e oamenii, fi e animalele, fi e toţi simultan 
şi, în cele din urmă, să manipulaţi clima în aşa fel, încât 
anotimpurile să se încurce între ele şi să producă ori 
pe rioade de secetă, ori inundaţii. În anul care a trecut, 
Domnia Voastră nu a realizat decât 50% din aceste 
sarcini, ceea ce şeful meu consideră o eroare absolut 
re gretabilă. Aş putea spune că este de-a dreptul indig-
nat. Ştiţi foarte bine ce înseamnă asta în cazul Excelenţei 
Sale. Voiaţi să spuneţi ceva?

Erezinus, care încercase de mai multe ori să-şi între-
rupă vizitatorul, izbucni:

— Dar anul trecut nici n-a trecut încă, Dioxinuţule, 
abia e seara de Revelion. Mai am timp berechet până la 
miezul nopţii.

Domnul Ascaride îl fi xă cu o privire lipsită de gene.
— Fără îndoială, dar credeţi..., se uită la ceas, că veţi 

putea recupera în aceste câteva ore totul, Domnul meu? 
Chiar aşa?

— Fireşte! hămăi răguşit Erezinus.
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Dar imediat după aceea îşi lăsă capul în jos şi mur-
mură cu jumătate de glas

— Nu, imposibil.
Vizitatorul se ridică şi se apropie de un perete, aproa-

pe de şemineu, unde atârnau înrămate îngrijit toate 
diplomele şi titlurile Consilierului secret pentru treburi 
vrăjitoreşti. Ca majoritatea celor de teapa lui, Erezinus 
punea mare preţ pe asemenea titluri. Pe un document 
scris, de pildă, „M.A.A.N.“ (Membru al Academiei de 
Arte Negre), pe altul „Dr.h.c.“ (Doctor honoris causa), 
pe al treilea „Doc. I.a.“ (Dr. Docent de Infamie aplicată) 
şi pe un altul „M.N.“ (Membru al Nopţii blocurilor de 
stâncă) şi aşa mai departe.

— Aşadar, ascultaţi-mă, spuse Erezinus, să fi m rezo-
nabili. Nu e vorba de reaua mea voinţă, de aşa ceva nu 
duc lipsă, credeţi-mă.

— Serios? întrebă Ascaride.
Magicianul îşi şterse cu batista chelia de sudoare.
— Am să recuperez totul cât pot de repede. Excelenţa 

Sa să nu-şi facă griji în ce mă priveşte. Vă rog să-i 
spuneţi asta.

— Să recuperaţi? întrebă domnul Ascaride.
— Ah, fi r-ar să fi e de treabă, strigă Erezinus, au in ter-

 venit împrejurări care m-au împiedicat să-mi înde pli nesc 
angajamentele. O mică amânare şi totul se va rezolva.

— Împrejurări? repetă domnul Ascaride, în timp ce 
continua să studieze fără prea mult interes documentele. 
Ce fel de împrejurări?

Magicianul veni foarte aproape de el şi se apucă să-i 
spună gambetei negre care nu renunţa la ştaiful ei.
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— Presupun că v-aţi convins personal de tot ce am 
realizat în ultimii ani. Mi-am depăşit cu mult îndatoririle 
contractuale.

Domnul Ascaride se întoarse şi-şi fi xă privirea sti-
cloasă pe chipul lui Erezinus.

— Hai să zicem că ar fi  fost sufi cient – aşa, să ne afl ăm 
în treabă.

De frică, bietul Consilier secret pentru treburi vrăji-
toreşti deveni tot mai vorbăreţ, până când începu să se 
dea singur de gol.

— Nu poţi aşa, pe nepusă masă, să duci un război 
exterminator, fără ca inamicul să nu se prindă mai de-
vreme sau mai târziu. Tocmai din cauza realizărilor mele 
speciale, natura începe acum să-şi ia măsuri de preca-
uţie. Se pregăteşte să riposteze – atâta doar că deocam-
dată nu ştie împotriva cui. Primii care au început să 
devină rebeli au fost, fi reşte, spiritele elementare, gno-
mii, liliputanii, ondinele şi elfi i – ăştia sunt şi cei mai 
vicleni. M-a costat un efort imens şi mi-a luat mult timp 
să-i prind pe toţi cei care afl aseră câte ceva despre noi 
şi puteau să ne zădărnicească planurile, până să-i fac 
ino fensivi. Din păcate, nu-i putem extermina, fi indcă 
sunt nemuritori, dar aş putea să-i închid şi prin farme-
cele mele să-i fac să nu mai mişte. De altfel, acolo afară, 
pe coridor, se afl ă o colecţie ce merită a fi  văzută, dacă 
doriţi să vă convingeţi, domnule Larvă...

— Ascaride, spuse vizitatorul, fără să răspundă 
invitaţiei.

— Cum? A, da – domnul Ascaride, fi reşte. Vă rog să 
mă scuzaţi.

Magicianul scoase un scurt hohotit nervos.
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— Celelalte spirite elementare au intrat în panică şi 
s-au ascuns în cotloanele cele mai îndepărtate ale lumii. 
Aşa că de ăia am scăpat. Dar între timp au început să 
intre şi animalele la bănuieli. Au convocat un Consiliu 
Suprem care a decis să trimită emisari în toate punctele 
cardinale ca să afl e cauza răului. Şi, din păcate, am şi 
eu un astfel de spion în casă, de aproximativ un an. E 
vorba de un motan. Noroc că nu e chiar deşteptul deş-
tep ţilor. Acum doarme, dacă vreţi să-l vedeţi. De altfel 
doarme foarte mult – şi nu doar c-ar fi  somnoros din fi re.

Magicianul rânji...
— Am avut eu grijă să nu observe care e adevărata 

mea ocupaţie. Nici nu bănuieşte că ştiu de ce e aici. 
L-am hrănit bine, l-am giugiulit cât am putut, să creadă 
că sunt un prieten al animalelor. Mă divinizează micuţul 
cap-sec. Dar Dumneavoastră veţi înţelege, stimate 
domnule Larvă...

— Ascaride! spuse celălalt, de data asta destul de tăios.
Chipul lui veştejit, luminat doar de fl ăcările neastâm-

părate ale focului din şemineu, exprima acum un vădit 
disconfort.

Magicianul se dădu bătut formal.
— Iertare, iertare, îşi lovi fruntea cu palma, sunt un 

pic distrat din cauza stresului. Mi-a cam pus nervii la 
încercare, pe de-o parte gândul la îndeplinirea obliga ţi ilor 
contractuale şi, în acelaşi timp, să-l păcălesc perma nent 
pe spionul din propria mea casă. Chiar dacă e nai vitatea 
personifi cată, are totuşi ochi şi urechi bune – ca toate 
pisicile. Am fost nevoit să lucrez în condiţii extrem de 
complicate, după cum veţi putea constata. Mai ales că am 
pierdut, din păcate, mult timp, stimate domnule, ca să...
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— Regretabil, îl întrerupse domnul Ascaride. Într-ade-
văr foarte regretabil. Dar asta e problema Dumnea voas-
tră, stimabile. În contract asemenea încurcături per-
sonale nu schimbă nimic. Sau văd eu greşit situaţia?

Erezinus făcu o grimasă spăşită.
— Credeţi-mă, i-aş fi  aplicat demult motanului ăsta 

blestemat o vivisecţie, l-aş fi  pus de viu la frigare sau 
l-aş fi  trimis cu piciorul tocmai pe Lună, dar una ca asta 
ar fi  alarmat cu siguranţă Consiliul Suprem al Anima-
lelor. Acolo se ştie doar că se afl ă la mine. Şi cu animalele 
o scoţi mai greu la capăt decât cu gnomii sau cu alte 
ară tări de felul ăsta – ori chiar cu oamenii. Cu oamenii 
aproape că n-ai probleme, dar aţi încercat vreodată să 
hipnotizaţi o lăcustă sau un porc mistreţ? Nu-i nimic 
de făcut! Toate animalele din lume, cele mai mari şi cele 
mai mici s-ar uni şi s-ar năpusti peste noi – atunci n-ar 
mai exista niciun remediu. De-aceea se recomandă cea 
mai mare prudenţă! Explicaţi asta, Vă rog, Excelenţei 
Sale Preşedintele Infernului, Preavenerabilul Dumnea-
voastră Şef.

Domnul Ascaride îşi luă servieta de pe fotoliu şi i se 
adresă din nou magicianului.

— Aşa ceva nu intră în domeniul atribuţiilor mele, 
să transmit explicaţii.

— Ce vreţi să spuneţi? strigă Erezinus. Excelenţa Sa 
trebuie să ţină cont de asta. Doar e în interesul său. Eu 
nu pot să vrăjesc pe nimeni. Vreau să spun că, de fapt 
pot, dar toate au o limită, mai ales una temporală, chiar 
şi pentru mine. Şi de ce graba asta infernală? Lumea se 
sfârşeşte oricum, ne îndreptăm cu paşi repezi într-acolo, 
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unu sau doi ani mai devreme sau mai târziu tot nu con-
tează!

— Vreau să spun, reluă domnul Ascaride prima în-
trebare a lui Erezinus cu o politeţe glacială, că v-am 
prevenit. Fix la miezul nopţii, la graniţa dintre ani, am 
să mă întorc aici. Asta e misiunea mea. Dacă până atunci 
nu veţi fi  îndeplinit obligaţiile de a comite ticăloşiile 
prevăzute în contract...

— Atunci ce?
— Atunci, spuse domnul Ascaride, Dumneavoastră, 

domnule Consilier Magician, veţi fi  sechestrat strict 
personal, datorită nerespectării funcţiei deţinute. Vă 
urez o noapte de Revelion cât mai plăcută!

— Aşteptaţi o clipă! strigă Erezinus. Doar o vorbă! 
Vă rog, domnule Larvă – iar – domnule Ascaride...

Dar vizitatorul dispăruse. Magicianul se prăbuşi în 
fotoliu, îşi scoase ochelarii cu lentile groase şi-şi lovi 
palmele între ele. Dacă cei care practică magia neagră ar 
putea să plângă, atunci ar fi  făcut-o cu siguranţă acum. 
Dar din ochii săi nu ieşiră decât nişte grăunţe uscate de 
sare.

— Şi acum ce fac? mârâi el, pe toate relele şi belelele 
lumii, ce mă fac acum? 


