
DRUMUL SPRE

Se spune că picturile ascund o lume a lor; o lume în două dimensiuni. Nu e ceva 

ciudat?  Vreau  să  spun,  iată-mă  pe  mine  acum:  stau  în  faţa  şevaletului  şi  privesc 

amestecătura asta de culori  care aproape că sufocă pânza. Adică tot ce am pictat eu 

acolo să fie o lume distinctă, diferită de a noastră? Sună ca o spovedanie la un psihiatru.

Şi totuşi e o idee interesantă. Adică gândiţi-vă: eu, Abraham Locke, pictor de mâna 

a treia, să creez o întreagă lume? Mai pecis: să fiu eu Dumnezeul unei… unei… hai să-i 

zic civilizaţii? Sună bine. Da, dar ce te faci cu diferenţa de o dimensiune care o împiedică 

pe ea să-şi cunoască Dumnezeul, iar pe mine nu mă lasă să-mi ajut… hm… supuşii? De 

fapt o împiedică doar pe ea pentru că, uite,  eu - în nemărginita-mi milostivire -  îi mai 

colorez două dungi roşii, ca să vadă ce-i aia dragoste dumnezeiască.

Ha-ha-ha!

Hai gata, că deja am luat-o razna.  Oricum, de mâine, “mult iubita” mea lume va 

aparţine altcuiva. Şi sper că îi va aduce Dumnezeului măcar o ofrandă la viaţa ei - un preţ 

bunicel care va să zică - şi-apoi ce-a mai fi cu ea şi pe unde-a mai ajunge, treaba ei. Eu o 

mai blagoslovesc doar cu o semnătură şi…

La naiba, ce-i asta?

Poftim, uite ce păţesc dacă visez toată ziua! Acum mi se năzare că-mi intră mâna 

în tablou…

Şi totuşi…

Şi totuşi chiar îmi intră în tablou! Ciudat. Vreau să spun că eu acum trec de la trei 

dimensiuni la două şi nu simt nimic deosebit. Adică eu stau liniştit şi privesc cum rămân 

din mine doar lungimea şi lăţimea sau lăţimea şi înălţimea sau…

Ce-i cu deducţiile astea stupide?…

…Ce deducţii?…

…La ce mă gândeam?

Stau şi mă chinui să-mi amintesc ce mi-a trecut prin cap înainte să mă trezesc şi nu 

obţin nici un rezultat. Mă rog. Dacă era ceva important îmi voi aduce aminte până la urmă.

O iau încetişor la pas prin şi mă îndrept spre. Merg o bucată bună prin, fără a trece 

pe lângă, înconjurat de starea aceea de Negru a singurătăţii, până reuşesc să ajung la.  

Salut şi întreb pe unde o pot lua spre.

- Ah, bănuiesc că eşti cel mai puţin! mă priveşte din până în.

Întreb de unde ştie şi-mi zâmbeşte.



- Păi e simplu: ceea ce e mai ştie unde se află ceea ce e mai puţin. Şi cum ceea ce  

cauţi era ultimul şi nu ştii unde e, înseamnă că eşti mai puţin decât.

Admir în tăcere logica perfectă.  Probabil e o consecinţă a faptului că e mai decât 

mine. Poate voi ajunge şi eu la o asemenea dezvoltare.

- Deci, încheie, ceea ce cauţi se află spre.

Mulţumesc şi pornesc spre. Nu ştiu de ce vreau neapărat să merg la dar ceva din 

mine îmi spune că la voi afla ceva foarte important.

Simt deja că sunt şi eu mai. Ştiu asta pentru că ceea ce era într-o parte e acum 

ceva mai mult, iar ceea ce era în cealaltă parte e ceva mai puţin.

Curgerea inexorabilă a spaţiului…

Spaţiul… Această dimensiune care ne face să pierim, care măreşte ce e într-o 

parte şi micşorează ce e în cealaltă, mereu şi mereu. El e cel ce face diferenţa între mai  

puţin şi mai. Căci eu, fiind ultimul - deci cel mai puţin - am încă mult de trecut. Dar primul -  

care e cel mai - a parcurs deja destul spaţiu şi mai are mai puţin decât mine de trecut…

Chiar  mă întreb:  oare în  afară de această a treia  dimensiune nu mai  există  şi 

altele?

Şirul gândurilor îmi este brutal întrerupt de. Încerc să mă feresc dar se află tot mai  

aproape. Atunci o iau la fugă cât pot de repede prin, încercând să ajung la. Vine după 

mine, deci implicit spre, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Aşa cred că voi reuşi să 

scap.

Ajung la şi fac o buclă. Din grabă, încercând să mă agaţe înainte de a mă urca 

spre, se loveşte de. Eu sar atunci în spate şi lovesc cu. Urlă de durere dar nu mai poate 

face nimic şi se scufundă în.

Obosit, poposesc şi eu lângă şi mă odihnesc. Sunt multe pericole pe care - dacă aş 

putea stăpâni spaţiul - le-aş îndepărta cât ai clipi. Aş putea scăpa oricând de şi nu aş mai  

muri.

Dar dacă şi  spaţiul  este tributar unei  alte dimensiuni?  Iar aceea alteia? Aş mai 

rezolva oare ceva stăpânind spaţiul?

Poate că da, poate că nu. Şi poate că nici nu voi afla vreodată. Deocamdată, tot ce 

am de făcut este să ajung la. Simt că la se va întâmpla Ceva.

Pornesc din nou dar de data asta sunt mult mai precaut, să nu mai fiu surprins de 

vreun. Poate data viitoare n-o să mai am atâta noroc şi nu voi mai găsi în apropiere nici o 

care să mă salveze.

Din când în când întâlnesc câte un şi  atunci mai  cer informaţii  despre ceea ce 

vreau să găsesc. O parte din cei întâlniţi mi-au spus că, într-adevăr, se pare că e Ceva la.  



Spun că la Şi-a lăsat Dumnezeu Iubirea.

Merg deja demult şi am devenit tot mai. Dacă cele aflate de la sunt adevărate, 

înseamnă că în curând trebuie să ajung la. De fapt nici nu ştiu cum arată dar când am 

vorbit cu mi s-a spus că voi şti din prima clipă că am ajuns unde trebuie.

Şi cred că…

De fapt sunt sigur. După atâta trudă, am ajuns în sfârşit la. Privesc cu neţărmurită 

uimire şi supunere. Este, într-adevăr, ceva nemaivăzut, care degajă Iubire.

Care este Iubire.

Privind, simţi că Dumnezeu a vrut să lase supuşilor Săi un semn al Iubirii şi grijii Lui  

nemăsurate.

Mă las cuprins de sentimentul divin, de starea aceea de Roşu care este acolo şi  

care dăruieşte Iubirea. Mă închid cu Iubirea în mine şi mă las să plutesc în şi prin.

Oh, Doamne, ce minunat este!…

Deschid cu greu ochii,  nevenindu-mi parcă să mai ies din starea de beatitudine 

care mă cuprinsese. Deschid ochii şi privesc.

Privesc mirat mâna care strânge condeiul, oprit din drumul pe care-l făcea în colţul  

tabloului. Confuz, închei aproape mecanic bucla literei “e” din “Locke”. Ridic mâna nesigur  

şi privesc din nou. Culorile s-au uscat, pătrunzând în pânză, în afară de - ciudat - cele 

două dungi roşii.

Cu toată strădania mea nu reuşesc să-mi dau seama ce nu e în regulă. Deci: am 

făcut tabloul, am filozofat despre lumea bidimensională, am mai trasat două dungi roşii şi,  

când am început să mă semnez, am fost robit de acea magie. Şi…

Şi nimic. Simt că ceva lipseşte, că undeva e rupt ceva, dar nu ştiu ce şi unde. Mai  

ciudat e însă faptul că privirea îmi este tot timpul atrasă de cel două dungi roşii care încă  

nu s-au uscat. Şi care - şopteşte ceva tainic din mine - nici nu se vor usca vreodată.

Ridic din umeri şi, fără a-mi mai pune vreo întrebare, scriu apăsat titlul tabloului: 

“Drumul spre”.

De ce “Drumul spre”? Nu ştiu.

Dar simt că aşa trebuie să se numească.


