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concepţia mea despre lume şi viaţă 

până la douăzeci de ani 
toţi s-au simţit datori să-mi formeze 
o concepţie despre lume şi viaţă. 
 
alţi douăzeci de ani  
m-am cocoşat sub astă  
concepţie despre lume şi viaţă. 
 
acum sunt un câmp 
de pe care s-a smuls pielea de bitum 
fiindcă într-o zi am dat naibii 
concepţia mea despre lume şi viaţă. 
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ca să ştii:  

singurătatea e mai fioroasă decât un cerb în călduri. 
eu o pândesc, o gonesc, o iau zi de zi în cătarea armei, 
dar ea de fiecare dată ca un cerb în călduri se întoarce  
din fugă spre mine, cu ochii însângeraţi, cu răsuflarea  
şuierătoare. şi se repede, şi mă atacă, şi mă împinge,  
şi mă trânteşte printre tufişuri, de-mi sar cât colo pălăria 
şi arma de vânător. apoi iute mă încalecă şi mă pocneşte  
iar şi iar cu mândrele copite din faţă, în timp ce eu,  
mototol de groază, mă apăr cum pot, cu mâinile,  
cu bocancii. şi mă târăsc, şi mă strecor pe dedesubt  
ca prin urechile acului, şi mă rostogolesc prin frunziş,  
prin gropi, şi fug sufocat la vale, bucurându-mă  
– vai mie! –  
că nu şi-a înfipt pădurea de coarne în coastele mele. 
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