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Spectacol 
(Performance) 
 
Eu joc în fiecare zi, dimineața, rolul vieţii 
Și-n fiece zi de la Dumnezeu joc în propriul spectacol.  
Scena este luminată de două proiectoare: 
Luna şi soarele, dorm doar în pauza de noapte. 
Încerc să-mi arăt talentul şi îndemânarea, 
În locul  tuturor: sunt atât publicul cât şi interpretul. 
De pe scenă voi elimina, doar o dată - natura, - 
În orice moment, sunt creator - producător. 
Scopul principal al vieţii este să-ţi joci rolul, 
Lasă-ţi numele să fie pentru totdeauna. 
Noi înşine suntem artişti, spectatori, acest act 
Ne dă o evaluare a șansei reciproce dintre noi, omule! 
 
 
 
 
 



Dragostea este ca o bombă 
(Love is like a bomb) 
 
 
Când auzi un nume, 
Este ca o bombă ce explodează în tine. 
Așadar, prima dragoste e încă vie, 
Şi este ascunsă undeva ca o mină. 
Și el așteaptă, nu va aștepta până în ziua aceea, 
când te vei întoarce. 
Dragostea vrea să-ţi rănească inima din nou, 
Asemenea  bombei atomice de la Nagasaki?! 
Cum poţi trăi acum, fiindu-ți teamă de acest nume?! 
Stând departe de mină în sufletul tău?! 
Dragostea ca o distrugere, neutralizeaz-o, 
Cum să te salveze un genist binevoitor?! 
La urma urmei, numele ei este acum ca un buton,  
ca un mâner al unei grenade?!!! 
 
 
Hara-kiri poetic 
(Poetic “hara-kiri”) 
 
 
Japonezii au practicat cu mândrie hara-kiri, 
Obicei al samurailor, s-ar putea acum, aici? 
Abdomenul  a fost spintecat de bunăvoie, în linişte, 
Când onoarea militară a fost rănită. 
 
Câţi dintre noi în lumea poeţilor curajoși, 
Nu sunt recunoscuți de cititori, în lume. 
Să ne facem noi, de aceea, în lume, 
Un hara-kiri japonez poetic?! 
 
Poeţii nu stau prea mult în univers, 
Există câțiva dintre ei pentru vecie - poeţi ai lumii! 
Poeţii sunt aleși, probabil, de Dumnezeu, 
Fie ca Dumnezeu să fie ales de noi toţi în această lume. 
 
 
Patria mea 
(My country) 
 
Doar internetul este casa mea îngăduitoare, 
Spaţiul e nelimitat.  
Răsună liber versurile şi cântecele în ea, 
Toată lumea aude despre durerea mea. 
 
Ţara mea, proclamată, 
Denumită aici prin numele meu, 



Zeci de ţări în care este recunoscută: 
Graniţa mea, steagul meu, chiar şi un imn. 
 
Drapelul este ideea mea, conştiinţa mea este blazonul, 
Imnul meu e dreptatea, adevărul.  
L-am recunoscut pe hindus, pe mongol şi pe sârb, 
Unde inima mea e Patria mea! 
 
 
Prezentare și traducere de Elena Liliana Popescu 
 
 


