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Ex tu

Te caut aşa cum te-am cunoscut...
încerc să deosebesc ce erai, şi ce eşti...
vreau să te întorci la mine ca întâia oară,
pură, seducător de nevinovată şi dulce...

Zâmbetul tău şăgalnic şi senin,
buzele care mereu mă chemau,
sărutul tău fierbinte şi pasional 
vino - te aştept de o existenţă...

Dragostea-mi nu are margini...
ţie ţi se cuvine totul, te doresc –
tânjesc după dragostea-ţi, o aştept –
oferă-mi un crâmpei din infinitul care este sufletul...

Sper că-ntr-o zi vei spune - „Da!
eşti al meu şi sunt a ta, pe vecie,
iată, Destinul a schimbat jocul răului –
m-ai vrut? Atunci şi eu te vreau, pentru TOTDEAUNA!”



Matioşă onirică

Iubindu-te în taină am sperat,
cu gingăşie-n gând,
că tu, doar tu vei reuşi –
inima să-mi iei zălog.

În exaltarea ce mă stăpânea,
când te vedeam din vise coborând,
zăream în tine tot ce îmi doream,
neintuind tristeţea viitoare...

...târât am fost în amăgire,
voind să cred doar ce speram,
nebănuind că la final –
voi fi rănit de crudul adevăr.

...ascult, visez, iar mă deştept –
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din somnul greu, amar ca fierea,
să văd în tine iar ce îmi doream –
neintuind tristeţea viitoare...



Sentinţă

...cât de crudă e sinceritatea ta!...
dureros de omenescă...
m-am înşelat, sperând în van – crezând –
că realitatea poate fi eludată...

Prudent, mi-am trăit speranţa cu zgârcenie,
făcând din zi noroasă – zi senină,
lăsând nădejdea să plutească pe un nor –
venit din orizont ca o excepţie...

Durerea-a sfâşâiat giulgiul iluziei...
dând la iveală ce se ascundea –
dincolo de-a ruminaţiilor speranţă
dincolo de norul din depărtări vătuite...

Sufletul cald s-a răcit,
sub durerea ca o ploaie repede de vară,
sub grindina realităţilor mizere –
sub vântul câinos şi hâd...



„Început”

Cer albastru, pur, nebănuit de proaspăt,
un nor pufos alunecă-n nemărginire,
parfum de iunie, uşor brizat de vânt,
şoapte dulci-amare în aerul îmbălsămat...

O banală zi, ca toate celelalte, dealtfel,
ai apărut în viaţa-mi pustie, goală –
parfumul tău cuceritor îmi mângâie nările –
cu fiorul dragostei ce părea definitiv apusă...
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Inima-mi obosită palpită de iubire –
te simt, tu eşti cea dorită dintotdeauna,
sufletul aparent îmbătrânit, renaşte brusc – 
în şipotele vocii tale – susur de râu sălabatic...

Visez probabil cu ochii deschişi,
zâna din basme, atavic dorită - a apărut!
mulţumiri Cerului – ochii te scrutează –
nu se pot ogoi de imaginea-ţi serafică!...

Fiecare clipă aduce viaţă, aduce dor –
avid de tot ce este TU –
rostesc cuvintele izvodite din suflet –
vreau să te păstrez numai pentru mine –

Îmi doresc o veşnicie împreună –
dulce şi perenă, ILUZIE!...



Dragoste

Te-am văzut de departe,
îţi ştiam mersul, erai tu,
unică, inconfundabilă,
am alergat, mâna ţi-am cuprins,
mi-ai zâmbit, mă simţiseşi deja,
frumuseţea-ţi, ca de obicei, serafică,
fiorul dragostei m-a străbătut ca prima dată,
vibram tot, sentimentele sunt pure,
tăcuţi am mers alături, o vreme,
paşii se auzeau egal,
până şi respiraţia era tandem...

Ce potrivire!... chiar tot, aproape,
o clipă doar, atât ştiam,
buzele s-au unit frenetic – 
înlănţuiţi de braţe, ne iubeam,
amândoi, ca unul singur...

Privirile vorbeau de la sine,
limbajul dragostei nu are nevoie de cuvinte,
am pornit uşor, din nou –
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în umbra înserării de toamnă eram numai noi...

O frunză a tulburat firea,
chipurile au început să se vadă ca prin sită
topindu-se orice urmă a ceea ce a fost...

 
...m-am trezit, era miez de noapte,
visul fusese frumos,
nu mai pot adormi, privesc – 
ce e în jur pare rece, gol...

Aş fi dorit să nu mă trezesc...
cu riscul rămânerii în neant, chiar,
te vreu înapoi, abur de vis,
poartă-mă iar pe valul tău...
era aşa de frumos,
dar prea puţin pentru a iubi,
mult prea puţin...



EU şi numai EU

Aşa am zis mereu – că EU şi numai EU...
dar cine sunt eu să judec, să vreau?...
oare tot ce vreau este BUN sau BINE?...
chiar şi numai doar pentru MINE?... sunt oare egoist?!...
sau impresia de BINE sau BUN este relativă – 
aşa cum spun filosofii?...

Uneori, chiar cred ceea ce spun, orice –
aş vrea să pot spune că sunt perfect,
dar în acel moment m-aş înfrăţi cu neantul –
ridicol, absolut, grotesc...

De aici până la pieirea morală e puţin...
ca pasul dintre sublim şi ridicol...
te întreb pe tine, care mă asculţi –
ai vreo umbră de îndoială în acest raţionament?...

Dacă da, înseamnă că eşti ca mine oarbă...
la tot ce e frumos şi bun, cu adevărat,
nu poţi vedea omul de lângă tine aşa cum trebuie,
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pentru asta-i nevoie de un minim de respect pentru vizavi...

Atunci vei vedea lucrurile aşa cum trebuie...
eu am încercat, este minunat, sublim,
trăiesc a doua viaţă ca Lazăr ieşit din criptă – 
sau orbul din Templu căruia i s-a redat vederea...

Recunoscător, am găsit drumul pe acea cale – greu –
învăţ să trăiesc din din nou, nu-i uşor,
uneori mă clatin, ca un om beat, da – 
această „beţie” mă ţine în viaţă – o doresc...

Multă vreme am fost „treaz” – dar orb,
acum te văd, da, pe tine – te simt,
eşti a mea şi te voi păstra cu sfinţenie,
ajutându-te, căci uite, la rându-ţi ai începu să „vezi”!



2012

De ce loviţi cu vorba atunci când sunteţi imploraţi?...
 
Prigoniţi ceea ce VOI nu puteţi avea,
nu simţiţi, nu doriţi dragostea, da,dragostea,
sunteţi împietriţi, cu adevărat, răi, orbi –
tot ce este frumos şi pur, negaţi...

Invocaţi răul, mereu, vă este ca un frate bun,
încătuşaţi tot ce este bun în semenii voştri,
le-aţi lovit sufletul - mai bine îi ucideaţi,
nici chiar sângele lor nu v-ar fi mulţumit,
tot negri la suflet aţi rămâne, veşnic...

Aşa sunteţi VOI, aproape toţi – vă plâng,
când veţi dori cu adevărat să iubiţi –
credeţi-mă – va fi prea târziu pentru voi,
pierduţi definitiv în neantul păcatului –
nimeni şi nimic nu vă va putea salva...

Pierduţi veţi fi pentru totdeauna,
sufletele voastre se vor chinui etern,
aminte vă veţi aduce şi veţi regreta,
în Acel Ceas mult prea târziu...
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Depărtări

Din zările albastre raze strălucesc...
radiant aduc amintiri plăcute / neplăcute,
momente dulci-amare desluşesc, zăresc
din toate se remarcă doar cele legate de tine...

Uitându-mă mai bine, te-am zărit,
strălucitoare, caldă – ca o zi de mai,
parfumul florilor de tei sălăşuieşte-n părul tău – 
căzut în valuri peste umerii goi...

...parcă fără ţintă priveveam o icoană pe sticlă,
vedeam privirea-ţi limpede, ca o flacără eternă,
ce încă nu era a mea...
prin mine trecea undeva, departe,
prin Univers parcă rătăcitoare gonind,
aşteptam cu nerăbdare să mă atingă,
să ne-mpletim apoi privirile şi paşii,
alergând prin iarba crudă a primăverii,
aflată pe un mal de iaz precum privirea-ţi...

Căzând apoi în valurile dragostei – 
din doi să facem unul singur – 
de-aceea-obol de flori aştern în calea ta –
în drumul care duce spre Sublim...



Răzvrătire

Am încercat să te-nţeleg în totul,
gândind o clipă ca şi tine,
am încercat să simt ca tine,
atingând cu sufletul iubirea...

Am încercat să vreau ca tine – 
făcând doar ce-mi place...
dar am rănit şi-durerat în jurul meu – 
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...şi de atunci am vrut să fiu doar „eu”...

„Eu” şi numai „eu”, asemeni mie...
şi am văzut că totu-ntinerea...
am simţit cum dragostea din nou mă stăpâneşte...
de-atunci am zis că-ntotdeauna – 
de-acum încolo fi-voi „eu”, şi numai „eu”...



Cunoştinţă

O noapte caldă te-a adus la mine,
cu un parfum ameţitor de-nmiresmat,
O, Doamne, cât de mult te-am aşteptat!...
ai apărut ca-n visele divine!...

Ce-nşelătoare e lumina ta, Iubire!...
cu zâmbetul amăgitor, frumos –
cusufletul sacrificat, adus prinos,
şi dreptul de-a spera la Nemurire!...

E dovedit: amurgul îţi e bun amic...
mascheziîn el durerea, neîmplinirea – 
mimezi doar fericirea, izbăvirea –
- dar până să dispari, mai stai un pic!...



Săptămâna Patimilor

Providenţă, mă vei părăsi, 
îmi vei lua speranţa, visele,
răsăritul soarelui nu va mai fi cum era,
nimic din tot ce a fost... aerul este greu – 
nu mai vreau nimic, nu mai sper nimic...
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Fericit eşti acum, călcând un suflet,
ce era al Tău, acum este pustiu,
pustiu şi rece, gol, acum Îl părăseşti...
 

Viaţa, deci, în cele din urmă se răzbună,
mai curând decât aş putea crede...

Un suflet vidat Te va primi înapoi,
Te-a aşteptat o viaţă, oricât, oriunde,
a plâns, a râs, a jinduit venirea Ta,
zâmbetul Tău, sau doar Surâsul...

Putere voi căpăta, trăire voi simţi,
renasc evanescent, privind la Tine cum Revii,
din viaţă pentru viaţă Te-ai născut –
dar asta nu mai contează...

Hai, vino, suturează-mi gândul cu Tine,
pătrunde-n mine şi în visul meu –
chiar şi pentru atât, merită să-ţi mulţumesc, Divinitate...



Vis

În ceas târziu din noapte
rumoarea amintirilor se-aud
aparent bucuros, tresar –
începe trăirea fără sfârşit...

Mâna mea aproape că atinge,
ceva demult pierdut – acum departe,
deşi pare vis, e atât de real,
imagini demult uitate, revin,
trăiesc fiecare moment,
lăsând o parte din mine –
ca odinioară,
luna zâmbeşte fugar,
stelele sunt lacrimile mele,
odată, demult, te doream,
deci nu doream chiar orice –
de aceea dorinţa nu s-a împlinit...
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Satiră

„ Mi-e ruşine cu tine, ai părul alb –
eşti gras, ai burtă, mi-e ruşine cu tine,
nu pot merge alături de tine pe stradă,
înţelegi, mi-e ruşine, nu pot –
pot, în schimb, să-ţi dăruiesc dragostea...

... doar atunci când seara îşi întinde mantia,
când bezna stăpâneşte totul
atunci nu mai sunt aceeaşi

Sunt pur şi simplu eu, cea care vrea –
nu ştiu dacă pe tine, dar vreau –
vreau să dau şi să primesc dragoste...

Doar tu şi eu, atât, înlănţuiţi,
dacă doar atât vrei, atunci se poate,
deşi te vreau pe tine, mi-e ruşine,
mi-e ruşine să-ţi ating trupul gol,
pur şi simplu – m-e ruşine cu tine...”

...eşti prea simplă, prea naivă...
şi plină de contradicţii, pe deaupra...
când te văd, şi mie mi-e ruşine, da,
mi-e ruşine de toată această situaţie...

...ce ne facem?...



Siaj

Am interogat: „DE CE?”, implorând Providenţa...
nesimţitor de calm privesc în ceaţa deasă,
vorbesc cu mine, dar nu pricep,
păcatele mă năpădesc în valuri, potop,
te caut pretutindeni, răscolesc gândurile,
aştept răspunsuri ce n-au întrebări,
mi-am pus trupul, mintea , sufletul,

11



ca într-un Pat al lui Procust...

Răbdarea mea nu are limite omeneşti,
dar oare ce folos în toate astea,
mă pierd în valurile vieţii...
nu vrei să ştii nimic din mine,
alunecoasă ca un peşte, te strecori –
siajul tău lasă în urmă doar durere...
privirea ta senină şi duioasă,
acum rece şi tăioasă ca un ochi de sticlă
răneşti şi loveşti tot ce ai iubit –
pare-se că tu ai contat, şi numai tu...

Marian Gh. Benga
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