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Machandi

Eugen Axinte

Poţi închide ochii,
dar nu poţi stinge soarele !

( N. Iorga )
I

Iubiri fără de seamăn, nopţi de
mreajă
un relief de umbre în durate
ce-s una şi aceeaşi, peste toate
cele ce sunt...

Te-arată,-ţi zic, zeiţă a luminii
în, reavăn, dor purtat de Creator
spre fiii tăi veghind lângă Carpaţi
în vatra arilor neînfricaţi

copii ai Geei, ce lumina-şi cântă
în doină şi în leagăn de prunci
nemuritori
genunea e în voi şi-n toate ce-s
iubire numai, dintr-o rună sfântă

e runa ta zeiţă, este pacea
şi tu, aceeaşi, pacea tuturor.

II

În mirt şi ambră, zăvorâte-s vise
ce sine-şi duc în sinea veşniciei
durate-s numai ale lumii crezuri
despovărate-s, iată, a stelelor lumini

nicicând nu vei cunoaşte ale tăcerii
punţi
decât purtându-ţi vrerea în rug
nemuritor
acestea-s, dară, vrednică lumină
ce-i dete zeei  cântul...

Redobândeşte-ţi calea, te du în
nemurire
îţi lasă deci trecutul în văile uitării
din veacuri de minciună, ce-au
zămislit istorii
acestei lumi pierdute.

III

Doar înfrăţiţi cu moartea am
străbătut durata
întunecimii voastre, de fameni şi călăi
nimic în astă lume nu sta-ne-va-
mpotrivă
şi glorie zidi-vom...

Nici blestemaţi nu meritaţi să fiţi
din răutatea voatră ne-ales-am cu
lumina
ivită din suflarea nestinşilor martiri
din sfânta noastră vatră

e-o altă lume, iată, ivită din ruine
ce-n harfii-şi cântă, paşnic, nemurirea
–

pecete e şi tânguită humă.

IV

Afla-ne-vom mereu în şoapta sfântă
zidind din umbre calea de lumină
către obârşii doar de noi ştiute
născute în rostirea întâiului Cuvânt

şi ne-om alege vrednică iubire
veşminte de lumină şi trainic
legământ
să scoatem din sclavie şi din ruinuri
glia
şi stea nemuritoare s-aşternem pe
Pământ.

V

Fii ai luminii, bravi ramani şi geţi
stelele-n veghe-s şi noianul arde
genuni, eoni, durate, jubilee
dau trup monerei şi zeiţei semn
să-nalţe în iubire
al lacrimii veşmânt.

Sobor de voievozi renaşterii dau
slavă
şi Eminescu se va naşte iară
nevrednica elită va spumega-n uitare
şi hruba de-ntuneric se va topi-n
neant.


