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Vasile Man   •   Revelația iubirii

Poezia
este frumuseţea sufletească
ascunsă
într-o lacrimă de lumină
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Geneza cărţii Revelaţia iubirii

 Când Am scris cu degetul pe Cer 
numele tău aseară… m-am logodit cu Viaţa, 
dorind să o facem mai frumoasă şi mai bună!

Eu am rămas cu O mână întinsă spre 
Cer…  când, într-un vis, buchetul de flori ce 
voiam sa-l dau lui Isus, s-a transformat, brusc, 
în seminţe… iar Isus mi-a spus: Seamănă! 
Seamănă! Seamănă!

Cartea mea O mână întinsă spre cer 
avea să fie tradusă în patru limbi: franceză, 
engleză, sârbă şi germană, pentru că 

Poezia poate fi…
O rugăciune care ne vindecă de ură, 
O mână întinsă spre cer pentru a da 

lumină cuvintelor 
Durerea unei nedreptăţi,
Un gest de solidaritate umană sau roua 

sufletului de pe obrazul dragostei.
Fără poezie am fi ca nişte râuri fără apă!
 Copleşit de bucuria vieţii, am scris 
Miracolul luminii, după care mi-a fost dat să 
cunosc durerea de a rămâne singur.
 Pentru a mă convinge de nemurirea 
sufletului, am scris Misterul vieţii. 
 Uimit, în faţa destinului, un înger, 
Lumina Mea, m-a chemat să scriem împreună 
despre frumuseţea sufletească a dragostei, în 
Revelaţia iubirii.
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Rugăciune
Doamne,
ocroteşte-ne
cu Lumina Ta,
frumuseţea sufletească!
Din boabele de grâu
ale cuvintelor noastre,
Să rodească
Binele
           în Lume!

 Este realitatea unei vieţi, când 
Omul trăieşte, înafara timpului, frumuseţea 
dumnezeiască a dragostei ce ne poartă sufletul 
în veşnicia luminii.

Echilibrul sufletesc, demnitatea şi 
credinţa fac parte din vocaţia şi tăria unui 
caracter, care nu poate fi umilit niciodată!

Vasile Man
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Poemul Luminii

Tu eşti
poemul luminii
din sufletul meu

 Eşti harul divin,
ce mă ocroteşte
când vin
Să ne rugăm împreună,
                 Lumina Mea!
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Scrisoare

Spune-mi,
de ce, când îmi scrii,
întotdeauna,
mi se umezesc ochii,
                     citind...

Tu ştii
câtă lumină 
pentru suflet
are fiecare cuvânt
primit de la tine?!...
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Revelaţia iubirii

Revelaţia iubirii,
o admiraţie
a frumuseţii tale sufleteşti

O primăvară a iubirii
prin care trăim 
frumuseţea sacră  a dragostei

Harul divin
al unei rugăciuni,
rostite împreună 

Portretele tale
desenate
cu lacrimi de rouă

Dimineaţa gândurilor noastre
a căror frumuseţe
o mângâi cu privirea

Mâinile tale
din timpul unei îmbrăţişări 
a luminii.

Tu, Lumina Mea,
eşti frumuseţea sufletească
din Revelaţia iubirii!
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Când vii

Când vii
în calea mea,
Tu eşti ca o duminică

Urcăm împreună
treptele bucuriei
cu sfiala
               unei rugăciuni

Dorul 
cunoaşte frumuseţea
îmbrăţişării!
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Uneori 

Uneori,
mă simt 
în afară de timp

Dar tu
mă cuprinzi,
în gând 
cu o îmbrăţişare

Nu este un vis!
cerul şi-a deschis
porţile albastre
            ale dorului.
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Avem nevoie

Avem nevoie
de lacrimi
pentru a ne însenina 
               sufletul
avem nevoie 
de dragoste,
pentru a ierta

Avem nevoie
de poezie

pentru a cunoaşte
frumuseţea sufletească!
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Cartea noastră

Revelaţia iubirii,
O carte,
într-un poem de dragoste

Lumina Mea,
O binecuvântare 
divină 

Frumuseţea gândurilor
dragi,
care se îmbrăţişează

Dorul
unui zâmbet
al prieteniei !

Bucuria
cunoaşterii
dintotdeauna !
..............................
Împreună 
Lumina Mea, 
am semănat 
în aceste pagini,
toate Cuvintele 
din asemănarea  noastră
sufletească!
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Pomul vieţii

Azi, am oprit Timpul
să împodobim  Pomul Vieţii
cu amintirile dragi!

În privirea ta,
citesc
o carte de poeme 
dedicate iubirii

Gândurile tale
păstrează îmbrăţişările 
ca nişte semne de carte!

În dreptul inimii,
tu porţi
întreaga frumuseţe
sufletească!
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În drumul tău

În drumul tău
prin lumină, 
te însoţeşte
            Bucuria Vieţii
Gândurile tale
vizitează toate bibliotecile
 lumii, 
căutând  fericirea,
               într-o carte...
Dar, Fericirea
este în sufletul tău!

Tu cauţi
în toate grădinile lumii
frumuseţea florilor...
Dar, trandafirii
au înflorit în inima ta...

Tu te-ai oprit 
sub un Cer înstelat,
să-ti  întâlneşti
                   dragostea...

Dar, sufletul  tău 
este cuprins 
de frumuseţea dragostei
de lângă tine,  
                 Lumina Mea!
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Prietenia noastră

Tu mi-ai schimbat zilele 
într-un cer de stele
                    albastre,
în care se întâlnesc
                   gândurile noastre.

Tu mi-ai întins o mână
să scriem împreună
întreaga frumuseţe
                   sufletească.

Ce poate să rămână
în braţele dragostei

Din care s-a născut
prietenia noastră!
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Cartea mea 

Cartea mea 
este o duminică
a sufletului,
în care 
ne întâlnim
într-o rugăciune
de dor…
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Timpul nostru

Tu ajungi
întotdeauna
în sufletul meu
           când mi-e dor

Ne întâlnim
în aceleaşi gânduri,
de atâtea ori,

Răspundem la fel
la toate întrebările lumii

Ne bucurăm împreună 
de clipele care ne păstrează

              zâmbetul.
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Tu m-ai chemat

Tu m-ai chemat
să cuprindem în cuvinte 
frumuseţea sufletească.

Mi-ai arătat calea
spre scara unei rugăciuni 
                         la Cer
Să primeşti
binecuvântarea
de-a fi
Îngerul meu păzitor,
                       Lumina Mea!
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Dimineaţa gândurilor tale

Dimineaţa gândurilor tale,
le mângâi cu privirea

Tu păstrezi o lacrimă
în care îţi ascunzi
                 iubirea

Toate zilele
îţi poartă numele.
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Portret I

Cuvântul tău blând
ca o rugăciune,

Privirea ta bună,
miracol al fiecărei întâlniri,

Zâmbetul cald,
din adâncul inimii…

Sunt stele de dor
desenate de tine
pe cerul frumuseţii
              sufleteşti

Numele tău,
bucuria zilei de azi!
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Portret II

Tu porţi pe umeri
frumuseţea anilor tineri!

Viaţa ta 
este o artă
a eleganţei sufleteşti

Ca tânără mamă,
te bucuri de armonia
              Familiei

Destinul divin
îţi apără
             vocaţia lirică
Tu eşti ca o Duminică!
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Portret III

Tu, Lumina Mea,
Eşti o Poezie!

Întreg sufletul tău
creează
universul credinţei 
în frumuseţea luminii!

Aerul care te cuprinde,
poartă bucuria unui miracol 

Când privesc în ochii tăi,
Cerul întreg, devine albastru !

Cu zâmbetul,
deschizi dimineața
unui răsărit de Soare!

Când admiri trandafirii,
înfloreşte în sufletul tău,
Dragostea...

Cu braţele întinse spre Cer,
aştepţi  îngerii să vină,
să-ţi ocrotească frumuseţea
                              divină!

Tu, 
Întrupezi Poezia...
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Portret IV

Frumusețea din inima ta,
doar dragostea
              o poate vedea

Gândurile de dor 
îţi desenează
          portretul iubirii

În apropierea ta,
înfloresc trandafirii...
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Portret V
 
Tu faci parte
din existenţa mea! 

Eşti însăşi Viaţa,
ce are ca sens,
                 Iubirea!

Tu mi-ai deschis
tot cerul 
             dorului,

În care cunoaştem,
împreună, bucuria
unei îmbrăţişări!
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Portret VI

Frumuseţea 
timpului tău tânăr
îţi umple casa
               de lumină!

Din zâmbetul tău,
florile
îşi aleg culorile
                  bucuriei

Tu ţii în braţe
fericirea,
ca Cerul înstelat,
                  Iubirea!
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Portret VII

Numele tău
este scris pe o carte,
care îţi poartă
frumuseţea sufletească

Tu te bucuri,
în inima cuvintelor
ce le rosteşti
sub un Cer al luminii,
Infinit de Albastru... 

De câte ori 
îţi recitesc poemele,
călătorim împreună
în lumea sublimă
a Poeziei tale!
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Naşterea 

Prin naşterea lui Isus,
cunoaştem
Miracolul creaţiei
Divine
şi 
Binecuvântarea
               Familiei!
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Timpul

Timpul
ne măsoară
Anii şi faptele!

Sufletul,
devotamentul
în dragoste…

Nu există om
mai bogat,
decât
cel care iubeşte!
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Maria

În fiecare femeie
este o Maria
ce poartă în ea
suferinţa de mamă,
răstignindu-şi
dragostea 
pe Golgota
acestei vieţi!
………………………
Doar iubirea
               de mamă
poate îndura
asemenea dramă!
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Învierea 

Prin Învierea Lui Isus,
Cunoaştem nemurirea sufletului

Prin El,
Trăim adevărata lumină a Vieţii

Prin El,
Dragostea are putere Divină

El este
Calea, Adevărul şi Viaţa

Prin El
Ziua de Azi 
este o binecuvântare
şi o rugăciune de mulţumire

       Hristos a Înviat! 
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Descoperire

Într-o fântână
                de lacrimi
am descoperit
               iubirea

Erau atât de curate, 
încât soarele
se vedea întreg
în fiecare picătură.
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Mâinile tale

Mâinile tale îmbrăţişează
               lumina
ca o revelaţie a iubirii

Ele cuprind
toate visele de împlinire
ale gândurilor,
care clădesc fericirea
în casa inimii tale.
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Asemănări

Frumuseţea sufletească
o citesc în ochii tăi,
ca pe o poezie
                  de dragoste

O preţuiesc în taină
ca un dor ascuns
                  în inimă
O port cu mine
                  peste tot
ca pe cel mai frumos dar 
al asemănării
                  noastre.
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Călătorie

Un înger
a venit în calea mea
şi mi-a arătat un drum spre lumina
din suflet

Am călătorit împreună
printre gânduri şi amintiri,

Crezând 
în veşnicia clipei
din frumuseţea
                 unei îmbrăţişări.
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Viaţa

Viaţa poate fi
un drum necunoscut,
când, prin destin,
preţuieşti lumina
din tot ce-i frumos
            sau te doare

Ea poate fi
o caldă mângâiere,
când sufletul iubeşte,
                 în tăcere

Dar, mai presus  de toate,
este un Cer de stele,
strălucind  de dor,
ca lacrimile…
în aşteptarea Ta!
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Concert

Într-un concert sublim
                          de viori,
dansează prin suflet
lumina iubirii

Tu asculţi,
admirând,
în gând,
frumuseţea
trandafirilor
din grădina 
unui dor...
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Bucuria

În inima ta
străluceşte o stea
               a bucuriei !

Tu porţi,
în tăcere,
ca o mângâiere,
tainele ei...

Bucuria trăieşte
într-un cuvânt,
semănat
           de iubire !
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Colind

De Crăciun,
te aştept să vii
să împodobim
                    împreună

Bradul bucuriei
cu frumuseţea ta
                  sufletească

Şi cu tot ce vrei,
Mai frumos,
din iubire să crească!

Să ascultăm
colindul
unui cor de îngeri,
vestind pe Mesia,

În timpul rugăciunii
                   noastre
la Fecioara Maria.



41

Vasile Man   •   Revelația iubirii Vasile Man   •   Revelația iubirii

Soarele tinereţii

Să te bucuri,
ca de lumina 
dimineţilor de vară,
cu lacrimi de rouă
pe trandafiri !

Să cuprinzi în braţe
Soarele tinereţii,
din amiaza fericirii,
ca cea mai caldă
dragoste a Vieţii ! 

Să-ţi asculţi inima,
când un dor
vrea să te îmbrăţişeze,

              Lumina Mea!
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Cuvinte sacre
                
Cuvintele tale
poartă
frumuseţea sufletească,
în care
Familia şi Poezia
sunt cuvinte sacre!

În ele străluceşte
lumina
            dragostei
si a creaţiei divine !



43

Vasile Man   •   Revelația iubirii Vasile Man   •   Revelația iubirii

Când te rogi

Tu ascunzi în suflet
Taina cuvintelor
           de iubire

Aerul prin care treci
devine un cer
          albastru

Când te rogi,
se face ziuă 
          în inimă!
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Armonia vieţii

Sufletul tău,
o catedrală a iubirii,
în care 
îngerii vin 
să se roage cu noi,

Tu ştii
să păstrezi
armonia vieţii

Să dai strălucire 
dimineţii unui gând

Să asculţi bătăile inimii,
când bucuriile zilei
                      se ascund.
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Cu un zâmbet

Cu un zâmbet
de-al tău,
cuibărit în suflet,

Gândurile mele
îmbrăţişează lumina,
din frumuseţea ta
          sufletească.
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Urme

Pe marginea albastră
a unui râu
clipele curg
în liniştea visării,
spre ţărmul
în care 
se văd urmele tale.
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Singur

Singur,
îmbrăţişez
        vântul

Ploile
îmi şterg
           lacrimile

Tu, 
îmi înseninezi sufletul.
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Gândurile noastre

Gândurile noastre 
locuiesc în aceeaşi stea
a bucuriei

Tu eşti
o chemare
a destinului,
             Lumina mea!
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Îmbrăţişări

Când ne auzim,
ne îmbrăţişăm cuvintele
şi le păstrăm
               într-un dor

În aşteptarea ta,
îmbrăţişez ziua
în care te văd.
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Pentru tine

Pentru tine exist,
pentru tine
                  mă rog,
Pentru tine
adun
toate cuvintele,
pe care le rostim
împreună
pentru
frumuseţea unui dor
al îngerului nostru
                  păzitor,
care ne veghează
paşii
                   în lumină!
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Fericirea

Mulţumirea
este o stare de fericire!

O bucurie
trăită cu inima
cunoaşte fericirea!

Gândurile dragi,
care le porţi cu tine,
în suflet,
sunt lacrimi
                 de fericire!

Numai împreună,
putem cunoaşte fericirea!

Singur,
nu poţi fi fericit.

Cine iubeşte,
este fericit!
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Lumina ta

Când iubeşti,
gândurile au aripi,
aripile au suflet,
sufletul
este plin de lumină!

Lumina ta
are 
o strălucire divină!
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Fără tine

Timpul
se destramă 
în lacrimi
         de argint

Dimineţile
nu mai au
rouă pe flori

Zilele
nu mai au sărbători!
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Bucuria

Bucuria
este frumuseţea sufletească
a celui care crede 
                         în iubire !

Lumina îmbrăţişării
când
Te aştept să vii !

Gândurile
care îţi repetă numele
                     cu drag!

Mângâierea 
unui dor
ştiut doar de Tine,
                 Lumina Mea!
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Lacrimi de lumină

Poezia,
suferinţa
Cuvintelor
înainte
de-a da viaţă
unei lacrimi
                  de lumină!
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Noi

Noi am venit
să cunoaştem
lumina,
care ne descoperă
toate frumuseţile
         vieţii,
ce le purtăm în suflet

Noi ne-am născut 
să trăim
în Universul - Infinit
al dragostei eterne
Purtate de spirit!
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Casa mea 

Casa mea
este în sufletul tău.

Când mă aştepţi,
stelele bucuriei
îmi luminează 
                 dorul
Eu locuiesc
              lângă izvorul
gândului tău  
dintr-o zi
Infinit de albastră.
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În lumină

Tu faci din prietenia
                   noastră
O cunună de cuvinte,

pe care o purtăm,

în fiecare zi,

cu bucuria de-a fi
                 în lumină!
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Clipe sublime

Ascult în gând
o muzică sfântă,
în care cineva cântă
o melodie sublimă
pe versuri semnate de tine,
când printr-o rugăciune,
tu urci pe o scară la cer 
să cânţi într-un cor 
             de îngeri!
Este o simfonie
doar de dor ştiută,
în care, 
o lacrimă de lumină
cântă
în sufletul însetat 
de frumuseţea 
unei clipe sublime
            de fericire!
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Plin de lumină

Când sunt liniştit,
în sufletul meu
aud paşii
                lui Dumnezeu
atunci, 
universul întreg 
e plin de lumină,
iar oamenii
sunt ocrotiţi 
de puterea divină!
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Sub cerul albastru

Tu eşti
o aripă de frumuseţe

a unui dor
întrupat în cuvânt!

Eu voi rămâne
în zborul din vis
sub cerul albastru
de tine deschis!
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Nu pentru spini

Dintr-un spin
de trandafir
a înflorit
o picătură de sânge
din degetul tău
            arătător!

Eu ţi-am trimis
o lacrimă în ajutor
să vindece
durerea unui dor.

Nu pentru spini
iubim trandafirii!
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Doar iubirea

Doar iubirea
poate vindeca
singurătatea

Doar dorul 
poate apropia
orice îndepărtare!

Doar îmbrăţişarea
face ca dorul
să-şi împlinească
               visele

O lacrimă
în rugăciunea
              de dor
risipeşte
              îndoielile.
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Aşteptarea

Aşteptarea,
un prag al dorului

Când te aştept să vii,
gândurile
se pregătesc
               de sărbătoare

Într-o lacrimă
străluceşte
o nouă stea
              a bucuriei

Când te apropii,
zâmbetele noastre
             se îmbrăţişează…



65

Vasile Man   •   Revelația iubirii Vasile Man   •   Revelația iubirii

Liniştea

Armonia din univers
Are o linişte divină!

Creaţia umană,
doar în linişte
                este deplină!

Dragostea 
are liniştea sufletească

prin care iubirea
poate să strălucească
…………………………….
Când zâmbeşti,
liniştea 
este o rugăciune
               de mulţumire
pentru dragostea Ta!
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Un gând

Locuiesc
într-un vis
în care văd
lumea frumoasă.

Unde tu
mi-ai întins o mână
să trăim
frumuseţea sufletească
împreună.
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Doar în tăcere

Doar în tăcere,
poţi cunoaşte
frumuseţea clipei
dintr-o mângâiere

Doar în tăcere
florile cresc
sub soare şi ploi

Doar în tăcere,
dragostea şi grijile vieţii
le purtăm
               cu noi!
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Am iubit

Am iubit
atât de mult viaţa,
încât Dumnezeu
mi-a întins o mână

Să vorbim împreună
despre 
frumuseţea sufletească!
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Metafore

Suntem împreună
doar în vis
         şi în gând

Îmbrăţişările
sunt doar metafore
ale dorului…

Dar, 
de câte ori
Te aud vorbind,
Visele devin realitate!
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Ascult în tăcere

Ascult în tăcere
rugăciunea unui înger
pentru noi

El vrea să fim amândoi
cu aceeaşi frumuseţe
                 sufletească,

în care dorul să crească

Să merităm
îmbrăţişarea destinului,
mai presus de fire,

Să fim ocrotiţi
             de Iubire!
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Sufletul nemuritor

După călătoria
de pe pământ,
o parte din dragoste
o voi lua cu mine în cer
să o cunoască şi îngerii,
iar partea cea mai frumoasă
rămâne
în toate cuvintele de preţuire
ce le-am scris pentru tine, 
învăţând împreună
frumuseţea unei îmbrăţişări
nestăvilitul dor
al unei iubiri curate
şi tot ce dragostea poate
să facă sufletul nemuritor.
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Doar Tu

Doar Tu ştii
de ce, dimineaţa,
Luceafărul de ziuă
rămâne mai mult
pe cer
împreună cu visele
           noastre

Doar Tu poţi deschide
cerul cu stele albastre

Doar Tu vrei, 
când îngerii mă cheamă
          la ei, 
Să vii cu mine!
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Numele tău

Inima mea
poartă
numele tău

Tu o porţi
în palme,

Să-i simţi
căldura

Din timpul
unei îmbrăţişări!.
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Rămâi

Tu rămâi
în sufletul meu
cu zâmbetul
ce mă cheamă mereu
               în preajma ta!
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Clipa

Ne întâlnim
în catedrala dorului,
să ne închinăm iubirii
lui Dumnezeu
pentru noi

El ne priveşte ocrotitor
pentru frumuseţea unui dor,
iar noi sărbătorim
clipa
în  care ne întâlnim
în rugăciune.
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Bucuria unui poem

Când vii,
bucuria are mai multă 
               lumină

Gândurile
îşi îmbrăţişează norocul
Pe unde treci,
paşii tăi lasă
              urme de dor

În ce stea
ascunzi tu
               atâta iubire?!
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Păstrăm în suflet

Păstrăm în suflet
frumuseţile lumii
adunate pe rând 
de fiecare gând,
care ne-a purtat 
prin misterul 
         destinului

Ne risipim în lumină
să ne bucurăm 
de dimineţile 
         cu rouă pe flori

Gândurile noastre devin
adevărate sărbători.
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Iubesc

Iubesc păsările
pentru că zboară!

Oamenii,
pentru că visează…

Lumina ochilor tăi,
ca soarele
                    în amiază!
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Faţa iubirii

Când stele răsar, 
să lumineze noaptea 

sub cerul 
infinitului dor,

auzi cum cântă
îngerii în cor

o melodie nouă,
prin iarba cu rouă,

Aşteptând dimineaţa 
să ne lumineze faţa.
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Ocrotire

Există o bucurie
în tot ce faci,
când gândurile tale
poartă lumina
frumuseţii sufleteşti
există o rugăciune
spusă din suflet,
care îţi deschide porţile împlinirii!

Există o mulţumire
când porţi
crucea destinului 
cu demnitate.

Atunci, 
Isus te priveşte
ocrotitor…
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Lacrimi de rouă

Cu lacrimi de rouă
pe frunze
florile aşteaptă
toată noaptea
sărutarea luminii…
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Plouă

Plouă
să se bucure florile

Plouă
pe umerii tăi tineri…

Eu te aştept să vii
într-o zi 

Să vezi cum  arată
ziua de azi

Udată
de lacrimi
de îngeri!
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Timpul

Fiecare zi
este un dar al luminii

Fiecare clipă,
un miracol al timpului,

Oferit oamenilor 
să sporească
frumuseţile vieţii!
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Doar inima

Cât de frumoasă
poate fi aşteptarea
împlinirii unui dor?!

Cât de mare
poate fi taina dragostei
ascunsă într-o stea?!

Cât poate cuprinde 
revelaţia iubirii,
când aripile sufletului
dor?!
……………………………….
Doar inima poate cunoaşte
Necuprinsul albastru
al Fericirii!
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Treimea vieţii

Cu frumuseţea
te naşti,
înţelepciunea
se învaţă
căldura sufletească
se trăieşte!
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Gânduri

Gândurile frumoase
întotdeauna
luminează 
            inima!

Ele sunt ca florile ce poartă
numele soarelui!
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Flori de crin

Tu ai frumuseţea tăcerii
apelor adânci
ale liniştii sufleteşti
şi entuziasmul
                  zborului
pe cele mai înalte stânci 
din necuprinsul 
                 timpului

Sufletul tău,
de frumuseţe plin,
trăieşte iubirea
                 florilor de crin!
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Vocea ta

Vocea ta caldă,
ca o îmbrăţişare,
cuprinde bucuria inimii
dintr-o sărbătoare

Cu o vorbă bună,
tu te apropii,
ca un înger păzitor, 
să oferi liniştea
necuprinsului dor

Vocea ta
străluceşte în cuvinte,
prin fapte,
care dau dimineţii 
un sens nou
                 Vieţii!
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Când taci

Când te văd,
îmi zâmbeşte sufletul

Când te aud,
gândurile te îmbrăţişează

Când taci, 
dorul zboară spre tine.
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Memento

Există o singură lume!
dar fiecare om
are lumea lui…
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Amintiri

Când
într-o zi fierbinte de vară,
Soarele îţi luminează tinereţea

Tu stai
pe malul unui gând
                   cu vise

păzite de îngeri!

Este clipa de iubire
ascunsă
într-o Amintire!
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Prima stea

Când ziua
se îmbrăţişează
cu noaptea,

Steaua dorului
vrea să fie prima
               pe cer,
Să-ţi lumineze
               visele.
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Trandafirii

Trandafirii 
sunt mai frumoşi
             când plouă

Atunci, 
ei seamănă
cu zâmbetul tău
din lumina
unei lacrimi de dor.
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Cerul

Când te naşti, 
cerul îţi dă
toată lumina
              Vieţii

În copilărie,
descoperi 
anotimpurile
Cerului tău

Tinereţea
are întotdeauna
Cerul 
Infinit de Albastru

Florile
îşi răsfaţă culorile
în faţa ochilor tăi
binecuvântaţi de roua Cerului
de pe obrazul
                   Dragostei!
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Primăvara luminii

În universul 
frumuseţii tale sufleteşti
s-au întâlnit amintirile
                           dragi
într-o rugăciune 
              de mulţumire!

Primăvara luminii
îşi arată bogăţia de culori
create de flori
                     pentru tine!



96

Vasile Man   •   Revelația iubirii Vasile Man   •   Revelația iubirii

Zi de primăvară 

Tu eşti
ca o zi de primăvară,
îndrăgostită
                  de lumină!

În inima ta
cântă viorile
unui vis
             împlinit!

Bucuria 
te leagănă 
în paşii unui dans, 
sub cerul înstelat
                al iubirii!

Ziua de azi
seamănă cu tine,
              Lumina Mea!
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Aceeaşi stea

Ti-am citit cartea
de dor
si de vise cu îngeri

Nu am crezut niciodată
că iubirea
poate fi cuprinsă toată

În asemenea lacrimi 
                     de lumină,
prin care,tu aprinzi seara
stelele dorului

Tu parcă scrii,uneori,
cu mâna mea...
Sub aceeaşi stea
               a dragostei,
Lumina mea!
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Cer albastru

Păstrez
în suflet,
în dor
si în gând

Frumuseţea
luminii tale
sufleteşti,

Ca o fereastră
deschisă
spre Cerul
Albastru
al Dorului.
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Cartea ta

Cartea ta
sărbătoreşte dragostea
de dor
şi frumuseţea sufletească,
prin rugăciunea iubirii,
când în calea ta
          înfloresc trandafirii !
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Tu ai văzut?

Tu ai văzut
cum străluceşte
o lacrimă 
pe un fir de trandafir,
ce îl porţi
în dreptul inimii?!

Ai văzut
cum înfloresc merii
primăvara,
să ne transmită
bucuria luminii?!

Eu am văzut
în sufletul tău, 
cum străluceşte dorul
şi frumuseţea iubirii.
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Rămâi

Rămâi
în sufletul meu
ca o primăvară
în grădina  cu flori!

Rămâi
lumina dragostei,
prin care respiră
frumuseţea vieţii

Rămâi,
în gândurile mele,
care îţi repetă
               numele!
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Miracolul luminii

Doar Tu
mi-ai arătat
frumuseţea sufletească
               a dragostei

şi ai devenit
Îngerul meu păzitor!

De atunci,
trăiesc înafară
              de timp,
Miracolul luminii!
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O zi frumoasă

Tu eşti ca o zi frumoasă,
îmbrăţişată de bucuria
                        luminii
În dreptul inimii,
păstrezi trandafirii
                         dragostei
într-un buchet de zâmbete,
din care
înfloreşte primăvara,
în suflet...
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Urare

Primăvara
frumuseţii sufleteşti
să o porţi cu tine 
în toate
anotimpurile vieţii!

Gândurile tale
să fie îmbrăţişate
de lumina dragostei!

Fiecare împlinire
să fie o treaptă 
a mulţumirii 
din inima ta!

Să te bucuri
de momentele sacre
ale destinului,
ce îţi ocroteşte
                   iubirea!
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Frumuseţea sufletească

Mărturisiri
din Revelaţia iubirii
Note

 Parcă m-am născut la începutul lumii 
şi ne cunoaştem dintotdeauna. Oamenii se 
comportă ca şi cum ar fi veşnici! lumea este 
una singură, dar fiecare om îşi are lumea lui! 
 Frumuseţea, dar şi urâtul, în imperiul 
libertăţii umane, nu au limite în exprimare, dar 
au conştiinţa responsabilităţii.
 Dacă iubirea este cea mai frumoasă şi 
curată virtute, în viaţa omului, creatoare de 
valori extraordinare, pervertirea iubirii în ură 
este păcatul, care distruge. Este Răul, născut 
din ura invidiei să blameze, să jignească până 
la violenţă, binele şi frumosul vieţii morale!
 Cele două forţe ale omului: binele şi 
răul sunt permanent antagonice. 
 Credinţa şi dragostea, însă, dau forţa 
necesară în lupta cu răul, din apropierea ta. 
Virtutea şi credinţa dau demnitatea, care nu 
poate fi umilită! 
 
 Din revelaţia întâlnirii într-un vis cu 
Isus, care mi-a spus: Seamănă!, mi-am asumat 
şi urmat destinul literar, simţindu-mă ocrotit, 
în faţa vicleniei şi invidiei, continuând să 
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cuprind în scrisul meu, vocaţia umană pentru 
protejarea Binelui şi Frumosului prin cultivarea 
dragostei. 
 După publicarea volumelor de poeme: 
O mână întinsă spre Cer, Miracolul luminii 
şi Misterul vieţii – trei cărţi, ce compun un 
destin şi marchează existenţa vocaţiei mele 
lirice, Dumnezeu mi-a trimis un Înger Păzitor 
(nu doar ca metaforă), ci, real, prin care am 
cunoscut Bucuria Luminii şi l-am numit 
Lumina Mea! Împreună, prin afinităţi comune 
şi vocaţie lirică, am descoperit într-o prietenie 
literară, unică, frumuseţea sufletească a 
omului, care se exprimă prin dragoste şi iubire, 
fapt ce consacră adevărul despre nemurirea 
sufletului.
 Ceea ce am gândit, simţit şi scris 
împreună cu Lumina Mea, a devenit titlul 
cărţii, Revelaţia iubirii, prin care dovedim 
că sufletul este în afara timpului şi a vârstei, 
păstrându-şi tinereţea şi prospeţimea, cu tot 
ce are dragostea şi iubirea mai frumos! 
 Revelaţia iubirii, descoperă în sufletul 
fiecărui Om, frumuseţea vieţii, trăită cu 
dragoste, credinţă şi optimism – fapt ce 
creează, nu doar armonia în relaţiile dintre 
oameni, ci şi marile valori materiale şi spirituale, 
ce îmbogăţesc frumuseţea Vieţii.

 Cu drag şi preţuire pentru Lumina Mea!
 

Vasile Man
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Carte de vizită

Vasile Man (Vasile Alexandru Man, n. 25 aprilie 1936, 
Târgu Mureş) a studiat teologia la Sibiu şi filologia la Timişoara. 
Ca profesor, a predat limba română şi limba latină în învăţământul 
preuniversitar din Arad. Debutează, cu poezie, în revista „Forum” 
a studenţilor Universităţii din Timişoara (1969), iar prima carte, 
În preajma ta, (versuri) îi apare la Editura „Relief Românesc”, 
Bucureşti, 1981. A publicat mai multe volume de poezie, eseuri 
şi istorie literară. Este membru al Ligii Scriitorilor din România şi 
al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
 Din 2005 până în prezent, este redactor-şef fondator şi 
director executiv al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, editată 
de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat 
cu Le Department de Roumain et le CAER – EA d’Aix Marseille 
Université, Le CIRRMI de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 
France şi Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi 
Literatura Română, Universitatea Novi Sad, Serbia, University of 
Jena, Germany, Academia Română, Filiala Timişoara, Institutul 
de Studii Banatice „Titu Maiorescu”. 
Cărţi publicate:
În preajma ta (versuri), Ed. „Relief românesc”, Bucureşti, 1981
Puterea cuvântului (dialoguri cu scriitori şi oameni ai şcolii), Ed. 
„Relief românesc”, Bucureşti, 1981
Renaştere prin educaţie (eseuri şi dialoguri), Ed. Mirador, Arad, 
1999
O antologie a literaturii arădene de azi, Ed. Mirador, Arad, 2000
Nu doar duminica (versuri), Ed. „Şcoala Vremii”, Arad, 2001
Şcoli arădene vol. I, Ed. Gutenberg Arad, 2002
Timp şi destin (versuri), Ed. Gutenberg, Arad, 2002
Şcoli arădene vol. II (în colab.), Ed. Gutenberg, Arad, 2003
Cuvinte care zidesc (poeme noi), „Vasile Goldiş” University Press, 
Arad, 2006
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Dicţionarul scriitorilor arădeni, sec. XIX-XX (în colab.), „Vasile 
Goldiş” University Press, Arad, 2009
Baruţu T. Arghezi, un spirit european, „Vasile Goldiş” University 
Press, Arad, 2009
O mână întinsă spre cer, antologie lirică bilingvă (română-
engleză), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2010 (print şi 
online)
O mână întinsă spre cer, antologie lirică bilingvă (română-
franceză), cu o prefaţă de prof. univ. dr. Louis Begioni – 
Universitatea Lille 3 Franţa, Ed. Gutenberg Univers Arad, 2011
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