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„Destinul Poeziei 
este al boabelor de grâu,
semănate prin cuvinte,
din care să rodească
O nouă lume
a frumuseţii suleteşti”
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O prietenie literară

Vocaţie şi destin

Destinul poeziei într-o prietenie literară 
este un har divin al asemănării dintre două 
valori spirituale.

Când am spus că Poezia este o lacrimă 
de lumină, poeta Viviana a completat: Poezia 
este frumuseţea suletească ascunsă într-o 
lacrimă de lumină.

A fost primul pas în stimularea 
reciprocă a creaţiei lirice, prin scrierea şi 
publicarea cărţilor noastre, cu un nou mesaj 
liric, al frumuseţii suleteşti, devenit crez literar, 
prin publicarea împreună a poemelor lirice din 
volumul Viviana Milivoievici, Vasile Man, Ziua 
de Azi, prefațat de Virginia Popovici, conf. univ. 
dr. la Universitatea din Novi-Sad, Serbia. 

Asemănarea suletească, ocrotită 
prin vocaţie şi credinţă, a făcut ca revelaţia şi 
destinul vieţii să ne îmbrăţişeze gândurile în 
dorinţa noastră de a crea prin cuvinte o nouă 
lume a frumuseţii suleteşti. 

Isus: „Seamănă! Seamănă! Seamănă!” 
Este revelația dintr-un vis, când am scris primul 
volum din cartea O mână întinsă spre cer, iar 
poeta Viviana avea să scrie o antologie lirică 
de inspitație divină: Albastru - Ininit, ambele 
cărți iind traduse în engleză, franceză, sârbă și 
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germană, iar consacrarea lirică a poetei Viviana 
Poclid Dehelean avea să ie la Universitatea 
Sorbona Paris 3 Franța (în primăvara anului 
2018, martie, 19).

Ambele titluri au deschiderea lirică în 
Albastru - Ininit al Cerului invocat de setea 
de absolut, apropierea de Dumnezeu, care 
a devenit ocrotitorul frumuseții suletești al 
noului crez literar.

Cartea Destinul Poeziei descrie un 
portret al frumuseții suletești a dragostei și 
credința în veșnicia luminii din viața spirituală.

„Din lacrimi / am facut / pahare de 
cristal. // Să le umpli / cu visul cuvintelor  / 
însetate / de lumină” (Poezia).

Cărțile noastre, scrise sub semnul unui 
destin, se citesc direct cu suletul.

Vasile Man
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Pe malul Senei

Pe malul Senei
ţi-am văzut
frumuseţea suletească
într-un zâmbet
de fericire

La Notre Dame,
în timpul unei rugăciuni,
ascultai un cor de îngeri

Turnul Eiffel
ajungea la înălțimea
bucuriei tale
fără margini

De braţul tău,
îmi sprijin destinul.

                                                 Paris,
                                            19 martie 2018
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I. PORTRETE
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Portret I
Dimineaţa destinului

Când vii,
toate visele
           devin realitate!

Cuvintele şoptite
devin îmbrăţişări
           ale dorului

Tu eşti 
dimineaţa frumoasă
a destinului meu…
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Portret II
Lumina Mea

Numele tău, 
Lumina Mea,
poartă destinul 
frumuseţii suleteşti
ce însoţeşte dragostea
în veşnicia luminii

Alături de 
Beatrice, Laura,
Veronica ori Cornelia,
Numele tău,
Lumina Mea,
botezat de un destin 
         divin,
Ne însoţeşte 
gândurile, asemănările
şi suletul  
într-o lacrimă de lumină
Tu eşti 
revelaţia iubirii
şi destinul poeziei 
în care se oglindeşte
Viaţa
din Cerul albastru 
al suletului
în care purtăm 
bucuria unei rugăciuni
de mulţumire suletească
Tu eşti
Lumina Mea
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Portret III
Poezia ca destin

Pentru toată iubirea
care ai risipit-o
           în lumină

Cerul 
ţi-a dăruit
frumuseţea suletească
          divină

Poezia ca destin
ne-a îmbrăţişat
asemănările

Dorul 
ne cunoaşte 
toate cărările



15

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

Portret IV
Pe malul Senei

Pe malul Senei
ţi-am văzut 
frumuseţea suletească 
într-un zâmbet 
            de fericire

La Notre Dame,
în timpul unei rugăciuni, 
ascultai un cor de îngeri

Turnul Eiffel 
ajungea la înălțimea 
bucuriei tale
               fără margini

De braţul tău,
îmi sprijin destinul
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Portret V
Aş vrea

Aş vrea 
să-ţi simt
     respiraţia

Să cred
că exişti
      cu adevărat
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Portret VI
Te-am visat

Te-am visat,
cântând la pian
o melodie 
             de dor

Când m-am trezit,
la uşa suletului,

Erai tu …
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Portret VII
Dor

Cu mâinile,
îmbrăţişăm lumina
şi scriem într-o stea
bucuria unui gând

În priviri,
purtăm 
frumuseţea suletească
             a unui dor



19

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

Portret VIII
Vis

Am făcut, 
în vis
înconjurul lumii,
          cu tine

Ne-am oprit 
să admirăm 
toate bogăţiile
          pământului
cu frumuseţile lui
veşnice şi trecătoare,
cu zile şi nopţi
           în sărbătoare

Dar, nici un loc
            din lume,
Nu are frumuseţea
suletului tău
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Portret IX
Păduri de gânduri

Azi,
Ne-am plimbat
împreună
printr-o pădure
de gânduri

Bucăţile de cer
le vedeam
printre frunzele copacilor,
ca nişte cuvinte
nescrise
despre o zi

dumnezeiesc
          de frumoasă
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Portret X
Destin

Cerul
ştia
că noi semănăm 
Când am întins o mână
               spre cer,
Tu mi-ai arătat 
miracolul luminii
din Albastru-Ininit
Atunci, 
un înger
ne-a scris destinul 
Frumuseţii suleteşti
               a dragostei
trăită, în Bucăţi de sulet,
frânturi de gânduri…
şi admirată 
în Revelaţia iubirii.

Destinul nostru,
o rugăciune de ocrotire
a Frumuseţii suleteşti
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Portret XI
Numai Tu

Numai Tu,
eşti frumuseţea 
              suletească
a trecerii mele
prin lumină

Numai Tu
îmi oferi braţul 
să-mi sprijin
             destinul

Numai Tu
ştii
de ce
în iecare zi
ne rugăm
            împreună
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Portret XII
Concertul luminii

Tu eşti
un miracol 
al luminii
coborât în inima mea

În cer, 
îngerii susţin 
un concert divin
pentru
frumuseţea luminii tale
suleteşti
din visele
          de dragoste

Nu-i aşa, 
că noi, prin destin,
îmbrăţişăm tot universul
când iubim?!
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Portret XIII
Poem de iubire

De Ziua Ta,
Soarele răsare
mai devreme,
să poată veni
toţi îngerii
să-ţi cânte
Întru Mulţi Ani!

Pe cerul
ininit de albastru,

Străluceşte numele tău,
ca un poem de iubire

A frumuseţii 
             Suleteşti
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Portret XIV
Regină

Locuim
în aceeaşi lumină
a Cerului tău albastru

Călătorim împreună
pe acelaşi drum
al destinului

În vis, 
ascultăm un cor
           de îngeri,
care cântă 
Ave Maria,
dedicat ţie,

Regină
a frumuseţii 
             suleteşti
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Portret XV
Singura minune

Am călătorit împreună 
pe drumuri neumblate
                          de noi

Am descoperit istoria
suletului omenesc,
scrisă în opere de artă
Dar, oricât am admira
frumuseţile lumii,

tu rămâi
     singura mea minune
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Portret XVI
Acrostih 

Vine un timp
Imposibil de oprit,
Vara vieţii,
Iar acest anotimp
Are strălucirea luminii.
Numai dragostea
Ascultă dorul inimii
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Portret XVII
În braţele tale

Cu o mână întinsă spre cer,
am cunoscut
Miracolul luminii
din 
Albastru-Ininit
al frumuseţii tale suleteşti,
în care 
o voce de înger
ne-a propus o prietenie 
                           literară,
începând cu Ziua de Azi.
Aici, am descoperit
Mirajul iubirii prin
Bucăţi de sulet, 
frânturi de gânduri…
şoptind, cu sială 

„În braţele tale, mă simt acasă!”



29

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

Portret XVIII
Lumina Ta

Lumina ta suletească
străluceşte
în iecare cuvânt
scris, 
şoptit
sau păstrat în gând,
în priviri şi în zâmbete,
în gesturile mâinilor
întinse 
pentru îmbrăţişare
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Portret XIX
Dintotdeauna

Simt
că ne cunoaştem
dintotdeauna

Urcăm împreună 
treptele
frumuseţii suleteşti 
în aceeaşi lumină 
              a cuvintelor, 
care s-au împrietenit
la prima vedere
………………………................
În pădurea de gânduri,
Ne îmbrăţişăm
               anotimpurile



31

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

Portret XX
Zbor 

Eu nu sunt 
doar o cifră,
ci o zbatere 
                 de aripă

Într-un zbor
al gândului 
în jurul pământului 

Să cunosc
oamenii şi lorile,

Viaţa şi sărbătorile 
                    iubirii
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Portret XXI
Cu tine 

Am urcat 
cu tine
treptele catedralei,
în lumina unei dimineți,
în care
am cunoscut
împreună
mulțumirea suletească!
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Portret XXII
Cu mâna ta

Nu pot în cuvinte
să-ți cuprind frumusețea 

Ești însăși lumina
ce-ți poartă blândețea

Și zâmbetul cald,
mai presus de ire
care cuprinde
întreaga iubire.

Cu mâna ta albă
îmi mângâi destinul

Dorul
îmi absoarbe
                  suspinul …
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Portret XXIII
Cuvintele tale

Tu ești
Poezia iubirii!

Cuvintele tale
deschid
Porțile Cerului
ininit de albastru
al frumuseții
suletești.
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Portret XXIV
Poem

Azi,
m-a îmbrățișat
vântul
și
ploaia,

Dar Tu
ești
în suletul meu.
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Portret XXV
Revelația iubirii

Revelația iubirii,
Portretul tău

desenat
de lumina
șoptită
a frumuseții tale
              suletești …
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Portret XXVI
Destin

Noi locuim
împreună
cu Poezia
într-o lacrimă
de lumină.
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Portret XXVII
Curcubeu

Am îmbrățișat lumina
din curcubeul 
frumuseții tale
                    suletești

Te-am simțit 
atât de aproape 
                  de pleoape,

încât
mi s-au umezit ochii
                     de drag.
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Portret XXVIII
Cu tine

Te însoțesc
în iecare călătorie,
cu gândul.

Nu am văzut
niciodată 
                 Marea,

decât 
în poemele tale!
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Portret XXIX
Ziua ta 

E ziua ta!
Ziua frumuseții tale
              suletești

Ziua când
într-o lacrimă
de lumină
strălucește
bucuria!

Destinul
să-ți îmbrățișeze
Iubirea
Mulți și Fericiți Ani!
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Portret XXX
La Mare

Dimineața își spală fața
                          de stele,
cu apa Mării

Soarele
își scaldă lumina,
la slujba
de sințire a apei,
înainte de botezul
noii zile!

Tu porți 
binecuvântarea
frumuseții suletești
                   a dragostei.
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Portret XXXI
Destinul mamei 

Destinul mamei
pare un vis, 
ce ține în brațe
             iubirea.

Suletul,
un paradis,
când de inima ta
se sprijină lumina.
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Portret XXXII
Izvorul

Tu ești izvorul
curat
al unei lacrimi 
                      de dor

Poezia
frumuseții suletești

Bucuria
de-a te auzi
din orice parte a lumii,

Când gândurile noastre
se îmbrățișează.



44

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   

Portret XXXIII
Tu porți

Tu porți
în sulet
frumusețea luminii

În ochi,
tot cerul albastru
                   al dorului,

În inimă,
gândurile de dragoste
ascunse… printre lori

Cuvintele tale,
sărbători
ale bucuriei mele
                 de-o clipă …
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Portret XXXIV
Un vis concret

Noi trăim,
uneori,
în afara timpului,
un vis concret.

Pășim peste vorbe,
                  discret,
Să ascultăm 
liniștea tăcerii …

Când îngerii
se roagă
             pentru noi.
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Portret XXXV
În fața Altarului

Când intrăm în Biserică
Să ne rugăm împreună,
în fața Altarului.

Trăim în rugăciune
Frumusețea suletească
                a dragostei

Ocrotită
de un destin divin. 
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Portret XXXVI
Taină ascunsă

Ce har divin
ți-a pus în privire
atâta iubire?!

Ce destin ți-a spus
că noi semănăm?!

De ce ne bucurăm 
împreună, atât de mult,
Când ne rugăm?!
………………………………
Numai dragostea știe
tainele vieții!
………………………………
Bine ai venit,
Lumina Mea!
Taină ascunsă
a tinereții mele
                    suletești.
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Portret XXXVII
Sulet lângă sulet

Ești sulet
lângă suletul meu

Și iubim împreună
lumina din același
                 curcubeu

Mai presus de timp,
anotimpurile noastre

Au tinerețea
frumuseții tale
                suletești. 
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Portret XXXVIII
Există un timp

Există un timp
al luminii
când ne oprim
să admirăm
frumusețile zilnice!

Când gândurile
cer libertatea
de-a visa...

Un timp
când Cerul Albastru
este numai al nostru

Familia,
cea mai frumoasă
Lume
În care trăim.



50

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   



51

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

II. PASTELURI
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Pastel 1
În ochii tăi

În ochii tăi
răsar diminețile
albastre
ale luminii!

Trandairii
își desenează
culoarea iubirii
din zâmbetul tău. 
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Pastel 2
Pe malul însorit 

Pe malul însorit 
al unui gând
                de dor

Zboară pescăruși 
               albaștri

Cerul dragostei,
este acoperit
de un curcubeu
al frumuseții tale
            suletești.
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Pastel 3
În iecare lacrimă

În iecare lacrimă
                 de lumină
Citesc frumusețea ta
               suletească 

Gândurile mele
îți mângâie pașii …

Vara ne îmbrățișează
                 așteptările.
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Pastel 4
Sensul vieții

Purtăm iubirea
de la un capăt la altul
                     al lumii

prin care descoperim
              sensul vieții. 
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Pastel 5
Poezia culorilor

Florile
creează culorile

Dragostea,
visele de iubire …
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Pastel 6
Cuvinte nescrise

Tu cuprinzi,
în tăcere,
Cuvinte nescrise,

Care luminează
miracolul vieții. 
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Pastel 7
Trandairul galben

Te-am văzut zâmbind 
într-o loare de trandair
cu petale
de lumina soarelui

Așezată între cărți,
pe masa mea,
s-a întâmplat
                  o minune!

Floarea
mi-a spus pe nume,

Că vom i împreună 
în toate anotimpurile 
                        Vieții.
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Pastel 8
Pentru cine?

Cine te-a înzestrat
cu atâta lumină,
pentru a face din cuvinte,
sărbători?!

Pentru cine
aduni
diminețile
cu rouă
              pe lori?!
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Pastel 9
O pagină de lumină

Am semănat împreună
gândurile noastre
sub un cer ininit
                de albastru

Din lacrimi de lumină
a răsărit
frumusețea suletească 
ocrotită de același
               destin

Am scris împreună
o pagină de lumină.
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III. POEME NOI

Destinul poeziei
și 

Frumusețea suletească a dragostei
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Geneza poeziei

Noi facem
înconjurul lumii

Cu poezia
frumuseții suletești
ascunsă într-o lacrimă 
de lumină

Sub un cer 
ininit de albastru,
culegem împreună

Stelele dragostei
din cuvinte

Pentru poemele 
                 iubirii. 
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Destinul Poeziei

O mână întinsă spre Cer
pentru a da lumină
                           cuvintelor

Albastru-Ininit al bucuriei
de-a trăi în lumină

Frumusețea dragostei ascunse
pentru a cunoaște lumina
unei îmbrățișări

Frumusețea ta suletească
și brațul ocrotitor
al destinului meu

Tu ești Revelația iubirii
și Destinul miracol 
al Poeziei.
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Roua de lacrimi

Îți scriu și în vis 
poeme
despre tot ce iubim
când ne îmbrățișează 
Cerul
dimineața

Să vezi
roua de lacrimi
ce-mi luminează
     Fața.
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Cu cine mă întâlnesc

Cu cine mă întâlnesc
vorbesc de tine,
miracol al luminii!

Iubesc atât de mult
                 trandairii, 

încât,
îți rostesc numele
când îi văd …
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Sena Banatului

Sena Banatului,
Bega,
curge
cu aceeași nostalgie
a latinității

În apa sa lină,
văd plimbările noastre

de pe malurile
gândurilor 
                de dragoste.
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Când mi-e dor 

Tu te ascunzi
într-o lacrimă
din ochii mei

Să te văd
numai eu
când mi-e dor
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Viața

Viața,
O rugăciune
de mulțumire
pentru trăirea
în lumină!
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Pașii iubirii

Când râzi,
în inimă se aude
un cântec de dor

Ca un ecou
al fericirii.

Atunci,
pașii iubirii

Se apropie
de tine.
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Lacrima cuvintelor 

Poezia,
lacrima cuvintelor,
care
îți desenează
suletul
în culorile
Cerului,
unde îngerii
își ascund lacrimile
în stele de dor.

Frumusețea vieții 
începe cu tine …
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Ai grijă de tine

Purtăm în sulet
un destin
            al Binelui

Al grijii
față de aproapele
inimii tale,

Norocul să-i vină 
în cale
În timpul 
unei rugăciuni
  … din dragoste.
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Un gând 

Un gând frumos
ne face
mai puternici!
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Sărbători

Albinele
fac mierea
                din lori

Tu faci
din gândurile mele,
                sărbători.
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De ce?

De ce, când te văd,
mă rog să rămâi?!

De ce, când te visez
Viața îmi pare reală?!
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Lumina Lumii

Isus Hristos,
Lumina Lumii,
a binecuvântat
Pământul
pentru rodul
                       pâinii;

A sințit apa,
pentru sănătatea vieții

A vindecat orbii,
pentru a prețui lumina.
…………………………………
Împreună,
Lumina Mea,
Suntem ocrotiți
de Lumina Lumii. 
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Cartea Vieții
       
Revelația iubirii,
portretul tău
desenat
de lumina șoptită
a frumuseții tale
suletești
… păstrate
în lori
și în Cartea Vieții
noastre …
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Frumusețea luminii

Trăim împreună
frumusețea luminii

Ne îmbrățișăm
cu cele mai calde
cuvinte de dor

Și ne rugăm
să nu ne doară
niciodată
           singurătatea. 
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Duminică 

Azi,
am ascultat
un cor de îngeri

L-am văzut
pe Isus

Tu
mi-ai șters
o lacrimă
de pe obraz...
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Pagini ascunse

Îți citesc
în gând
             tăcerile
Ca niște poeme
de iubire
             ascunse …
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Să scriem

Noi semănăm …
Să scriem împreună
o carte.

Parcă ne cunoaștem 
dintotdeauna …

Sunt cuvintele
care ne-au scris 

Destinul
frumuseții
                 suletești. 
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Timp abstract

De ce,
când este atât de frumos
în jurul tău,
           ne îndoim?!

De ce,
când suntem
fericiți,
            plângem?!

De ce,
când ești lângă mine,
nu-mi vine 
               să cred?!

Viața
are un timp
                abstract!
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În taină 

Te văd,
te simt,
te aud
întotdeauna

Cu un farmec 
anume
ca o minune
a iubirii

Venită
în taină
Să ne îmbrățișăm
        Zâmbetele...
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Printre pietre 

Printre pietre
crește
un ir de iarbă

Să vadă
 Lumina!
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Ocrotirea

Avem doar un dor,
în care inima
ne îmbrățișează
                      iubirea
Avem doar o lumină
în care visele
              devin realitate

Avem o singură bucurie
de-a ne ruga împreună

Pentru ocrotirea
frumuseții suletești.
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Ce poate i?

Ce poate i mai frumos
decât dorul?!

Această așteptare
de-a i împreună,

de-a vedea,
de-a admira,
de-a îmbrățișa
                 cu ochii
                 cu suletul,
                 cu brațele,
Dragostea ta!
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Viața

Un timp
al tăcerii,

al admirației
luminii
în care descoperim
                   iubirea

Zborul gândului 
între vis
și realitate
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De brațul tău

De brațul tău,
Timpul
își sprijină lumina

Tu porți harul
frumuseții suletești!

De brațul tău tânăr,
îmi sprijin gândurile

Îmbrățișate
în poeme 
                 de dor …
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Aceeași lumină

Trăim 
prin destin
în aceeași lumină
             a Poeziei

Tu cuprinzi
tot cerul înstelat
  al iubirii

Ne întâlnim
în aceeași frumusețe
               suletească 
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În fața pianului 

În fața pianului,
înainte
ca degetele tale 
ine

Să atingă
lumina de pe clape,

În inima ta 
cântă bucuria
Zilei de Azi!
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Jertfă

Destinul poeziei,
să asculte tăcerea
spicelor de grâu,
Vara,
când vin secerătorii

Să pregătească
pâinea lumii
               prin jertfă.
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Dor de lumină

Dimineața,
când soarele
îți mângâie 
                     obrajii,

Mirarea din ochii tăi
strălucește de bucurie
peste tot ce atingi
                cu privirea

Tu dai zilei
frumusețea suletească
a  dorului
                  de lumină.
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Tinerețea 

Păstrăm în sulet
Tinerețea
Ca soarele
Lumina,
În toate anotimpurile
Vieții
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Bucuria cuvintelor

Am descoperit
în asemănările noastre 
bucuria cuvintelor
de-a ne însoți
gândurile de dor
și frumusețea
                 suletească

De brațul tău
se sprijină 
sărbătoarea
prieteniei noastre 
                      literare.
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Cu tine 

Am urcat
cu tine
treptele catedralei
în lumina
unei dimineți
în care
am cunoscut 
împreună

mulțumirea 
suletească!
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Ca o lumină

Vocea ta caldă
și cuvintele
prin care respiră
              bucuria

Îmi pătrund
în sulet
ca o lumină
a dragostei.
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Aproape

Te-am văzut
atât de aproape
încât
am închis ochii
să te cuprind
cu inima.



97

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

Frumusețea dorului

Nici vântul,
nici ploile,
nici îndoielile
nu pot opri
frumusețea dorului
de-a te auzi
și povesti împreună
despre lumina
destinului
                    nostru,
despre gândurile
și visele,
care
dau strălucire
frumuseții suletești.
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Brațele noastre

Azi,
am îmbrățișat dorul
în aceeași lumină,

Iar brațele noastre
au desenat pe cer 

Un curcubeu
                 a iubirii.
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Am scris împreună

Am scris împreună 
o carte
ca un portret

al frumuseții tale
suletești

Tu ai ascuns
emoțiile,
dar
cuvintele noastre,
asemeni boabelor
de grâu,
au dat rod

În spicele aurii
ale dragostei.
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IV. RAI DE GÂNDURI
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Rai de gânduri

Tu mi-ai deschis
un rai de gânduri

unde visele
povestesc despre noi

Să ne bucurăm 
dimineața,
când le citim amândoi
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Tu știi?

Tu știi că suletele noastre
nu pot trăi
decât
aproape?!

Că în iubire,
întotdeauna,
și suferința
                   încape?!

Dar niciodată
pașii noștri
nu se vor întoarce
din drum,
chiar dacă
ne este greu,      
                 acum. 
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Dintotdeauna

Viața,
O grădină 
în care,
printre lori,
cresc și spinii.

O lumină
care după
                o noapte
întreagă,
aduce lumea
la viață …

Tu ești
lumina vieții mele
dintotdeauna. 
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Necuprinsul luminii

Toate gândurile frumoase
se ascund
în inima ta

Când îți deschizi
suletul,
cuvintele își arată
frumusețea
în zborul
care cunoaște
necuprinsul luminii

Sub privirea ta
pășesc
pe un covor
de stele
al dorului.
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Frumusețea tăcerii

Fiecare pas,
iecare gând
și cuvânt

din respirația
mea,

Tu le cuprinzi
pe rând
în frumusețea
tăcerii …

Ca o mângâiere
a destinului …
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Vară

Tu porți în brațe
tinerețea
ca un vânt
cald
de vară.

Lumina
îți îmbrățișează
toate visele
 frumuseții suletești
…………………………………

Ești atât
de tânăr,
când iubești. 
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Duminică

Când ne rugăm,
ascultăm în sulet
un cor de îngeri.

Gândurile devin
lori ale bucuriei

Cuvintele noastre 
de mulțumire
se întâlnesc
în frumusețea ta 
suletească.

Tu ești 
ca o duminică.
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Lacrimă de lumină

În curcubeul
unei îmbrățișării înloresc
trandairii
                iubirii

Frumusețea ta suletească
strălucește
într-o lacrimă
                    de lumină …
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Poem

Îmi las gândurile
în brațele tale

Să-ți mângâie
frumusețea suletească.
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V. DEDICAȚII
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Aproape

Te-am simțit
atât de aproape
               de pleoape,

Încât
mi s-au umezit ochii
de drag.
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Lumina Mea

Ne-am întâlnit
într-o lacrimă de lumină
                        a Poeziei

Pe obrazul tău,
am citit bucuria
unui început, 
fără sfârșit,
a frumuseții tale 
                      suletești 

Timpul
s-a oprit
din veșnicia lui,
să-mi spună
că dragostea
este miracolul
                           Vieții

Tu ești 
pentru totdeauna,
                Lumina Mea.
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Lumina Ta

Lumina Ta,
Dimineața
suletului meu
din care înlorește
bucuria zilei

În mângâierea
cuvintelor tale
calde,
ca o zi de vară,
pe malul însorit
al dragostei. 
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Împreună

Ne-am înălțat
gândurile spre Cer
și am simțit
privirea
Lui Isus
într-o Lumină
de liniște
                divină,
în timp ce noi
ne rugam
           împreună.
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Colind al Luminii 

Ziua de Azi,
Un colind al Luminii

Poemele tale
Vestesc
venirea îngerilor

La sărbătoarea divină
a nașterii vieții

Prin
binecuvântarea
Familiei
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Te cuprind

Te cuprind
în brațele luminii
să zburăm împreună
în jurul soarelui

Tu îmi șoptești
că veșnicia luminii
o purtăm
în frumusețea suletească
a dragostei.

Un înger
ne ocrotește destinul 



118

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   

Poem

Tu ascunzi
în tăcere
iubire
și durere

Cum noaptea
se ascunde
frumsețea luminii
în inima Ta 
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Liniștea bucuriei

Tu ești
liniștea
bucuriei mele
suletești

Dimineața
iecărui vis,
când ziua
începe cu tine,

În gând,
în sulet
și în zâmbetul cald
al unei îmbrățișări
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Îmbrățișări și destin

Eu nu pot
să-ți dau
decât
O lacrimă de lumină,
cât bucuria unei îmbrățișări,
să-i simți
respirația iubirii

Tu îmi dai întreaga
frumusețe suletească
și bucuria destinului
de-a i împreună
în timpul
unei rugăciuni
                     de dor,
                     Lumina Mea 
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VI. NIHIL SINE DEO
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Veșnicia

Veșnicia
este formată
din clipe …

Dragostea,
din
îmbrățișări …
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Gânduri 

Câte îndoieli
bat la ușa
suletului meu,

Toate
se opresc
în dreptul tău,
           Când vii …

Tu ai în sulet
doar iubire!
În priviri,
destinul
care ne îmbrățișează
gândurile 
                 de dor.
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Vis cu îngeri

O lacrimă de dor
cuprinde suletul
și întreaga iubire

Lumina cuprinde
iubirea
în toate împrejurările vieții

Într-un vis
noi am urcat
pe o scară la Cer
să ne rugăm 
împreună,
iar îngerii
ne-au binecuvântat 
                           destinul.
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Împreună

Tu vindeci
suferința
de dor
cu o îmbrățișare

Ziua noastră frumoasă
de Azi,
răsare
din lumina bucuriei
fără sfârșit

de-a i
împreună.
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Portretul de Azi

Tu porți
în dreptul inimii
loarea
frumuseții suletești.

Îmbrățișările tale,
punctele cardinale
ale dragostei.
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Iubirea

Iubirea
ne păstrează
frumusețea suletească
și tinerețea,
toată viața.
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Când vii ?

Azi am stat
în locul tău,
pe fotoliul
dintre lori.

De când
le-ai admirat
lumina 
culorilor,

Florile întreabă: 
- când mai vii ?



129

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   Destinul Poeziei

Pentru tine

Petru tine,
gândurile mele
sunt pline
de lumină!
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Neliniște

Mă doare suletul
când neliniștea
îmi pune întrebări
la care
nu pot să răspund …

Știi
doar Tu!
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VII. LUMINA MEA
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Prezent și viitor

Te iubesc,
pentru că
ești frumoasă!

Te voi iubi,
Ca să ii frumoasă
Toată Viața!
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Motivul Cerului

Motivul Cerului
ne poartă împreună,
prin universul
cu îngeri
și veșnicia luminii.

Tu scrii
Cu mâna mea
portretul
Frumuseții
               suletești. 
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Tu porți

Tu porți
în priviri
bucuria luminii
frumuseții suletești

Timpul
îți scrie numele
în Cartea
Marilor Iubiri!
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Culorile toamnei

Culorile toamnei
împodobesc
cerul
și pământul,
cu duioșia
unei romanțe

Zborul frunzelor
dansează
prin sulet
în fața
ochilor tăi

Ca o clipă 
de fericire!
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Sărbătoarea Luminii

Tu ești
O sărbătoare
a Luminii!

Cerul tău
Albastru-Ininit,
a răsărit 
din dragostea 
frumuseții tale
suletești 
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Binecuvântare

Tu ești
o binecuvântare
a frumuseții
din care
se naște 
             iubirea!

Trecerea ta
prin lumină
Cunoaște
           Fericirea!
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Bucuria

Există
O lume 
în care nimeni
nu ne poate
opri
să ne bucurăm!

Lumea copilăriei
și a frumuseții
suletești...
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Când voi pleca

Când voi pleca,
Cu dragostea suletească,
în Cer,

Voi deveni
Îngerul tău
Păzitor!
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Să păstrăm

Să păstrăm 
gândurile 
            frumoase
în adâncul inimii,
într-un loc
de armonie,
despre care
doar Tu
                 să știi!
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VIII. TRECERE PRIN LUMINĂ
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Soarele

Când 
Tu
Zâmbești,

Răsare
Soarele!
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Frumusețea suletească

Isus,
Lumina Lumii.

Maria,
iubirea și jertfa
dragostei de mamă

Tu,
Lumina Mea,
Bucuria
Frumuseții suletești.
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Florile

Florile
sunt lacrimi
ale îngerilor
ascunse în roua
dimineții
pentru bucuria
unei îmbrățișări
a luminii.
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Există un timp

Există un timp
al luminii
când
ne oprim
să admirăm
frumusețile zilnice!

Când gândurile
își cer libertatea
de a visa...

Un timp
când Cerul
ininit de Albastru
este numai al nostru

Iar Familia
este cea mai frumoasă 
Lume
În care trăim!
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Viața

Trăim un vis
ascuns în tăcerea
unui Paradis
              al Iubirii ...
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Dintotdeauna

Tu ești
Frumusețea suletească
Pe Golgota
dragostei!

Îngerul meu
păzitor
dintotdeauna...



148

Vasile Man   •   Destinul Poeziei Vasile Man   •   

Pe urmele timpului

Pe urmele timpului
crește lumina
prin toate cuvintele
de admirație
a frumuseții tale suletești

Ce ne poartă
pentru totdeauna 
destinul.
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Ziua de azi

Cobor uneori 
cu gândul

în adâncul 
pământului

Să văd 
rădăcina cuvântului

din care crește
Ziua de Azi

Frumoasă
ca cerul albastru
din ochii tăi,
         Lumina Mea.
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Dimineața

Dimineața
cuvintele tale
sunt poeme de lumină
scrise
pe paginile
Zilei de Azi!
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IX. DESTIN
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Când scrii

Când scrii,
îți zâmbește
suletul
în iecare cuvânt

Eu îți mângâi
Gândurile,
             Cu drag.
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Poem de Anul Nou

Mi-e dor
să călătorim împreună
în capitalele lumii
cu biblioteci imperiale

Unde cărțile noastre,
așteptate de cititori,

Să ie sărbători
ale frumuseții tale
suletești
 din
      Lacrimi
    în Lumină
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Ninge

Ninge
în sulet
cu gânduri 
de dor

Cuvintele poartă
albul zăpezii

Tu rămâi,
Lumina mea,

Soarele amiezii!
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Sorbona

Sorbona
Catedrala mondială
a Culturii 

Când bat aici clopotele,
în miracolul luminii,
auzim glasul cald
al Veșniciei
unde și-au înscris 
  numele

Savanții lumii,
care au debutat
la Sorbona...

Sorbona, Paris,
19 martie 2018
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Vis ascuns

Viața,
un vis
ascuns
în tăcerea
unui Paradis
al iubirii...
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Lacrimi

Două lacrimi
ce ne poartă numele
s-au întâlnit
în lumina
care ne îmbrățișează
Destinul...
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Destinul nostru 

Destinul nostru,
ocrotit
de veșnicia luminii,
ne poartă pașii

Sub cerul
Ininit de Albastru
Al frumuseții tale
     suletești.
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Pentru totdeauna

Tu ai venit
din Albastrul ininit
al cerului,

Să-mi sprijin 
de brațul tău
              Destinul.

Mai întâi,
ne-am îmbrățișat
               lumina,

Apoi gândurile
și cuvintele,
scriind împreună
despre miracolul
frumuseții suletești
              a dragostei 

Tu ești pentru totdeauna
Lumina Mea.
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Destin divin

Ne-am întâlnit
în timpul
unui zbor
spre necuprinsul
cerului albastru

Binecuvântați
de același înger
                  păzitor

Să descoperim
lumina suletească
a dragostei
dintr- un destin
                   divin.
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Postfață

Iubirea ca temă a liricii universale

        Vasile Man vine către suletul nostru cu un 
nou volum de versuri, al zecelea, intitulat sugestiv 
Destinul Poeziei, care ne dezvăluie un poet care 
aduce, prin poezia sa, o caldă vibrație a sensibilității, 
un lirism discret și autentic, iind încă o dovadă că 
talentul său poate naște și alte surprize lirice.

       Întâlnim, în acest volum, o poezie a esențelor, 
circumscrisă unei teme majore a liricii universale, 
iubirea, având la bază  o prietenie literară.

      Într-un text, rânduit de poet la începutul 
volumului, acesta spune că  „Destinul Poeziei într-o 
prietenie literară este un har divin al asemănării 
dintre două valori spirituale. (...) Cartea Destinul 
Poeziei descrie un portret al frumuseții suletești 
a dragostei și credința în veșnicia luminii din viața 
spirituală” (Vocație și destin).

    Lectura poeziilor din acest minunat lorilegiu 
ne amintește de gândurile lui Cicero despre prietenie: 
„Trebuie să căutăm prietenia nu împinși de speranța 
în răsplată, ci pentru că tot prețul ei stă tocmai în 
iubire”.

    Vasile Man este încrezător în destinul poeziei: 
„Destinul Poeziei / este al boabelor de grâu/ semănate 
prin cuvinte, / din care să rodeascâ / O nouă lume 
/ a frumusrții suletești”, idee exprimată și în poezia 
Portret III  „Poezia ca destin / ne-a  îmbrățișat / 
asemănările // Dorul / ne cunoaște / toate cărările”.
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     Poetul și-a organizat materialul liric în nouă 
secțiuni cu titluri sugestive: Portrete, Pasteluri, 
Poeme noi, Rai de gânduri, Dedicații, Nihil sine Deo, 
Lumina Mea, Trecerea prin lumină, Destin. Interesant 
este faptul că șapte dintre cele nouă secțiuni cuprind 
câte nouă poezii, știut iind faptul că cifra nouă are 
o semniicație simbolică aparte, iind un simbol 
pitagoreic.

Iubirea se impune ca dominantă tematică 
a acestui volum, întreaga carte putând i citită 
ca un poem de iubire, iința iubită, Lumina Mea, 
iind „dimineața frumoasă / a destinului meu” 
(Dimineața destinului). Alături de Beatrice, Laura, 
Veronica ori Cornelia, Lumina Mea este  „revelația 
iubirii și destinul poeziei”, notează poetul în poezia  
Lumina Mea: „Numele tău / Lumina Mea / botezat 
de un destin  / divin, / Ne însoțește / gândurile / 
asemănările / și suletul / într-o lacrimă de lumină. 
// Tu ești / revelația iubirii / și destinul poeziei / în 
care se oglindește / Viața / din Cerul albastru / al 
suletului. / Tu ești / Lumina Mea”.

Ființa iubită, „Regină / a frumuseții suletești” 
(Regina),  „un miracol / al luminii / coborât din inima 
mea” (Concertul luminii) este  „Taină ascunsă / a 
tinereții mele suletești” venind din  „Albastrul ininit 
al Cerului, / să-mi sprijin / de brațul tău / destinul” 
(Pentru totdeauna).

Poeziile din acest volum dublează, confesiv, 
o experiență fericită, a împlinirii, prezența iinței 
iubite are un efect tonic, adresările directe având 
un aer romantic sesizabil: „Bine ai venit / Lumina 
Mea! /Taină ascunsă / a tinereții mele suletești“ 
(Taină ascunsă); „Tu ești / liniștea / bucuriei mele 
suletești” (Liniștea bucuriei); „Tu ești / o sărbătoare a 
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luminii” (Sărbătoarea luminii); „Tu ești / Poezia iubirii” 
(Cuvintele tale).

Când se gândește la trecerea inevitabilă 
a timpului, constatăm în unele poezii o atitudine 
meditativă, dar care emană un ton optimist: „Vine 
un timp / Imposibil de oprit / Vara vieții / Iar acest 
anotimp / Are  strălucirea luminii / Numai dragostea 
/ Ascultă dorul inimii” (Acrostih). Același sentiment  îl 
exprimă și versurile poeziei  Când voi pleca: „Când voi 
pleca  / Cu dragostea suletească în Cer / voi deveni 
/ Îngerul tău păzitor”.

Poezia lui Vasile Man este una delicată, 
atent caligraiată, iar economia mijloacelor stilistice 
îi trădează intenția de esențializare. Versurile sale 
au, câteodată, o neașteptată puritate și gingășie: 
„Cerul / știa / că noi semănăm / Când am întins o 
mână spre cer / Tu mi-ai arătat / miracolul luminii 
/ din Albastru –Ininit // Atunci un înger / ne-a scris 
destinul”  (Destin) sau „Cu mâinile / îmbrățișăm 
lumina / și scriem într-o stea / bucuria unui gând”.  
(Dor). Relevantă în acest sens este și poezia Destin: 
„Ninge în sulet  / Cu gânduri de dor / Cuvintele 
poartă albul zăpezilor”.

Se poate constata în poeziile lui Vasile Man „o 
subtilitate aparte a metaforei, o căldură interioară a 
imaginilor poetice” (P. Gătăianțu): „Poezia, / lacrima 
cuvintelor / care îți desenează / suletul / în culorile 
/ Cerului / unde îngerii / își ascund lacrimile de dor” 
(Lacrima cuvintelor).

    Încă de la debut, Vasile Man a fost catalogat 
„un elegiac luminos” (Ion Arieșanu), deoarece lumina 
este o prezență aproape obsesivă în poezia sa. 
Motivul luminii potențează încărcătura emoțională și 
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ideatică și a poeziilor din acest volum. „În ochii tăi / 
răsar diminețile / albastre ale luminii” (În ochii tăi); 
„Tu porți / în sulet / frumusețea luminii” (Tu porți); 
„de inima ta / se sprijină lumina“ (Destinul mamei). 
În alte poezii vorbește despre  o lacrimă de lumină, 
o pagină de lumină sau „Noi locuim / împreună / cu 
Poezia / într-o lacrimă de lumină” (Destin).

    Se observă, în poeziile din acest volum, 
rainarea expresiei artistice până la transparența 
ideii, fără a abandona nucleul metaforic al limbajului 
poetic, expresia poetică păstrându-și nealterată 
plasticitatea. Întâlnim, în aceste poezii, potriviri de 
cuvinte, disciplinate de o sintaxă fără  ramiicații 
spectaculoase, apte pentru a evoca „starea 
inefabilului și a purității”. Poetul vorbește despre 
lacrimi de lumină, malul însorit al unui gând, liniștea 
bucuriei, frumusețea tăcerii, păduri de gânduri etc.

Sub aspectul formei, expresia lirică a lui Vasile 
Man este modernă, ea nu se supune nici unei ordini 
poetice formale, versurile nu sunt supuse cenzurii 
rimei, ci se dezvoltă libere, cu sulul neîngrădit al 
respirației interioare.

Aproape totul se poate cita din acest minunat 
lorilegiu, datorat unui autor de raftul întâi, pentru 
care poezia pare să nu aibă secrete.

Vasile Man se dovedește a i un poet care 
crede în puterea tainică a cuvintelor.

 Dumitru Mihăilescu
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