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Prefață

Poeziile din volumul de față, Ziua de 
Azi, prin tematica abordată și prin anumite 
idei se pot pune liber în comparație. De 
asemenea, se poate vorbi despre asemănări 
sau diferențe între ele, despre completări de 
idei asupra sensului existenței și al destinului 
uman coordonat de suflet, de parcurgerea 
timpului și al spațiului terestru și divin sau 
despre complexitatea viziunii asupra zilei de 
azi sau de mâine. 

În fața noastră se găsește un volum 
de poezii a doi poeți, Viviana Milivoievici și 
Vasile Man, împărțit în trei capitole, fiecare 
dintre poeți semnează un capitol, iar în cel 
de-al treilea capitol, care, nu întâmplător este 
pus în fața celor două, cuprinde poezii pe 
care le semnează ambii autori și despre care 
cu greutate putem afla care este autorul cărui 
vers. Totuși, dacă citim versurile care urmează,  
când vom pătrunde în miracolul meditațiilor 
filosofice asupra Zilei de Azi, mai întâi înțelese 
prin pana Vivianei Milivoievici, iar apoi a lui 
Vasile Man, ne putem da seama că Poezia 
este cea care face parte din sufletul și destinul 
celor doi poeți, care descoperă aspirația 
omului spre Absolut. Diferă doar sentimentele 
prezente în versuri, iar frumusețile vieții sunt 
descoperite prin metafore despre prezent și 
trecut, prin credința în misterele vieții și prin 
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rugăciune: „Din lacrimi îmi fac o scară către 
Tine, Doamne! / S-ajung în brațele îngerilor 
/ Tăi / să-mi dai aripi, să pot zbura, / în zori, 
/ spre azurul nemărginit / al mângâierii Tale!” 
(Rugă, Viviana Milivoievici) sau „Sunt vasul Tău, 
Doamne / În care ud zilnic Florile Credinței / 
Cuvintele mele, / un curcubeu de speranțe 
/ pe un Cer Albastru-Infinit, // în care, / 
rugăciunea de mulțumire / urcă // pe o scară / 
primită de la un Înger // pe care mi L-ai trimis 
/ să mă ocrotească // În Lumina Ta, Doamne!” 
(Cuvintele mele, Vasile Man).   

Împăcarea eului cu armonia lumii, 
cunoașterea miracolului luminii prin vers 
și imaginație se resimte în fiecare capitol, 
la ambii poeți, predominând credința în 
Dumnezeu care întărăște sufletul în fața 
tuturor greutăților „oprite prin virtute și 
moralitate” (Credința). Ce înseamnă pe 
pentru ambii poeți Ziua de Azi? Ziua începe 
cu lumina dimineții, care este privită de ambii 
poeți precum o trezire din „visul trecător” (O 
minune... viață) și simțirea pulsului vieții, trăind 
bucuria „de a fi mai bogați cu o zi” (Timpul) 
sau „lumina de la capătul lumii” care va aduce 
împlinirea sufletească. Dragostea este cea care 
este nemuritoare și din care este creată lumea 
și armonia din Univers, iar femeia este cea 
care „este înzestrată cu misterul creației, dând 
naștere la vieți omenești” (Creația). Bucuria 
vieții și a existenței pe pământ este îmbrățișată 
de dorința poetei de a viețui acolo unde 
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destinul îi pune în cale „suflete rătăcite printre 
meandrele destinului” (Anotimpuri), devenind 
oameni compleți. Pe când poeta Viviana 
Milivoievici își imaginează „corabia vieții” 
(Furtună) care o poartă spre vise împlinite, 
speranțe și idealuri pictate în nenumărate 
culori, Vasile Man concepe viața și ziua de azi 
precum „un echilibru al timpului” (Ziua de Azi), 
o sărbătoare a Vieții, Ziua de ieri sau de mâine, 
dacă sunt pline de speranțe și împliniri, apar 
precum lacrimile de bucurie, asemeni unui 
câmp de maci roșii. Pe de altă parte, în poezia 
Vivianei Milivoievici predomină metamorfoze 
cromatice sau avalanșe de culoare („oglindă 
de azur”, „vântul albastru”), elemente siderale 
(„pulbere de aștri”, „rază a lunii”, „mări de 
stele”, „aripi de soare”), jocul materiei („safir”, 
„noapte de argint”, „aripi de smarald”, „cleștar”, 
apa în formă de picături de ploaie sau rouă), 
elemente florale („flori de cireș”,  „magnolii”, 
„trandafiri”), demonstrând bucuria de a trăi 
pe pământ, păstrând în suflet și în gând 
crâmpeie din trecut și Poezia „ca s-o păstrez 
în eternitatea / clipelor de mâine” (Poveste). 
Doar amintirile, în care anotimpurile colorate 
în albastru, evocă momente ale copilăriei, ale 
sâmburelui tinereții, unde spațiul oniric este 
transformat în imaginar. 

Poezia poetei Viviana Milivoievici este 
scăldată, pe de o parte, în lumini de curcubeie 
care apar peste albastrul infinit, pe de altă 
parte, în umbre sau speranțe, demonstrând 
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suișurile și coborâșurile vieții. Timpul determină 
destinul sufletului și trăim fiecare clipă pentru a 
ne bucura de zâmbete și lumină, de bucurie în 
albastrul infinit. Dorința poetei e să îmbrățișeze 
momentul zile de azi și gândurile ei senine, să 
se bucure de diminețile albe ale vieții și de 
„bucuria” găsită „printre zâmbete” (Azi...) pe 
care a sculptat-o în gând și pe care a păstrat-o 
pentru zilele care vin, printre petalele florilor 
dimineții. Poezia Vivianei Milivoievici, cu 
ornamente onirice și nuanțe olfactive, dublate 
de accente metafizice pe alocuri, descoperă 
o realitate înțeleasă prin clepsidra clipelor 
trecute, în speranța unui viitor plin de lumină.
 Pe de altă parte, poezia lui Vasile Man 
este o confesiune lirică, o destăinuire a ființei 
dornice de a-și arăta iubirea redescoperită 
precum „o lacrimă de bucurie târzie” (Va 
răsări). Un motiv care se repetă în versurile 
lui Vasile Man este cel al macilor roșii, poetul 
considerându-i mai frumoși decât trandafirii. 
Florile de culoare roşie însemnând pasiune, 
scânteie, sânge, culoarea roșie fiind și culoarea 
dragostei, considerăm poezia lui Vasile Man 
una născută din dragoste adâncă față de 
persoanele dispărute de pe această lume dar 
și o mare afecțiune față de persoanele pe 
care i le-a pus destinul în cale: „te-am văzut 
cu mâinile / amândouă întinse / Câmpului 
cerșind culori de mai, / Dar când de macii roșii 
/ holda se aprinse / Tu pentru cine te rugai?!” 
(Te-am văzut). De aceea, dimineața Zilei de 
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Azi este o frumusețe nouă, născută din lacrimi, 
speranță, rugăciune și iubire: „Dimineața 
/ înfloresc speranțele bune // Se risipește 
ceața, / când spui / o rugăciune” (Speranța). 
Dimineața poetului dezvăluie misterul lumii – 
Viața: „Trăim bucuria de a fi / mai bogați / cu 
o zi.” (Timpul). Sentimente de dor, dragoste se 
împletesc cu cele de mulțumire pentru „Macii 
roșii / Cele mai dragi flori ale mulțumirii, / 
Din Albastru-Infinit / Bine ai Venit” (Tu scrii), 
demonstrând marea bucurie a vieții de a 
împărtăși cuvântul scris și „inspirația Divină” 
cu îngerul său păzitor: „când gândurile / se 
aseamănă în / credință și dragoste / de frumos, 
// Se contopesc / într-o singură rugăciune 
/ de dor, / ascultând, în șoaptă / iubirea / 
îngerului păzitor!” (Asemănare). Clipele trec 
precum zorile dimineții, iar poetul, singur, le 
îmbrățișează și le simte trecătoare precum 
vântul. Ploile îi șterg lacrimile din suflet și din 
priviri, din stele albastre, născându-se Ziua de 
Azi care i-a înseninat sufletul și în care „bucuria 
vieții înflorește în cuvinte // Ca o primăvară” 
(Bucuria vieții). Poetul Vasile Man concepe viața 
„un câmp de bătălie” (Pământul) dintre Bine 
și Rău, unde dragostea este cea care salvează 
Omenirea, unde fiecare poezie are povestea 
ei de dragoste, unde cuvintele sunt cele care 
„oferă surprizele” și care „desenează” în sufletul 
poetului „inima” muzei sale creatoare (Inima 
ta). Poetul admiră frumusețea sufletească a 
omului, darul divin al dragostei și al luminii 
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– macii roșii, Lumina din care crește dorința 
nestăvilită de a scrie: „Tăcerea ta / Cuprinde 
toate cuvintele / nescrise / Care așteaptă, / 
… / Să crească în poeme / frumusețile lumii.” 
(Tăcerea ta). Cuvintele, care pot să creeze sau 
să distrugă o lume, reprezintă manifestarea 
fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din 
interiorul nostru. La Vasile Man cuvintele devin 
stele ce împodobesc dragostea, ele „coboară 
în adânc / la rădăcina gândirii”, altele „urcă 
spre cer” (Cuvintele noastre) să facă cunoștință 
cu tainele iubirii. Tezaurul nemuririi sufletului 
cuprinde toate visele frumoase din memoria 
poetului pe care le presărează în aceste file 
ale cărții să rămână „pentru cei care trăiesc 
/ anotimpurile vieții” (CV liric). La fel spune 
și Viviana Milivoievici în versurile: „scriu azi 
povesea / pe file de cleștar, / ca s-o păstrez în 
eternitatea / clipelor de mâine” (Poveste). 
 Poezia celor doi poeți, Viviana 
Milivoievici și Vasile Man, născută din speranța 
timpului regăsit, din veșnicia Cuvintelor, din 
lumina sufletului, din rugăciunea de dor care 
este cuprinsă între aceste două coperte, este 
creată să ne (re)decopere viaţa prin cuvinte 
ivite din gândire în zile de duminici, în care 
rugăciunea este sărbătoarea sufletului. Ziua de 
Azi este sărbătoarea sufletului celor doi poeți, 
a unei prietenii literare, revelația poetică, a 
iubirii și a păcii divine.

Virginia Popović
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Viviana Milivoievici  Vasile Man
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Ziua de Azi

Nihil sine Deo
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Viviana Milivoievici  Vasile Man
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Ziua de Azi

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! 

Vasile Man 
Viviana Milivoievici

Arad-Timişoara
Ziua de Paşti
16 Aprilie 2017
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Viviana Milivoievici  Vasile Man

Visul 

Visul este o prefaţă a veşniciei
la cartea de învăţătură 
                       a Legilor cereşti 
El ne pregăteşte pentru cunoaşterea 
nemuririi sufletului. 

Misterul vieţii – prin întâlnirea,
în vis, cu cei dragi de lângă noi
şi cei plecaţi,

O mână întinsă spre cer
ca o rugăciune,

Un curcubeu al iubirii lui 
Dumnezeu faţă de oameni.  
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Ziua de Azi

Dragostea                                     

Creaţia divină şi cea umană
aparţin dragostei,

Iubirea, starea de frumuseţe
a sufletului,

Dragostea nemuritoare,
însoţeşte sufletul în veşnicie

Din dragoste, Dumnezeu
a creat lumea şi armonia
din univers.

Omul este coroana
creaţiei divine a dragostei. 
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Viviana Milivoievici  Vasile Man

Creaţia 

La început a fost Cuvântul
iar cuvântul era Dumnezeu

Dumnezeu a creat lumea
prin cuvânt.

Gândul, ideea, proiectul,
creaţia au prin Cuvânt, harul
comunicării, prin care se creează
valorile umane.

Binecuvântată de Dumnezeu,
Femeia este înzestrată cu
misterul creaţiei, 
dând naştere vieţii!

Dovada înzestrării fiinţei
cu actul creaţiei asemenea
lui Dumnezeu, este împodobirea
pământului cu valorile creaţiei! 
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Ziua de Azi

Credinţa 

Rugăciunea este un moment sacru

Când intră, cu credinţă, 
oamenii în Biserică 
devin îngeri.

Sufletul lor, în rugăciune, 
se înalţă la cer 
să cunoască veşnicia. 

Credinţa este misterul vieţii
prin care putem comunica, prin
rugăciune, direct cu Dumnezeu
creatorul Lumii şi cu
cei dragi, plecaţi în veşnicie.

Este tăria sufletească în faţa greutăţilor
oprite prin virtute şi moralitate.
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Viviana Milivoievici  Vasile Man

Miracol

Aţi întrebat vreodată
pomii
cum trăiesc, mor şi renasc
în fiecare an?

Aţi întrebat
cuvintele
de unde au puterea
să înveţe oamenii să vorbească?

Aţi întrebat
soarele
de unde ştie să păstreze
în armonie, Universul întreg?

Dar pomii, cuvintele şi soarele
                                     tac.
Sunt doar trei cuvinte-miracol
din Marea Bibliotecă Cerească,
ce o putem consulta
                             pe Pământ!
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Ziua de Azi
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Viviana Milivoievici
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Ziua de Azi

Viviana Milivoievici Viv

Ziua de Azi
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Viviana Milivoievici
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Ziua de Azi

Anotimpuri

Păstrăm în anotimpurile
                   inimii 
izvoare ale unei lumi
                   pierdute.
Regăsim în ale vieţii 
                   valuri
suflete rătăcite printre
                   meandrele
destinului nostru
Devenim oameni compleţi! 

Viv



28

Viviana Milivoievici

O minune… viaţă       

Minunea pe care o porţi în suflet
să-ţi fie leac în ceasul dimineţii
Prin falduri de perdele,
lumina razelor de soare
să-ţi mângâie pleoapele-amorţite,
din visul trecător,
să simţi al vieţii clinchet,
în piept ăsară-ţi mireasma dulce
             a florilor,
să-ţi chemi al clipei sfios fior,
ascuns într-un dor! 

Viv
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Ziua de Azi

Mântuire 

Printre ploi revărsate peste ochii
                     timizi
regăsim un ecou
            cu rezonanţe-argintii
ce umple spaţiul gol din noi,
îmbrăcând cuvintele cu sunete
            spre nesfârşit,
            spre Lumină.
Contemplăm în vremea uitării
           ora veşniciei
ce ne-aduce Mântuirea

Viv
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Viviana Milivoievici

Paşi spre lumină

Păşind alene pe-un şirag de
                     amintiri
revărsate-n oceanul de gânduri,
într-o zi vom întrezări
lumina de la capătul lumii
Vom fi împliniţi!

Viv
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Ziua de Azi

Furtună 

Corabia vieţii ne poartă
pe valuri de mătase
spre portul speranţei
unui vis aparte.
Şi prin furtuni de gânduri
ne apropiem de maluri,
să ne pictăm pe pânza clipei 
nenumărate idealuri.

Viv
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Viviana Milivoievici

Iluzie 

Necontenit şi departe căutăm
                      perfecţiunea,
ne-amăgim că este undeva.
Entuziasmul dispare când regăsim
sinceritatea unui om izolat
într-un ţinut răzleţ
mâzgălit de Creator cu băţul
pe nisipul chinuit de valuri.

Viv
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Ziua de Azi

Rugă

Din lacrimi îmi fac o scară
către Tine, Doamne!
S-ajung în braţele îngerilor
                  Tăi,
sa-mi dai aripi, să pot zbura,
                  în zori,
spre azurul nemărginit
al mângâierii Tale! 

Viv
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Viviana Milivoievici

Melancolii

Din cioburi de stele îmi făuresc
                         trecutul
şi chemările unui bătrân 
                        mă însoţesc 
spre mărginirea anotimpului pierdut.
Sunt clipe trecute prin filtrul
                        orologiului,
la miezul nopţii,
când doar inocentele melancolii
îşi mai fac loc în mintea-mi
                        goală
şi cântă nostalgic.

Viv
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Ziua de Azi

Iubim suflete 

Iubim suflete ale existenţei pure,
într-o lume moartă
                a celor căzuţi,
ce plăpând se înalţă
               în umbre ubicue.
Şi-aprind candela uitării
pe meleagurile aducerilor-aminte,
când liniştea cântă în singurătate.

Viv
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Viviana Milivoievici

Valurile cerului

Privim spre valurile cerului
ca-ntr-o oglindă de azur
şi gândul zboară în miresme
încărcate de vise.
Le-nmănunchiem în buchetul
                        vieţii,
s-avem hrana sufletului
               în lumea eternă,
presărată cu pulbere de aştri.

Viv  
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Ziua de Azi

Azi…

Azi, am rugat timpul să stea-n loc, 
am numărat secundele
şi le-am, prefăcut în lacrimi de rouă.

Azi, am contemplat lumina printre petale,
am adunat-o în suflet
ca s-o împart, la noapte, stelelor.

Azi, am simţit bucuria printre zâmbete,
am sculptat-o în gând
ca s-o păstrez şi mâine. 

Viv
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Viviana Milivoievici

Dimineaţa 

Razele tremurânde-ale lunii
se pierd în sunetele răsăritului,
iar norii goi se rostogolesc
    în valuri
pe umeri munţilor troieniţi.
Tremurul dulce-al emoţiei 
    dimineţii
se citeşte cu ochii-nlăcrimaţi
    de fericire 

Viv
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Ziua de Azi

Poetul

Cu pana-i înmuiată-n tuşul vieţii,
poetul creează o lume de safir,
împânzită de umbra unui amurg de 
                     soartă.
Şi-aşteaptă o lacrimă de rouă
pe spini de trandafir,
prin împletiri de-argint
şi clocot de revoltă.

Viv 
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Viviana Milivoievici

Un timp 

Fă-ţi timp să desluşeşti
cuvinte din priviri!
Tăcerea-ţi e o muză,
dansând cu fire de poveşti
printre meandrele întortocheate
ale inimilor noastre.
Dă-mi timp să-ţi desenez pe chip
un zâmbet,
printre umbre jucăuşe!
S-avem un timp al vieţii,
prin clinchet de culori!

Viv
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Ziua de Azi

Înmugurire

Frumuseţea unui gând
înmugureşte în taină,
în ceasul de primăvară,
când paşii ne poartă
pe-alei împodobite cu
miresme de magnolii.
Mână-n mână,
tâmplă lângă tâmplă,
Contemplăm azurul,
pe-o bancă decupată
din visele iubirii. 

Viv 
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Viviana Milivoievici

Parfum

Miracolul clipei dansează
printre magnolii
şi-aroma dulce a fiorului de azi
aduce-aminte de cântecul
              lebedei,
într-un amurg îndepărtat
din visul de-odinioară. 

Viv
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Ziua de Azi

Mare de stele

În întunericul adânc al nopţii,
luminat doar de-o rază
            a lunii,
singurătatea e mângâiată
de lacrimile unui înger
cu aripi de smarald,
deschise spre infinitul
mării de stele. 

Viv
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Viviana Milivoievici

Peisaj primăvăratic 

Cărări despletite în poieni cu soare
Crestează izvoare legănate de vânt,
prin albia de foc a destinului,
spre seva pământului,
iar norii îşi scutură sufletul
în flori de cireş
peste noi. 

Viv 
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Ziua de Azi

Clipe

Firul nopţii toarce pe coarde
                        de cleştar
desprinse dintr-un cânt dumnezeiesc.
Cu paşi de vis urcăm 
pe curcubeul despletit din cer,
printre fulgi de aurore
înmiresmate de amintirile
                       clipelor.

Viv
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Viviana Milivoievici

Suspin 

Printre pietre învelite
în culorile primăverii,
un suspin melodios se leagănă
pe aripi de soare.
Din el îmi fac o cunună de lacrimi
ce-o îmbrăţişez cu dorul
infinitului clipei
şi-o dau vântului albastru
al tăcerii.

Viv
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Ziua de Azi

Râuri de lumină 

Mi-am ascuns gândul
în oglinda de rouă,
printre mistere armonioase,
iar picături de ploaie
s-au cristalizat
în amintiri tăcute.
Prin râuri de lumină
îmi port paşii
spre un ţărm albastru
din depărtări sublime. 

Viv 
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Viviana Milivoievici

Sărbătoare 

Izvoare de curcubeie 
încondeiază cerul,
iar lumina cea Sfântă,
prin tremurul străveziu
al aripilor de îngeri,
ne mângâie chipul.
Triluri în ecouri
şi cântecul apei
ne-alintă sufletul
în zi de sărbătoare. 

Viv 
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Ziua de Azi

Poveste 

Nucul din grădină
îmi spune o poveste
de demult.
Culorile vântului şoptesc
o-ngânare suavă de triluri,
prin frunze despletite în umbre
ce-şi alină suspinele
în părul meu.
Le scriu azi povestea
pe file de cleştar,
ca s-o păstrez în eternitatea
clipelor de mâine. 

Viv
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Viviana Milivoievici

Noapte de argint

În noaptea de argint a amintirii
          celei de pe urmă,
suntem amândoi fiinţe care se
revoltă
în spaţiu fără timp.
Ne abandonăm într-un extaz
           tremurător,
contemplând ora veşniciei.
Devenim oameni fără gânduri,
legănaţi pe fire de poveşti,
într-un ecou reflectat în oglinda
          timpului regăsit… în noi. 

Viv 



51

Ziua de Azi

Gând 

Pe malul drept al sufletului
mi-am ascuns un vis
din abisul inimii.
Pe cel stâng, păstrez amintirea
unui cântec de dor.
Şuvoaie de suflet aleargă,
lovind malurile,
spre miezul speranţei, 
ţâşnind ca dintr-o arteziană,
în gândul lucid.

Viv



52

Viviana Milivoievici

Emoție de mai 
 
Către un ochi albastru de cer 
îmi ridic privirea 
și-mi așez tâmpla 
pe-un pat de verdeață. 
Mi-adun în lacrimi toată roua 
din această dimineață. 
Le țes apoi în amintire,
printr-un cânt etern 
al emoției unei zile de mai. 

Viv



53

Ziua de Azi

Iubește! 

Iubește soarele! 
Îți dă lumina vieții 
când umbre se abat
deasupra sufletului tău. 

Iubește luna!
Îți mângâie chipul, 
în miezul unei nopți fierbinți 
de vară. 

Iubește natura! 
Îți oferă miresme și culori, 
în orice împrejurare, 
de ești trist sau vesel. 

Iubește viața! 
E minunea care-ți pictează destinul, 
e visul și miracolul 
pașilor tăi în lumină. 

Să lași o urmă de iubire pe oriunde vei trece 
în călătoria ta spre Albastrul-Infinit!

Viv



54

Viviana Milivoievici

Culori

Un cânt suav mângâie împrejurimile, 
mi-aduce-aminte de triluri din copilărie. 
Verdeața învăluie liniștea pictată 
a singurătății, 
în momente aromate, 
de valurile eternelor regăsiri,
printre explozii de culori.

Viv



55

Ziua de Azi

Parfum de tei

Flori de tei își scutură parfumul 
peste cuvintele poemului meu,
iar muzica sufletului acompaniază 
miresmele, într-un farmec discret. 
Un gând diafan se așterne 
peste filele ce le-mbrățișez năvalnic, 
ca într-un dans răscolitor
cu sublimul senin al amintirii.

Viv



56

Viviana Milivoievici

Ploaie 

Pe umerii goi,
șiroaie de ploaie crestează 
conturul norilor pierduți 
în învolburarea cerului.
Furtuna-mi cuprinde întreg trupul, 
iar vântul nemilos îmi smulge 
cuvintele nespuse din suflet 
și le dă fulgerului 
ce-mi străpunge ființa, 
ca un glonț nimicitor. 
Gândurile se împrăștie 
în mii de bucăți de oglindă, 
în care se reflectă 
imperceptibila imagine 
a unui chip angelic,
ascuns în amintire.

Viv



57

Ziua de Azi

Umbre violete

Timpul renăscut din liniștea mării,
îmi pare ca un ecou al speranței.
Un vis frumos transpare
în valuri de amintiri eterne,
purtate de gânduri
pe meleaguri îmbălsămate
de razele lunii,
la capătul lumii,
printre umbre violete,
ce le-adun în buchete de lacrimi.

Viv



58



59

Vasile Man

Ziua de Azi



60

Vasile Man



61

Ziua de Azi

Prietenie literară

Cu O mână întinsă spre cer,
am cunoscut Albastru – Infinit
al frumuseţii sufleteşti,
dintr-o prietenie literară,
pentru Ziua de Azi!



62

Vasile Man

Asemănări

Tu îmi citeşti gândurile
şi le prefaci în stele.
Îmi asculţi cuvintele
                  din poeme,
să-ţi linişteşti dorul de îngeri
cu ele.
Eu te caut într-o pădure 
                  de gânduri,
când plouă în suflet,
                   printre rânduri.



63

Ziua de Azi

Ziua de Azi

Ziua de Azi
este un echilibru
        al timpului
între ieri şi mâine,
între împliniri
        şi speranţe,
Fiecare zi este
O sărbătoare a Vieţii



64

Vasile Man

Aprilie

Aş vrea
să te-ntâlnesc
     întâmplător,

Să fim
ca două aripi
       într-un zbor

Al unui vultur
ce nu are cuib,

Să ne oprim
      din când 
           în când
Pe vârful unei stânci,
           Visând… 



65

Ziua de Azi

Portret liric

Vocea ta,
o apă lină
ce curge
printre stâncile
             bucuriei.

Ochii,
un mister al luminii
ce cuprinde
            Albastru – Infinit
                al dragostei.

Zâmbetul tău
înfloreşte
în culoarea
                macilor roşii.



66

Vasile Man

Rugăciunea de dimineaţă

În drum spre şcoală,
dimineaţa
urc scările unei
            catedrale,
să rostesc rugăciunea
de-a ne păstra
frumuseţea sufletească!



67

Ziua de Azi

Lacrimi de rouă

Dimineaţa,
adunăm roua de pe flori,
lacrimi de bucurie
pentru lansarea unei cărţi
de un Albastru – Infinit,
colorată de poeta
Viviana Milivoievici,
pentru frumuseţea sufletească
din lacrimi de rouă.



68

Vasile Man

Obstacole

Păstrăm dragostea 
ca pe o stea
a frumuseţii sufleteşti.

În inimă, 
purtăm demnitatea,
care ne face mai buni.

Credinţa în noi înşine
are frumuseţe morală.

Puterea de a învinge
obstacole,
Nu poate veni dinafară!



69

Ziua de Azi

Poetul

Poetul
are menirea 
să bucure pe alţii.

El este dator
doar să coboare
în mina de aur
              a cuvintelor,

din care să facă 
bijuterii sufleteşti
pentru cei care 
             iubesc!



70

Vasile Man

Viaţa

Viaţa,
O operă de artă
a frumuseţii sufleteşti
ce cuprinde lumina.

Visează şi creează,
                în fiecare zi!
Speră că viaţa
               poate fi

Aşa cum ţi-o doreşti,
chiar dacă timpul pleacă,
Dragostea rămâne
                să iubeşti!



71

Ziua de Azi

Va răsări 

Ziua de Azi
s-a ascuns într-o lacrimă
de bucurie târzie
din care, va răsări
în holda de grâu
             a iubirii
un câmp de maci roşii
mai frumos decât
             trandafirii.



72

Vasile Man

Ziua necunoscută

Lacrimile
sunt roua Cerului
pe obrazul Dragostei.
Dorul
le dă strălucirea caldă
               a inimii.
........................................................
Să ai grijă de tine,
În ziua necunoscută
              ce vine!  



73

Ziua de Azi

Timpul

Când soarele urcă
pe cer,
Dimineaţa,

Dezvăluind al lumii
mister,
Viaţa,

Trăim bucuria de a fi
mai bogaţi 
             cu o zi. 



74

Vasile Man

Când scriu

Când scriu,
Tu, parcă, îmi şopteşti

Ca în toate cuvintele,
să strălucească stelele
                 dragostei

Sufletul tău deschis
spre miracolul
                luminii
îmbrăţişează Destinul
                Zilei de Azi. 



75

Ziua de Azi

Partea mea de Cer 

Poezia
este partea mea de cer.

Tu
eşti partea mea de dor.

Ce m-a învăţat
             să zbor

Mai presus de invidia
             omenească,

Lăsând visele,
în iubire,
             să crească…



76

Vasile Man

Un miracol

Prietenia
este un miracol.

Ea nu-ţi cere nimic,
doar îţi oferă.

Un timp de căutare
ca zborul albinei,
            într-o floare… 



77

Ziua de Azi

Aceeaşi chemare 

Azi, avem aceeaşi chemare
a unui anotimp
           al creaţiei
sub semnul
           Proniei Divine.
……………………………..............…
Adunate în suflet,
speranţele aşteaptă
           să vină
împlinirea unui destin
           ocrotit de lumină.



78

Vasile Man

Un gând

Ziua de Azi
         este a Ta!
Ai grijă de ea,
Lasă să-ţi intre 
         în suflet
Un gând ce înfloreşte
         în zâmbet.



79

Ziua de Azi

Tu scrii
               
Tu scrii cu o peniţă de aur,
Înmuiată în lacrimi de Înger
Gândul tău este inspiraţie
                  divină.
Fiecare cuvânt este o lacrimă
                  de lumină.
Ai grijă de frumuseţea sufletească!
Din inima ta, vor să crească,
Alături de macii roşii,
Cele mai dragi flori ale mulţumirii,
Din Albastru – Infinit
                 Bine ai Venit!
În această primăvară dumnezeiască
                a iubirii.



80

Vasile Man

Exerciţii de dor

Înfloresc sentimente de dor
în cireşii cu florile lor 
              albe.

Cresc macii roşii
în holda de grâu
              cu spicele galbene.

O mână întinsă spre cer
ca o rugăciune,

Ajunge în Albastru – Infinit,
strălucind cuvintele, 
            ca printr-o minune. 



81

Ziua de Azi

Când gândurile

Când gândurile
se aseamănă în  
credinţă şi dragoste
                       de frumos,
se contopesc
într-o singură rugăciune
                       de dor,
ascultând, în şoaptă,
                       iubirea
îngerului păzitor!



82

Vasile Man

Un gând bun 

Când gândurile noastre
se îmbracă la fel,

în idei ce ne definesc
bucuria sufletească,

Toate lucrurile,
         care mă înconjoară
îţi repetă numele!



83

Ziua de Azi

Poem

Poemele tale
vestesc primăvara
din suflet.
Sunt flori de fericire
ale căror petale, 
cuprind în iubire
îmbrăţişările 
            Soarelui
şi dragostea,
în arşiţa Dorului.



84

Vasile Man

Cuvinte şi culori

Cuvintele
din privirile tale
sunt îmbrăţişări
acoperite
de aripile 
           Dorului.
Lângă un izvor,
porumbeii albi
sorb în tăcere
Culorile Cerului
          din inima mea,
Dimineaţa…



85

Ziua de Azi

Stele albastre

L-am văzut în vis
pe îngerul meu
          păzitor
și, parcă, mi-a zis:
„Nimic întâmplător
nu poate fi
          în această zi.”
................................................
Cerul s-a deschis
să-i văd frumuseţea
          de astre,
lăsându-mi în suflet
          stele albastre...



86

Vasile Man

Cerul albastru

Pe cerul albastru
se desenează
         înserarea.
Sub genunchii căprioarei
tremură stâncile
         bucuriei,
când un abur cald
îmbrăţişează pădurea
         în mai.

Tu să rămâi mereu
o Primăvară a Iubirii!



87

Ziua de Azi

Romanţă

Serile
au devenit romanţe,
în care
tăcerile dansează
cu aleasa inimii,

fără să poată îmbrăţişa
umbra iubirii…

Viorile cântă în surdină,
aşteptând pe cineva
              Să vină!



88

Vasile Man

Când iubeşti

Când ţi se umezesc ochii,
gândindu-te
la cine îţi este drag,
             iubeşti!

Când te bucuri
de o îmbrăţişare 
simţită cu inima,
            iubeşti!

Când te întâlneşti 
cu cine ţi-e drag,
sufletul tău trăieşte
             Sărbătoarea iubirii! 



89

Ziua de Azi

Destinul iubirii 

Femeia poartă destinul
             iubirii
prin dăruire, dusă
             până la sacrificiu. 
Un gest de preţuire
a dragostei sale
poate fi cuprins 
într-o lacrimă 
            de dor.
În viaţa de toate zilele, 
admiraţia pentru frumos
începe cu prezenţa ei
în apropierea noastră. 



90

Vasile Man

Bucuria vieţii

Bucuria vieţii
înfloreşte în cuvinte

Ca o primăvară
cu verdele crud

Într-un cântec de iubire,
ce nu-l mai aud,

Dar văd bucuria
din ochii tăi albaştri,

Dansând cu un înger
           printre aştri.



91

Ziua de Azi

Aceeaşi lumină

Timpul zilei de azi
are cerul senin.

Cu acelaşi destin,
trăim miracolul
unei îmbrăţişări
                 imaginare,
iubim fiecare 
                 aceeaşi Lumină!



92

Vasile Man

Clipe absente 

Îngerii
îţi urează
                 Noapte lină!
În somn,
                  ca să vină
să-ţi legene
clipele absente
                 din bucuria zilei
.....................................................
Dimineaţa înfloreşte
în zâmbetul ce creşte
           dintr-o rază
            de soare.



93

Ziua de Azi

Pământul

Pământul,
doar un prag
      spre veşnicie.
Viaţa,
un câmp de bătălie
Între cei ce vor supremaţia
şi truditorii zilei,
fraţi cu sărăcia
..........................................................
Doar dragostea
        poate salva
        Omenirea.



94

Vasile Man

Dragoste de îngeri 

Doi îngeri au coborât
           pe pământ
îmbrăcaţi în cuvinte
          de dragoste.

El nu ştia ce să facă,
dar Ea îl îndeamnă

Să străluceşti în iubire
         ca Soarele
Când Eu voi păşi în grădina
         luminii
Să culeg flori albastre
        pentru tine…

Iar la prima îmbrăţişare,
Cerul s-a umplut 
        de stele.



95

Ziua de Azi

Împreună 

Când există
      reciprocitate,
Visele
     devin realitate! 



96

Vasile Man

Inima ta 

Fiecare poezie
are povestea ei
          de dragoste.
Cuvintele oferă 
         surprizele…

Când văd o floare,
         se îndrăgostesc.
Când văd un răsărit de soare,
aşteaptă o nouă îmbrăţişare
pentru Ziua de Azi.

Când vii tu în calea mea
cuvintele îmi desenează
în suflet,
           Inima ta.



97

Ziua de Azi

Toată frumuseţea

Toată frumuseţea sufletească 
tu o risipeşti în lumină.

Ziua de Azi
a avut fericirea
              deplină.
Se bucură
şi îngerii din Cer
şi stelele dragostei,
care niciodată
               nu pier!



98

Vasile Man

Tăcerea ta 

Tăcerea ta
cuprinde toate cuvintele
              nescrise
care aşteaptă,
ca boabele de grâu,
              primăvara,
să crească în poeme
              frumuseţile lumii.



99

Ziua de Azi

Îmbrăţişări

Îmbrăţişăm
        întâlnirile
           şi plecările,
iar, în urma lor,
cresc, într-un vis,
           macii roşii
                 de dor...



100

Vasile Man

Călătoria

Călătorim pe drumuri
                   paralele,
fără nicio distanţă
                   între ele.
holda cu macii roşii
                   ne recunoaşte...
și se bucură,
ca într-o zi 
                  de Paşte!



101

Ziua de Azi

Florile

Dar al luminii,
Florile ,
ne învaţă tăcerea, 
ca linişte sufletească.

În culori, 
ele îşi ascund iubirea.

Sufletul tău, 
Floarea-reginei.



102

Vasile Man

Moment sacru

Când intră, cu credinţă, 
oamenii în Biserică,
devin îngeri.

Sufletul lor, în rugăciune, 
se înalţă la Cer.

Să cunoască veşnicia.



103

Ziua de Azi

Cuvintele noastre 

Unele cuvinte
coboară în adânc
la rădăcina gândirii,

Altele urcă spre cer,
să cunoască tainele 
                   iubirii,
când semănăm
lacrimi de bucurie,

dintr-o speranţă
vor răsări o mie.

Cuvintele noastre se prefac în stele
să împodobească dragostea
                 cu ele!



104

Vasile Man

Tezaur

Să păstrăm
toate visele
           frumoase
în memoria
            timpului,
cu un tezaur
al nemuririi
            sufletului.



105

Ziua de Azi

CV liric

Păstrez în suflet
o bibliotecă de lacrimi
tipărite în fiecare împlinire
                 a timpului tânăr.

Cărţile îmi poartă numele
pentru cei care trăiesc
anotimpurile vieţii,
                cu dragoste. 

Astăzi,
îmbrăţişez chemările
din noua primăvară
                a iubirii!



106

Vasile Man

Vis de vară

Noaptea
este cumpăna tăcută
a luminii.

Îngerii veghează
să nu crească,
printre florile dragostei,
               spinii.

Vocea ta caldă, în vis,
o aud iar
ca frumuseţea
unei zile de vară. 



107

Ziua de Azi

Un zâmbet 

Gândurile se întâlnesc
în flori albe de cireş.

Cuvintele
îmbrăţişează aşteptările.

Cu un zâmbet,
tu deschizi
dimineaţa dorului. 



108

Vasile Man

Miracolul Zilei

În pădurea de gânduri
peste care
toată noaptea
a căzut rouă albastră,

dintr-o lacrimă
a răsărit Soarele!



109

Ziua de Azi

Am visat 

Am visat
că eram în cer
şi tu mă rugai
              să mai rămân

Să povestim,
stelele să ştie
că pe pământ,
nu-i altă bucurie
mai mare
             ca iubirea!



110

Vasile Man

Lumina mea

În căutarea luminii,
ne-am întâlnit
în Albastru-Infinit
al unei poezii
             de dragoste.

Gândurile noaste
locuiesc în aceeași stea
a bucuriei luminii
din Ziua de Azi.

Soarele privește cu mirare
frumusețea destinului
din întîlnirea noastră,
                Lumina mea!



111

Ziua de Azi

Chemarea

Vino
în grădina
gândurilor mele,
să citeşti amintirile
tipărite
în versuri de dragoste!

Am ales pentru tine
o rugăciune de dor,
o chemare la cules 
                   de vise
și toată frumuseţea
                   zilei
în care ai venit!



112

Vasile Man

Cuvintele

Unele cuvinte 
coboară în adâncul 
                 gândirii.
Altele urcă spre cer 
să cunoască tainele
                  firii.

Când semănăm 
lacrimi de bucurie, 
dintr-o speranţă 
vor răsări o mie.

Cuvintele noastre se prefac
                 în stele,
să împodobească necuprinsul
                 cu ele.



113

Ziua de Azi

În soare

În soare,
am văzut desenat
chipul tău.

Oare, 
a cui era lumina
din sufletul meu?!

(Răspunsul tău)

Soarele ne lumina
pe amândoi!



114

Vasile Man

Fericire abstractă

Niciun izvor
din lume,
nu are limpezimea
lacrimilor de dor.

Nicio îmbrăţişare
nu poate cuprinde
cerul acoperit de nor.

Ne ducem
crucea destinului
spre o fericire abstractă.



115

Ziua de Azi

Seară de duminică

În luna mai,
duminicile 
înfloresc bucuria
              din suflet.

Un vânt de vară
răscoleşte amintirile
care nu se uită
              niciodată!

Poezia,
care îţi poartă numele,
mă însoţeşte
            ca o duminică!



116

Vasile Man

Tristeţea 

Tristeţea,
o umbră
          a dragostei,
pe care 
doar duminica,
         ochilor tăi
o poate risipi,
când o să vii…



117

Ziua de Azi

Căutări

Fiecare caută
numele fericirii
             în altă parte.

Găsim mereu 
doar ceea ce ne desparte,

Deşi răspunsul
este atât de aproape,
ascuns în sufletul tău

Într-o poezie
           de dragoste!



118

Vasile Man

Întotdeauna

Construim din cuvinte 
palate de frumuseţe
pentru bucuria luminii.

Gândurile
adună stelele dorului
din închipuirile noastre.

Un nor
purtat de vântul 
               unor îndoieli,
vrea să şteargă speranţele.

Din pământul 
udat cu lacrimi,
întotdeauna,
               răsare soarele!



119

Ziua de Azi

Rugă II

Când voi pleca în cer,

Voi urca pe o scară
din Rugăciunea ta!

În urmă, va rămâne,
Întreagă, 
              Dragostea…



120

Vasile Man

Te-ai ascuns

Te-ai ascuns
într-o grădină cu flori,

Să culegi frumuseţea
Zilei de Azi.

Tu porţi în suflet sărbători
ale cuvintelor ce ştiu
să facă cerul mai senin,
când scriu.



121

Ziua de Azi

Ziua Crucii

De Ziua Crucii
ne sărbătorim destinul
într-o lumină
venită din Cer.

Împlinirile noastre,
stele ale bucuriei,
niciodată nu pier!

Cuprindem, în cuvinte
               de mulţumire,
o rugăciune a inimii,
pentru iubirea sacră
               a lui Isus.

Ne ducem Crucea,
              cu demnitate,
ca tot ce-avem de împlinit,
să poată însemna
               Un nou răsărit!



122

Vasile Man

Zi de vară
 
Lumina şi aerul
nu pot fi cuprinse 
Ele te cuprind pe tine,
ca să-ţi dea viaţă
Poezia nu poate fi cuprinsă,
doar de dragoste.
Îmbrăţişările tale, 
lumina unei zile de vară.



123

Ziua de Azi

Uneori

Mă simt uneori
suspendat între vis şi realitate
asemenea unor scări rulante,
pe care urc şi cobor, 
simţind lacrimile din suflet
                  cum dor.



124

Vasile Man

Tu poți

Tu poți
cu un zâmbet
să dai frumusețea
unei zile.

Tu știi
să iubești
fiecare clipă
din infinitul dragostei.

Tu vrei
ca florile,
care dimineața,
își îndreaptă fața
                   spre soare,
Să  facă
din fiecare zi
o nouă sărbătoate....
                    a Vieții !



125

Ziua de Azi

Nu m-am schimbat 
 
Un stejar rămâne drept
şi după furtună.

Cred în cuvântul înţelept: 
“cine se aseamănă,
                  se adună”.

Când soarele unor împliniri
strălucește mai tare, 
şi invidia, din umbră,
                   apare!

Jignirile neîntemeiate,
nu m-au schimbat,
poate, chiar m-au ajutat
să folosesc mai mult
frumuseţea cuvintelor 
pentru bucuria cititorilor.
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Lumina unui dor

Când mi-e dor,
cuvintele se îmbracă
în haine de sărbătoare.
Atunci, 
mă rog 
de frumuseţile zilnice 
să-ţi împodobească 
sufletul şi visele
cu tot ce poate cuprinde 
lumina unui dor! 
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O prietenie literară în imagini
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CS dr. Viviana Milivoievici, 
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, 
al Academiei Române, Filiala Timişoara
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Prof. Vasile Man, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
Director executiv, redactor şef fondator al 
revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”
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Colocviul Internaţional EUROPA, 
Centru şi margine, cooperare culturală 
transfrontalieră, ediţia a V-a, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
27-28 octombrie 2016
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Colocviul Internaţional EUROPA, 
Centru şi margine, cooperare culturală 
transfrontalieră, ediţia a V-a, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
27-28 octombrie 2016
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Academia Română, Filiala Timișoara,
15 ianuarie 2017
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Lansare de carte 
Vasile Man: Misterul vieții
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
17 martie 2017
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Lansare de carte 
Vasile Man: Misterul vieții
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
17 martie 2017
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Lansare de carte 
Viviana Milivoievici: Albastru - Infinit
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
19 mai 2017
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Lansare de carte 
Viviana Milivoievici: Albastru - Infinit
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
19 mai 2017
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Lansare de carte 
Viviana Milivoievici: Albastru - Infinit
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
19 mai 2017
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Lansare de carte 
Viviana Milivoievici: Albastru - Infinit
Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara
29 mai 2017
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Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Timișoara
Lansare de carte:
Ștefan Aug. Doinaș: Opere
2 iunie 2017
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Carte de vizită
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Dr. Viviana Milivoievici (n. 
09.07.1981, în Moldova Nouă, jud. Caraş-
Severin) este cercetător ştiinţific în cadrul 
Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, 
Academia Română, Filiala Timişoara.  
 Domeniile sale de interes 
sunt istoria şi critica literară, 
interculturalitatea şi multiculturalitatea.  
 A obţinut titlul ştiinţific de 
Doctor în filologie, în anul 2009.  
 Este absolventă a Universităţii „1 
Decembrie 1918”, din Alba Iulia, Facultatea 
de Istorie şi Filologie, specializarea Limba şi 
Literatura Română – Limba şi Literatura Franceză 
(2004), a programului de master Literatura şi 
mentalităţile, din cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara (2006) şi a Facultăţii de Economie 
şi de Administrare a Afacerilor, specializarea 
Economie şi Afaceri Internaţionale, în cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara (2008).  
 Este membru şi responsabil de proiecte 
în cadrul Societăţii Enciclopedice a Banatului 
din Timişoara, preşedinte: prof. univ. dr. 
Crişu Dascălu; redactor-şef adjunct la revista 
„Regatul Cuvântului” şi redactor principal, şef 
departament critică literară la revista de cultură 
şi spiritualitate universală „Sfera Eonică”, 
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din Craiova; referent în Consiliul ştiinţific şi 
evaluator ştiinţific articole la revista „Studii 
de Ştiinţă şi Cultură”, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş”, din Arad, membru în Asociaţia 
Română de Istorie a Presei (ARIP), membru în 
Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR).  
 De asemenea, a participat la numeroase 
manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi 
internaţional, desfăşurate în ţară şi în străinătate.  
 A publicat, în calitate de autor unic, 
în anul 2016, Publicistica lui Mircea Eliade şi 
opţiunile „Tinerei generaţii”, Timişoara, Editura 
David Press Print, iar în anul 2017, volumul 
Albastru-Infinit, Prefaţă de Vasile Man (Poezia 
ca destin), Postfaţă de Florica Păţan (Lirismul 
cuantic al unui ALBASTRU – INFINIT), Timişoara, 
Editura David Press Print; coordonează ediţia 
critică a operelor profesorului Eugen Todoran, 
în anul 2016, apărând volumul I, Eugen 
Todoran, Scrieri. I. Studii şi articole (1937-1956), 
Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, 
tabel cronologic, notă asupra ediţiei şi 
bibliografie de Viviana Milivoievici, Prefaţă de 
Crişu Dascălu, Timişoara, Editura David Press 
Print; a coordonat, împreună cu Ioan David, 
volumul Tradiţii ale presei ştiinţifice. Lucrările 
prezentate la Congresul Internaţional de Istorie 
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a Presei, Ediţia a IX-a, Timişoara, 2016, Editura 
Academiei Române, Editura David Press 
Print, 2017; colaborează cu articole ştiinţifice, 
studii, recenzii şi cronici la „Orizont”, „Jurnalul 
literar”, „Contemporanul. Ideea europeană”, 
„Discobolul”, „Oglinda literară”, „Columna 
2000”, „Revista de Studii Banatice”, „Praf de 
stele” (fondator), „Luceferi ce răsar”, „Regatul 
cuvântului”, „Sfera eonică”, „Studii de Ştiinţă 
şi Cultură”, „Logos. Revistă de filologie, limbă, 
literatură şi folclor”, „Nord literar” etc.; poezii 
şi poveşti la „Actualitatea literară”, „Algoritm 
literar”, „Armonii culturale”, „Boema”, „Cetatea 
culturală”, „Confluenţe literare”, „eCreator”, 
„LitArt”, „Literatura de azi”, „Literaturitate”, 
„Lumina”, „Melidonium”, „Plumb”, „Regatul 
cuvântului”, „Sfera eonică”, „Sintagme literare” 
etc.
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 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, Institutul de Studii Banatice 
„Titu Maiorescu” al Academiei Române, FIliala 
Timișoara.

Cărţi publicate:

În preajma ta (versuri), Editura „Relief 
românesc”, Bucureşti, 1981

Puterea cuvântului (dialoguri cu scriitori şi 
oameni ai şcolii), Editura „Relief românesc”, 
Bucureşti, 1981

Renaştere prin educaţie (eseuri şi dialoguri), 
Editura Mirador, Arad, 1999
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O antologie a literaturii arădene de azi, Editura 
Mirador, Arad, 2000

Nu doar duminica (versuri), Editura „Şcoala 
Vremii”, Arad, 2001

Şcoli arădene vol. I, Editura Gutenberg Arad, 
2002

Timp şi destin (versuri), Editura Gutenberg, 
Arad, 2002

Şcoli arădene vol. II (în colab.), Editura 
Gutenberg, Arad, 2003

Cuvinte care zidesc (poeme noi), „Vasile Goldiş” 
University Press, Arad, 2006

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, Editura Gutenberg Univers Arad, 
2011.

Tudor Arghezi, Din duhul pământului, Din 
manuscrisele Centrului de cercetare a Literaturii 
Argheziene, într-o ediţie de Ştefan Gencărău 
şi Vasile Man, Editura CIRRMI, Université de 
la Sorbonne Nouvelle Paris 3, France, „Vasile 
Goldiş” University Press, Arad, România, 2012.
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Memoria cuvintelor – Recenzii şi dialoguri (de 
la Herta Muller, la Mircea Micu), Prefaţă de 
Vasile Man, Editura „Viaţa arădeană” – 2013, 
Colecţia ”Viaţa de pretutindeni”, Arad, 2013.

Studii de Știință și Cultură, O revista europeana 
de filologie, Editura Gutenberg Univers, Arad, 
Romania - 2014.

O mână întinsă spre cer, antologie lirică 
bilingvă (română-sârbă), Fundația Europa 
Editura Paralele, „Vasile Goldiş” University 
Press, Arad, 2015.

Miracolul luminii - poeme noi, ediție bilingvă 
(română-franceza) Editura Gutenberg Univers, 
Arad, Romania - 2015.

O mână întinsă spre cer, antologie lirică bilingvă 
(română-germană), Editura Gutenberg 
Univers, Arad, Romania - 2016. 

Misterul vieții, Editura Gutenberg Univers, 
Arad, Romania - 2017. 

Membru în asociaţii profesionale 

Societatea de Ştiinţe Filologice din România; 

Liga Scriitorilor din România; 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova (2010);

Membru asociat al Grupului de Cercetări 
Multidisciplinare de Istoria Ştiinţei al DIS/
CRIFST, Academia Română, Filiala Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Membru de Onoare al Societății de Limba 
Română din Voivodina, Serbia.
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Membru în colective de redactare a 
revistelor 

„Studii de Ştiinţă şi Cultură” 2005 – prezent , 
revistă acreditată CNCS, domeniul Filologie, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Face parte din Colegiul de redacţie al revistei 
„Studii și comunicări” / DIS, publicaţie editată 
de Academia Română, Comitetul Român de 
Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii.

„LOGOS”, revistă de filologie - limbă, literatură 
și folclor, Novi Sad, Serbia

Distincţii:  
Medalia „Profesor evidenţiat” – Ministerul 
Învăţământului  din România, 1979 

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad: Diplomă 
de Merit „Ioan Slavici” pentru activitate 
deosebită în învăţământ 1990-1991

Ministerul Educaţiei Naţionale,  Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Arad: Diplomă de merit 
pentru activitate didactică deosebită în anul 
şcolar 1997-1998

Diplome de Onoare ale Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş” din Arad (1993, 1994, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013) pentru rezultate deosebite 
în activitatea de cercetare ştiinţifică 
 
Premiul de Excelență acordat de Societatea de 
Limba Română din Voivodina, Serbia, 2015

Premiul Festivalului Internațional de Literatură 
„Tudor Arghezi”, 2017
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