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Poeziile din volumul de față, Ziua de Azi, 

prin tematica abordată și prin anumite idei se pot 

pune liber în comparație și 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 capitolului Nemurirea sufletului și Veșnicia dragostei și când vom pătrunde în 

miracolul meditațiilor filozofice 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 fiind descoperite prin metafore despre 

prezent și trecut, prin credința în misterele vieții și prin 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 

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), 
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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 amintesc de 

momentele copilăriei, de sâmburele 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 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 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 – 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 / 

antotimpurile vieții” (C.V. 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. 


