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Viviana Poclid Dehelean (căs. Milivoievici)  (n. 09.07.1981, 
în Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin) este cercetător știinţific în 
cadrul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Academia 
Română, Filiala Timișoara. Domeniile sale de interes sunt istoria și 
critica literară, interculturalitatea și multiculturalitatea. A obţinut 
titlul știinţific de Doctor în filologie, în anul 2009. Este absolventă 
a Universităţii „1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia, Facultatea de 
Istorie și Filologie, specializarea Limba și Literatura Română – 
Limba și Literatura Franceză (2004), a programului de master 
Literatura și mentalităţile, din cadrul Universităţii de Vest din 
Timișoara (2006) și a Facultăţii de Economie și de Administrare 
a Afacerilor, specializarea Economie și Afaceri Internaţionale, în 
cadrul Universităţii de Vest din Timișoara (2008). Este membru 
și responsabil de proiecte în cadrul Societăţii Enciclopedice a 
Banatului din Timișoara, președinte: prof. univ. dr. Crișu Dascălu; 
redactor-șef adjunct la revista „Regatul Cuvântului” și redactor 
principal, șef departament critică literară la revista de cultură 
și spiritualitate universală „Sfera Eonică”, din Craiova; director 
adjunct, referent în Consiliul știinţific și evaluator știinţific articole 
la revista „Studii de Știinţă și Cultură”, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș”, din Arad; este  membru în Asociaţia Română de Istorie a 
Presei (ARIP), membru în Asociaţia Bibliotecarilor din România 
(ABR). De asemenea, a participat la numeroase manifestări 
știinţifice cu caracter naţional și internaţional, desfășurate în 
ţară și în străinătate. A publicat, în calitate de autor unic, în anul 
2016, Publicistica lui Mircea Eliade și opțiunile „Tinerei generații”, 
Timișoara, 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), 
Timișoara, Editura David Press Print; coordonează ediţia critică 
a operelor profesorului Eugen Todoran, în anul 2016, apărând 
volumul I, Eugen Todoran, Scrieri. I. Studii și articole (1937-1956), 
Ediție critică, text stabilit, studiu introductiv, tabel cronologic, 
notă asupra ediţiei și bibliografie de Viviana Milivoievici, Prefaţă 
de Crișu Dascălu, Timișoara, Editura David Press Print, iar în anul 
2017 a editat volumul al doilea Eugen Todoran, Scrieri. II. Studii 
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și articole (1957-1966), Timișoara, Editura David Press Print. A 
coordonat, împreună cu Ioan David, volumul Tradiții ale presei 
științifice. Lucrările prezentate la Congresul Internațional de 
Istorie a Presei, Ediția a IX-a, Timișoara, 2016, Editura Academiei 
Române, Editura David Press Print, 2017; colaborează cu articole 
știinţifice, studii, recenzii și cronici la „Orizont”, „Jurnalul literar”, 
„Contemporanul. Ideea europeană”, „Studii de Știinţă și Cultură” 
„Discobolul”, „Oglinda literară”, „Columna 2000”, „Revista de Studii 
Banatice”, „Praf de stele” (fondator), „Luceferi ce răsar”, „Regatul 
cuvântului”, „Sfera eonică”, „Logos. Revistă de filologie, limbă, 
literatură și folclor”, „Nord literar”; poezii și povești 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”.  

Versurile reprezintă pentru mine „bucăţi de suflet, frânturi 
de gânduri”, scrise la o anumită... „temperatură sufletească”... (Viv)
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Vivijana Poklid Deheljan (Milivojević) (rođ. 09.07.1981. godine u 
Moldova Noua, okrug Karaš Severin), je naučni saradnik u Institutu 
za balkanske studije „Titu Majoresku“, Rumunska Akademija nauka, 
Filijala u Temišvaru. Njena istraživanja su iz istorije i književne 
kritike, interkulturalnosti i multikulturalnosti. Poseduje doktorat 
iz filologije od 2009. godine. Završila je studije na Univerzitetu 
„1. Decembar 1918“ u Alba Juliji, Fakultet za istoriju i filologiju, 
uža naučna struka Rumunski jezik i književnost – Francuski 
jezik i književnost (2004), a master Književnost i mentalitet na 
Zapadnom univerzitetu u Temišvaru 2006. godine. Kasnije, 2008. 
godine završila je master iz ekonomije i međunarodnih poslova 
na Ekonomskom fakultetu Zapadni univerzitet u Temišvaru. 
Koordinator je i član raznih projekata u okviru Enciklopedijskog 
društva Banata iz Temišvara, čiji je predsednik prof. dr Krišu 
Daskalu; koordinator je i član projekata u okviru Evropskog centra 
za interdisciplinarne studije, predsednik: vanr. prof. dr Joan David; 
glavni i odgovorni urednik časopisa „Regatul Cuvântului” i glavni 
urednik, šef odseka za književnu kritiku u časopisu za kulturu i 
svetsku duhovnost „Sfera Eonică” iz Krajove; drugi urednik, član 
naučnog odbora i recenzent naučnih radova u okviru časopisa 
„Studii de Știinţă și Cultură”, Zapadni univerzitet „Vasile Goldiš” 
iz Arada, član Rumunskog društva za istoriju medija (ARIP), 
član Društva Bibliotekara Rumunije (ABR). Takođe, učesnik je 
mnogobrojnih naučnih skupova sa nacionalnim i međunarodnim 
karakterom u zemlji i u inostranstvu. Kao samostalni autor 
objavila je knjigu Publicistica lui Mircea Eliade și opțiunile 
„Tinerei generații”, Temišvar, izdavač Editura David Press Print, u 
2016. godini.  U 2017. godini objavila je sledeće knjige pesama: 
Albastru-Infinit, Predgovor Vasile Man (Poezia ca destin), Pogovor 
Florika Pacan (Lirismul cuantic al unui ALBASTRU – INFINIT), 
Temišvar, Izdavač Editura David Press Print; Albastru-Infinit/Bleu-
Infini, dvojezično izdanje, na rumunskom i francuskom jeziku, 
Predgovor za francusku verziju je napisao Alavaro Roketi, Vasile 
Man, Pogovor Florika Pacan, Arad, Izdavač Editura Gutenberg 
Univers; Ziua de Azi (u saradnji sa profesorom Vasile Man), 
Arad, izdavač Editura Gutenberg Univers. Uređuje ediciju dela 
profesora Euđena Todorana, prvi tom je objavljen 2016. godine 
pod nazivom Eugen Todoran, Scrieri. I. Studii și articole (1937-
1956), za koju je Viviana Milivojević uradila izbor, napisala uvodnu 
reč, hronološku tabelu, komentare i literaturu, a Predgovor prof. 
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dr Krišu Daskalu, Temišvar, Izdavač Editura David Press Print; u 
2017. godini uređuje drugi tom dela Eugena Todorana, Scrieri. 
II. Studii și articole (1957-1966), Temišvar, Editura David Press 
Print. Uređivala je, zajedno sa Joanom David zbornik Tradiții ale 
presei științifice. Lucrările prezentate la Congresul Internațional de 
Istorie a Presei, Ediția a IX-a, Timișoara, 2016, u izdanju Rumunske 
akademije nauka i izdavačke kuće Editura David Press Print, 
2017. Objavljuje  naučne radove, recenzije i hronike u sledećim 
časopisima: „Orizont”, „Jurnalul literar”, „Contemporanul. Ideea 
europeană”, „Discobolul”, „Oglinda literară”, „Columna 2000”, 
„Revista de Studii Banatice”, „Praf de stele” (osnivač), „Luceferi 
ce răsar”, „Regatul cuvântului”, „Sfera eonică”, „Studii de Știinţă și 
Cultură”, „Logos. Časopis za filologiju, jezik, književnost i folklor”, 
„Nord literar”; objavljuje pesme i priče u časopisima: „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”.

 Za svoje stihove pesnikinja govori da su „delić duše, 
komadić njenih misli” i da su pisani na određenoj.... „duševnoj 
temperaturi”... (Viv)



10

Prefață la versiunea în limba sârbă

 Ca urmare a unei vocaţii lirice de excepţie, anul 2017 a 
însemnat pentru poeta și cercetătoarea dr. Viviana Milivoievici, 
nu doar debutul său literar, cu volumul Albastru-Infinit, cu o 
prefaţă, Poezia ca destin, semnată de profesorul și poetul Vasile 
Man, ci și debutul unei prietenii literare consacrate în același an 
prin publicarea volumului Ziua de Azi, având ca autori pe Viviana 
Milivoievici și Vasile Man, iar activitatea comună, în cadrul 
revistei  „Studii de Stiinţă și Cultură”, a constituit un climat optim 
promovării creaţiei literare. În același an, 2017, cartea sa, Albastru-
Infinit, a apărut  în ediţie bilingvă  română-franceză.  Valoarea 
excepţională a poemelor publicate de Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) a atras atenţia istoricilor și criticilor literari, având 
ca urmare, publicarea în anul 2018, a volumului Albastru-Infinit, 
în ediţie bilingvă română-germană, în traducerea profesorului 
Rudolf Windisch, din Germania, și în ediţie bilingvă, română-
sârbă, a cărei traducere o prezint, în continuare.
 Despre importanţa traducerii literaturii în altă limbă, 
dar și despre greutăţile întâmpinate de traducător, mai ales în 
înţelegerea metaforelor și a altor elemente constitutive ale poeziei 
Vivianei Poclid Dehelean, în cadrul Colocviului Internaţional 
„Europa: Centru și margine. Cooperare culturală transfrontalieră”, 
ediţia a VI-a, a vorbit, pe lângă traducătorul volumului, și autorul 
prefeţei la versiunea franceză, Alvarro Rocchetti, profesor emerit 
la Universitatea Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, în octombrie 2017, 
la Arad.
 Transpunerea ideilor asupra sensului existenţei și al 
destinului uman coordonat de suflet, de parcurgerea timpului și a 
spaţiului terestru și divin sau despre complexitatea viziunii asupra 
împăcării eului cu armonia lumii, cunoașterea miracolului luminii 
prin vers și imaginaţie, primește o nouă viziune în traducerea 
versurilor într-o limbă care nu aparţine sensibilităţii limbilor 
romanice. Traducerea poeziilor dintr-o limbă romanică în una 
slavă, de data aceasta din limba română în limba sârbă, întâmpină 
o nouă dificultate. Este vorba de topică și de versificaţie, care este 
cu totul diferită de cea a limbii române, ceea ce a dus uneori la 
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variaţii în numărul versurilor sau la folosirea unor sinonime care 
îndepărtează, într-o mică măsură, sensul original al versurilor, 
primind o semantică nouă, caracteristică limbii sârbe.
 Publicul sârb, prin acest volum, are ocazia să descopere 
valoarea și mesajul transmis prin versurile din poeme, puterea de 
creaţie, sinteză, mijloacele de exprimare ale poetei Viviana Poclid 
Dehelean, care consideră că timpul determină destinul sufletului 
nostru, iar noi trăim fiecare clipă pentru a ne bucura de zâmbete 
și lumină, de bucurie în albastrul infinit.

  Conf. univ. dr. Virginia Popović
Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Filosofie



12

Predgovor srpskoj varijanti

Nakon izuzetnog lirskog poziva, za pesnikinju i naučnicu 
dr Vivijanu Milivojević, 2017. godina bila je ne samo književni 
debi, kada joj je objavljena zbirka poezije Beskrajno plavetnilo, 
sa predgovorom Pesma kao sudbina (Poezia ca destin), u potpisu 
profesora i pesnika Vasile Mana, već i početak jedog književnog 
prijateljstva, iz čega je nastala zbirka pesama Današnji dan (Ziua 
de Azi), za koju su pesme pisali Vivijana Milivojević i Vasile Man. 
Saradnja na časopisu „Studii de Stiinţă și Cultură” otvorila je još 
širi put promovisanju književnog stvaralaštva naše pesnikinje. 

Iste, 2017. godine, zbirka Beskrajno-plavetnilo, objavljena 
je dvojezično, na rumunskom i francuskom jeziku. Umetnička 
vrednost objavljenih pesama Vivijane Poklid Deheljan (Milivojević) 
privukla je književne kritičare i istoričare, što je doprinelo 
objavljivanju iste zbirke, takođe dvojezično, na rumunskom i 
nemačkom jeziku, 2018. godine. Prevod na nemački jezik je 
uradio profesor Rudolf Vindiš iz Nemačke, a istu zbirku, takođe 
dvojezično- na rumunskom i srpskom jeziku predstavićemo u 
nastavku.

O značaju prevoda književnih dela na drugi jezik, kao 
i o teškoćama na koje nailazi prevodilac u svom radu, najviše 
u razumevanju metafora i drugih konstitutivnih elemenata 
poezije Vivijane Poklid Deheljan, govorio je prevodilac Zbirke na 
francuskom jeziku, Alvaro Roketi, profesor emerita na Univerzitetu 
Pariz 3‚ Nova Sorbona, u okviru šeste edicije naučnog kolokvijuma 
„Evropa – Centar i granice. Kulturna međugranična saradnja”, u 
oktobru 2017. godine u Aradu.

Prihvatanje ideja o smislu postojanja, kao i o ljudskoj 
sudbini vođenoj duševnim nemirima, o ideji prolaska vremena, 
božanskom i zemaljskom prostoru, kao i o kompleksnosti vizija, 
pomirenju sa samim sobom, o harmoniji sveta, spoznaji  čuda 
svetlosti u stihovima i imaginaciji Vivijane Poklid Deheljan, u 
prevodu na jezik koji ne pripada istoj osećajnosti romanskih 
jezika, dobija drugu dimenziju.

Zbog toga smo u prevodu pesama na srpski jezik naišli 
na određene poteškoće vezane za topiku i versifikaciju koja je 
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različita od romanskih jezika, što je dovelo do variranja u broju 
stihova ili u korišćenju pojedinih sinonima koji, u određenoj meri, 
udaljavaju tekst od originala, dobijajući pri tom novu semantiku, 
karakterističnu za srpski jezik.

Nadamo se da srpska čitalačka publika, zahvaljujući ovoj 
zbirci, može pronaći skrivenu poruku u pesmama, stvaralačku 
snagu, kao i sredstva izražavanja rumunske pesnikinje Vivijane 
Poklid Deheljan, koja smatra da vreme utiče na sudbinu naše duše, 
a mi živimo svaki trenutak našeg života kako bismo se radovali 
osmehu i svetlosti u beskrajnom, beskonačnom, plavom svetu.

  Vanr. prof. dr Virđinija Popović
  Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet 
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Prefaţa la versiunea franceză

 Această operă se înscrie într-o succesiune de co-ediţii 
între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (România), 
şi revista editată de aceasta, „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, sub 
coordonarea fondatorului său, profesorul Vasile Man, şi diverse 
organisme de expresie franceză independente sau partenere 
ale unor universităţi franceze. De asemenea, în două numere 
ale revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” au fost publicate lucrări 
prezentate la colocviile organizate de către A.I.P.L. (Association 
Internationale de Psychomécanique du Langage), în 2012, la 
Napoli şi în 2015, la Québec. Colaborarea a implicat de asemenea 
şi alte departamente – precum Departamentul de limba română 
de la Universitatea Aix-Marseille –, centre de cercetare precum 
CAER al aceleaşi universităţi, CIRRMI (Centre Interuniversitaire de 
Recherches pour la formation continue des enseignants d’italien) 
sau CIRER (Centre Interuniversitaire de Recherches et d’Etudes 
Roumaines), ambele având legătură cu Universitatea Paris 3, 
Sorbonne Nouvelle.
 Trebuie să ne bucurăm de faptul că diferenţele lingvistice şi 
frontierele interne ale Europei nu mai reprezintă obstacole pentru 
colaborare. Dar, prezentul volum merge şi mai departe prezentând 
poeziile Vivianei Poclid Dehelean în două versiuni – versiunea 
originală în limba română şi traducerea acesteia în limba franceză 
de către Philippe Loubière. De fapt, originea comună a celor două 
limbi permite deseori păstrarea în mare parte a elementelor 
constitutive ale poeziei originale: ritmul, imaginile, uneori chiar 
şi sonorităţile. Interogaţiile sunt cele care o preocupă pe poetă, 
interesând înainte de toate condiţia umană care, după cuvintele lui 
Montaigne, „fiecare om poartă forma întreagă a condiţiei umane”. 
Cititorul francez nu trebuie să fie depăşit de această traducere care 
rămâne cât de posibil aproape de textul în limba română. Şi, de ce 
nu, uneori, să privească mai îndeaproape versiunea originală, la 
lumina traducerii ei în limba franceză: aceasta ar putea fi o ocazie 
de abordare prin cea mai bună parte – cea a poetei – limba română, 
cea mai orientală pe care latinii ne-au lăsat-o.

Alvaro Rocchetti
Profesor emerit, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 

Preşedinte al AIPL
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Predgovor francuskoj varijanti

 Ovo se delo upisuje u niz ko-edicija koje su objavljene 
zahvaljujući Zapadnom univerzitetu „Vasile Goldiş” iz Arada 
(Rumunija) i časopisu koji izdaje ovaj Univerzitet, pod nazivom 
„Studii de Ştiinţă şi Cultură”, pod rukovodstvom njegovog osnivača, 
profesora Vasile Mana, kao i različitih francuskih samostalnih 
ili partnerskih institucija i francuskih univerziteta. U dva broja 
spomenutog časopisa su bili objavljeni radovi predstavljeni na 
kolokvijumima u organizaciji  A.I.P.L. (Association Internationale 
de Psychomécanique du Langage), 2012. godine u Napulju i 2015. 
godine u Kvebeku. Ovoj saradnji priključili su se i drugi odseci 
– kao što je Odsek za rumunski jezik pri Univerzitetu u Marseju 
(Aix-Marseille) –, istraživački centar CAER istog univerziteta, 
CIRRMI (Centre Interuniversitaire de Recherches pour la 
formation continue des enseignants d’italien) i CIRER (Centre 
Interuniversitaire de Recherches et d’Etudes Roumaines), svi u 
vezi sa Univerzitetom Pariz 3,  Nova Sorbona. 
 Treba de se radujemo što jezičke različitosti i unutrašnje 
granice Evrope više ne predstavljaju prepreke za saradnju. 
Međutim, ova zbirka pesama ide korak dalje, ona sadrži pesme 
Vivijane Poklid Deheljan na dva jezika – orginalna verzija na 
rumunskom jeziku i njen prevod na francuski koji je uradio 
Philippe Loubière. Zajedničko poreklo ova dva jezika u velikoj 
meri omogućava očuvanje konstitutivnih elemenata originalne 
varijante pesama: ritam, slikovitost, zvučnost. Našu pesnikinju 
zanimaju interogacije, pre svega ljudska sudbina, koju, Montenj 
objašnjava rečima da „svaki čovek nosi celokupnu formu ljudske 
egzistencije”. Francuski čitalac ne treba da bude prevaziđen ovim 
prevodom, koji u velikoj meri ostaje blizak rumunskom tekstu. 
I zašto ne pogledati izbliza i francusku verziju: bila bi to dobra 
prilika da kroz pesnički jezik naše pesnikinje bolje upoznamo 
najistočniji latinski jezik na svetu - rumunski jezik.  

Alvaro Roketi
Profesor emerita, Univerzitet Pariz 3 – Nova Sorbona,

Predsednik međunarodnog društva za psihomehaniku jezika  
AIPL
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Poezia ca destin

Poezia nu se poate explica, ci doar să-i trăim frumuseţea. 
Ea este un destin. O vocaţie de a crea, prin cuvânt, o nouă lume.

Poeziile din această carte, Albastru-Infinit, se citesc direct 
cu sufletul. Idei, idealuri cu înalte trăiri lirice poartă un nume 
nou, de excepţie, a tinerei generaţii poetice de azi: Viviana Poclid 
Dehelean.

În poezie, nu drumul este frumos, ci „călătoria printre 
cuvinte”, pare a spune poeta Viviana Poclid Dehelean. Frumuseţea 
imaginilor sale poetice se simte când „liniștea cântă în singurătate” 
sau „Ţinem în palme culorile apusului / și ne-mbrăţișăm c-un val 
de stele” (Şoapte).

Neliniștea poetei este provocată de incertitudinea 
atingerii absolutului, în viaţă, în cunoaștere, dar se bucură când 
„culege roua de pe flori” sau așteaptă rândul „spre firul speranţei, 
pe portativul vieţii”, dar frumuseţea și trăirea dorului îi amplifică 
bucuria (Cântec de dor).

În poemele sale, poeta Viviana Poclid Dehelean trăiește 
bucuriile și dezamăgirile vieţii, fără să dea răspunsuri definitive 
asupra existenţei umane, dar, prin valoarea inedită a expresiei 
poetice, transmite cititorului Dragostea de viaţă. Astfel, „Cu fiecare 
clipă / care trece, / ne-apropiem / de marele Albastru-Infinit / 
Îmbrăţișăm gândurile și le prefacem / în dimineţi / eterne / 
renăscute / în spirit” (Albastru-Infinit) sau „Printre fire de nisip 
aurii, / ca razele de soare, / ne ţesem visurile cu praf de stele...” 
(Praf de stele).

Viaţa nu este decât un vis și-o clipă în anticamera eternităţii 
– spune poeta. Este dureros de adevărat, doar dragostea va fi și în 
continuare o bucurie a sufletului nemuritor.

„Cuvintele rătăcite prin neantul vremii / și-agaţă aripile în 
sufletul vântului / se lasă purtate pe nori de cristal / În taine-și 
alină / substanţa sublimă / pe acorduri de ţambal / Alunecă ușor 
pe valurile gândului, în cântecul dulce al iernii...” (Cuvinte)

„Sufletul vântului” și „valurile gândului” sunt adevărate 
bijuterii lirice, care dau poemului frumuseţea interioară.
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Destinul uman constituie pentru poetă o atracţie 
deosebită, iar percepţia filosofică a lumii ne oferă surprinzătoare 
imagini lirice inedite: „Trăim iluzii / ale unei clipe / întârziate / În 
gândurile noastre / înfloresc / idei / ale amintirilor străvechi...” 
(Miraj absent) sau: „ne ţesem visurile / cu praf de stele” (Praf de 
stele); „Bem lacrimi de îngeri / din potirul destinului” (Îmbrățișări); 
„Ne reîntregim / între filele / unui destin” (Călătorie).

***
Însetată de cunoașterea absolutului, poeta se adresează 

divinităţii: „Din lacrimi îmi fac / o scară / către Tine, Doamne! / 
S-ajung în braţele / îngerilor Tăi... / Să-mi dai aripi, / să pot zbura, 
în zori, / spre azurul nemărginit / al mângâierii Tale!” (Rugă).

Expresii lirice inedite, cu o mare încărcătură emoţională, 
sporesc bucuria lecturii: „Gândul se scaldă-n lumină”, devenind 
o făptură invizibilă, /creează „flori de piatră” (Anotimp colorat) 
sau: „tragicul semn al sorţii”; „albastrul bucuriei”; „grădina cu 
liliac”; „izvoarele imaginaţiei”; „La poarta sufletelor bat / clopotele 
tăcerii”; „tainele lumii”; „albastrul-necuprins”; „Cuvintele aș vrea / 
să le păstrez în / tăcerea singurătăţii”.

Un poem ce exprimă foarte fidel personalitatea lirică a 
poetei, este Frunze:

„În noaptea care
a trecut

Toţi îngerii
au tăcut
și cerul

s-a desfăcut
în frunze rebele.

Ne-am dat seama
că am pierdut
Miracolul ce

ne-a făcut
Să fim

de ne-ntrecut,
ca ele.
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Prin valsul vântului
spre-adâncul pământului.”

Arta poetică a tinerei cercetător și istoric literar, Viviana 
Poclid Dehelean, este definită de har și o mare trăire sufletească. 
Universul său liric îl constituie bucuria de-a trăi frumos, de-a 
cuprinde, cu dragoste, necuprinsul pe un fond sufletesc al speranţei 
învăluite de un Albastru-Infinit și setea de absolut.

Numeroase poeme excepţionale respiră uimirea în spaţiul 
universal al apropierii de divinitate. Așa cum într-un bob de 
rouă se vede soarele întreg, astfel, într-un poem al acestei cărţi, 
strălucește dragostea și întreaga frumuseţe sufletească a poetei 
Viviana Poclid Dehelean, care oferă cititorilor o inedită Bucurie a 
lecturii.

Destinul poetic al Autoarei este însuși destinul Marii 
Poezii.

Vasile Man
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Pesma kao sudbina

 Poezija se ne može objasniti, ona nam samo može 
omogućiti doživljaj lepote. Ona je sudbina. Poziv za stvaranje 
pomoću reći jednog novog sveta. 
 Pesme iz knjige Beskrajno-plavetnilo čitaju se dušom. 
Ideje, ideale sa dubokim lirskim doživljajima, nose novo ime, jedno 
posebno ime mlade naše pesnikinje, Vivijane Poklid Deheljan 
(Milivojević).
 U poeziji, nije lep put već je lepo „putovanje kroz reči”, kaže 
naša pesnikinja. Lepota pesničkih slika oseća se kad „tišina zapeva 
u samoći” ili „držimo na dlanu boje zalaska sunca/ i ogrnimo se 
velom zvezda” (Šapati)
 Nemir kod pesnikinje prouzrokuje nesigurnost dodirivanja 
svega apsolutnog, u životu, u spoznaji, ali i radost kada „ubere rosu 
sa cveća” ili čeka red „na nitima sudbine, na portativu života”, a 
lepota i čežnja joj uliva radost u srcu (Pesma o čežnji).
 U svojoj lirici, Viviana Poklid Deheljan (Milivojević) 
prikazuje životne radosti i razočarenja, iako ne daje odgovor 
na pitanja u vezi ljudskog postojanja, ona svojim jedinstvenim 
pesničkim izrazima prenosi čitaocu Ljubav postojanja na ovom 
svetu. Tako, „Svakim trenutkom/ koji prolazi,/ približavamo se/ 
velikom Beskrajnom plavetnilu/ zagrlimo naše misli i pretvorimo 
ih/ u beskrajna/ jutra/ u duši/ preporođena” (Beskrajno 
plavetnilo) ili „Kroz zlatne čestice peska,/ kao sunčani zraci,/ naši 
se snovi tkaju/ zvezdanom prašinom...” (Zvezdana prašina).
 Život je san i trenutak u predsoblju večnosti – kaže 
pesnikinja. Jedino će ljubav biti radost besmrtne duše.  „Izgubljene 
reči u ništavilu vremena/ spajaju svoja krila na dušama vetrova./ 
I nošene na kristalnim oblacima/ uzvišenu supstancu,/ tajnom 
njihovom smiruje/ akordima jednog cimbala./ One nežno klize na 
valovima misli...” (Reči)
 „Duša vetra” i „valovi misli” su pravi lirski dragulji, koji 
daju pesmi unutrašnju lepotu. 
 Pesnikinju posebno privlači čovekova sudbina, a njeno 
filozofsko shvatanje sveta stvara jedinstvene lirske izraze: 
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„Proživljavamo iluzije/ zakasnelih/ trenutka./ U našim mislima/ 
cvetaju/ ideje/ o izumrlim sećanjima...” (Odsutna iluzija) ili: 
„tkamo naše snove/ zvezdanom prašinom” (Zvezdana prašina); 
„Pijemo suze anđela/ iz pehara sudbine” (Îmbrățișări); „Spajamo 
se/ između stranica sudbine. (Putovanje).

***

 Željna spoznaje svega apsolutnog, pesnikinja se obraća 
božanskom svetu: „Iz suza pravim sebi/ merdevine/ do Tebe, 
Gospode!/ Da stignem u zagrljaj/ Tvojih anđela...// Pokloni mi 
krila,/ Da mogu leteti, u zoru,/ Ka beskrajnim azurnim obalama/ 
Tvojih milovanja!”  (Rugă).
 Jedinstveni lirski izazi, svojom dubokom emocionalnom 
težinom, povećavaju našu radost čitanja: „Misao se kupa svetlošću/, 
postajući nevidljivo stvorenje,/ koje stvara kameno cveće” (Obojeno 
godišnje doba) ili: „tragičan znak sudbine”; „plavetnilo radosti”; 
„bašta sa jorgovanom”; „izvori imaginacije”; „Na kapiju naše duše 
zvone/ zvona tišine”; „tajne sveta”; „beskonačno-plavetnilo”; „Reči 
bih htela/ da ih čuvam/ u tišini samoće”.
 Pesma koja najvernije prikazuje lirsku ličnost pesnikinje 
nosi naslov Lišće:

„Prošle su
noći

svi anđeli
ćutali
i nebo

je razvejalo
svoje buntovničko lišće.

Shvatili smo
da smo izgubili

čudo što
nas je nateralo

da budemo
nepobedive
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kao one.

Kroz igru vetrova
ka zemaljskoj dubini.”

 Pesnička umetnost mlade naučnice i književnog istoričara 
Vivijane Poklid Deheljan (Milivojević)  prožeta je darom i jakim 
emocionalnim stanjima. Njen lirski univerzum čini radost lepog 
života i želja da ljubavlju obuhvata bezgraničnost, na duševnoj 
podlozi nade, obuhvaćene Beskrajnim plavetnilom i težnjom ka 
svemu apsolutnom. 
 Veliki broj pesama oslikavaju zapanjenost prostranim 
univerzumom, blizinom božanstva. Kao što se u kapi rose ogleda 
celo sunce, tako u jednoj pesmi ove Zbirke može zasvetleti ljubav 
i duševna lepota pesnikinje, koja poklanja čitalačkoj publici 
jedinstvenu Radost čitanja. 
 Pesnička sudbina Autorke je ujedno i sudbina Velike Lirike. 

 
Vasile Man
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Umbre reci

Prin umbre reci
rătăcim

pentru-a găsi 
speranţa 
unui vis.

Uităm 
că suntem

doar un 
fir de fum

pe portativul 
vieţii...
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Hladne senke

Lutamo kroz 
hladne senke

i tražimo nadu 
jednog sna.

Zaboravljamo
da smo

samo čestica
dima

na linijama 
života...
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Miraj absent

Trăim iluzii
ale unei clipe
întârziate,…
în gândurile

noastre
înfloresc

idei
ale amintirilor

străvechi
seduse de

mirajul
ochilor
absenţi.



25

BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Odsutna iluzija

Živimo iluzije
zakasnelog
trenutka.

U našim mislima
cvetaju

ideje
prastarih
sećanja,

zavedene
iluzijom
odsutnih 

očiju.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Vise-ngemănate 

Prin tolba cu-amintiri găsim
fire de povești adevărate,

nenumărate.
Sculptate-ntr-un destin

de vise-ngemănate.

Le adunăm mereu
în raze și fiori

rătăcitori,
în zâmbete, în șoapte…
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Ujedinjeni snovi

U pregršti sećanja otkrivamo
Bezbroj delova
istinitih priča. 

Izvajane u sudbini
Ujedinjenih snova.

Često ih sakupljamo
u zracima sunca i u lutajućoj

jezi,
u smehu, u šapatu.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Albastru-Infinit 

Cu fiecare clipă
care trece,

ne apropiem
de marele

Albastru-Infinit.

Îmbrăţișăm
gândurile

și le prefacem
în dimineţi

eterne
renăscute
în spirit.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Beskrajno-plavetnilo

Svakim trenutkom
koji prolazi

približavamo se
velikom

Beskrajnom-Plavetnilu.

Grlimo
naše misli

i pretvaramo ih
u beskrajna

jutra
preporođena

u duši.



30

VIVIANA POCLID DEHELEAN

Popas 

Un ultim popas
la răscrucea de vânturi

e ca un vis
nemuritor. 

Ne înfigem speranţa
în colţii albi ai timpului

neiertător. 

Contemplăm clipa
ce ne reţine.

Pe-acest meleag
suntem doar niște

trecători.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Zastoj

Poslednji zastoj
Na raskršću vetrova

Je kao večni
San.

Zabadamo nadu
U belim očnjacima

Nepraštajućeg
Vremena.

Razmišljamo o trenutku
Koji nas

Zadržava.

Na ovim smo prostorima
Samo neki
Prolaznici.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Anotimpuri 

Păstrăm în
anotimpurile inimii

izvoare ale unei
lumi pierdute. 

Regăsim în ale
vieţii valuri

suflete rătăcite
printre meandrele
destinului nostru. 

Devenim
oameni compleţi…
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Godišnja doba

U godišnjim dobima 
naših srca

čuvamo izvore jednog
izgubljenog sveta.

U valovima života
po meandrima
naše sudbine
pronalazimo 

izgubljene duše

Postajemo 
potpuni...
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Periplu  

Corabia iluziei
ne poartă

spre focul speranţei…
ne prindem de ea

ca de-o toartă,
în jocul magnific

al vieţii.  

E periplul nostru
prin timp… 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Krstarenje

Barka naše iluzije
vodi nas

ka vatri naše nade
Hvatamo se za nju

kao za plamen,
u veličanstvenoj životnoj

igri.

To je naše putovanje 
kroz vreme...
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Praf de stele  

Printre fire de nisip, aurii,
ca razele de soare,
ne ţesem visurile
cu praf de stele.  

Credem în ele
și alunecăm spre-un apus

în liniștea nopţii
ce ne-a adus

un ultim gând, sedus
de speranţă… 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Zvezdana prašina

Kroz zlatne čestice peska,
kao sunčani zraci
tkamo naše snove

zvezdanom prašinom.

Verujemo u njih
klizimo ka zapadu

i tišini noći
koja nam je donela

poslednju misao
zavedenu nadom...
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Îmbrățișări  
(că tot e ziua lor, azi…)  

Gândurile vremii
noastre

le-mbrăţișăm
în ziua de pe urmă.

Facem cu ele
un tainic legământ

și le închidem
în seiful vieţii.  

Bem lacrimi de îngeri
din potirul destinului.  

Pentru atunci când va cânta
muzica aștrilor…
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Zagrljaji (jer danas je njihov dan...)

Sudnjeg dana
grlimo misli

našeg vremena.
Sklapamo sa njima

tajni pakt
i zatvaramo ih

u životnom sefu.

Iz pehara sudbine
Ispijamo suze anđela

i nazdravljamo za buduću
zvezdanu pesmu...
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

O minune… viață…  

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 răsară-ţi mireasma

dulce-a florilor.
Să-ţi chemi al clipei

sfios fior
Și să-l trăiești cu spor! 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Čudo je to... život...

Da ti bude lek u jutarnjem času
ta misija koju nosiš na duši.

U tvom prolaznom snu 
kroz klinove zavesa,

svetlost sunčanih zraka
da ti dodirne utrnule kapke,

da osetiš životni puls
i da ti se pluća ispune

 mirisom cveća.
Pozovi 

trenutak  tvog 
uzbuđenja 

i srećno ga proživi!
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

În joacă

Cuvintele se joacă-n
mintea noastră

și nasc gânduri și amintiri.
Înfloresc precum florile

în glastră
și provoacă-nchipuiri.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

U igri

Reči se igraju
u našoj glavi

iz njih se rađaju misli i sećanja.
Cvetaju kao što cveće 

u vazi cveta,
stvarajući imaginacije.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Supraviețuire  

Drumul prin întuneric,
pe cărările întortocheate

ale unui tărâm al extazului,
se reflectă

în Oglinda Universului Albastru.
Supravieţuim

ca fiinţe fantomatice,
într-un tremur dulce

al păcatului ancestral.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Opstanak

Mračni prolaz
Reflektuje se

kroz zamršene puteve
zemlje ekstaza

u Ogledalu Plavog Univerzuma.
Preživljavamo 

kao fantomska bića,
u slatkoj drhtavici

grehova naših predaka.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Cuvinte  

Cu pași mici,
înceţi, dar siguri,
sub ploi celeste,

pe un cer învolburat,
Ne apropiem în gânduri

de neant.
Viaţa ne cântă,

iar umbrele ne scriu cuvinte
pe-un pergament diafan. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Reči

Približavamo se u mislima
Ništavilu.

Sitnim,
sporijim ali sigurnim koracima

ispod stoletnih kiša,
na uzburkanom nebu.

Život nam se smeši,
a sene nam pišu 

na prozirnom pergamentu.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Noi  

Purtăm pe tălpi
urmele pașilor

strămoșilor.
Învingem șoaptele

care ne-alungă-n trecut
cu fiecare zi în care
ne-ndreptăm spre

casa din soare,
din străfundul fiinţei

urmașilor.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Mi

Na tabanima nosimo 
tragove naših 

predaka.
Dan za danom

smo sve bliže sunčevoj kući
pobeđujemo šapate 

koje nas vraćaju u prošlost,
iz prastare dubine bića

naših sledbenika.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Mântuire  

Printre ploi revărsate
peste ochii timizi
regăsim un ecou

cu rezonanţe-argintii
ce umple spaţiul gol

din noi,
îmbrăcând cuvintele

cu sunete spre nesfârșit,
spre lumină.  

Contemplăm în vremea uitării
ora veșniciei

ce ne-aduce mântuirea. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Spasenje 

Među isprosipanim kišama
preko stidljivih očiju
hvatamo zalutali eho

sa srebrnim rezonancama
koji ispunjava prazan prostor 

u nama,
obuhvatamo reči

njihovim zvukovima do beskrajnosti,
ka svetlosti.

Razmišljamo o večnosti
dok traje vreme zaborava

koje nam donosi
spasenje.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Taine  

Vântul iernatic,
pe fruntea-ngheţată,

ne-așterne-o diademă
de gânduri.
Iar marea,
prin valuri,

ne cerne-alinarea,
rostindu-ne taine
printre rânduri. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Tajne

Na zaleđenom čelu
zimski vetar nam

iscrtava krunu misli.
A more,

kroz talase
prosipa blaženstvo

otkrivajući, između redova,
svoje tajne.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Călătorie  

Istoriile ni le scriem
din amintiri dantelate

pe un cer sublim.  

Ne reîntregim
între filele

unui destin. 

În penumbra
călătoriei spre un

neant divin.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Putovanje

Pišemo istorije
iz ružičastih sećanja,
na uzvišenom nebu.

Spajamo se
između stranica

sudbine.

U senci
našeg putovanja
ka božanskom

ništavilu.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Picături de-nțelepciune  

În oglinda dimineţii
se scaldă picături

de-nţelepciune
revărsate din
negura nopţii.  

Le-adunăm în
căușul gândurilor

și le dăm aripi
spre soare.  

Și strigă în sufletul
îngerilor din

marea de stele. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Kapi razuma

U jutarnjem se ogledalu
vide kapi
razuma
izlivene 

iz tame noći.

Sakupljamo ih
u mislima

i ispuštamo ih
ka nebu.

One zatim viču u duši
anđela u 

beskrajnom moru nebeskih tela.
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Momente  

Momente
metamorfozate în

magnifice
melancolii

compun
o melodie.  

În suflet –
miresme de
mărgăritare.  

În privire –
o pată de cer

albăstriu.  

Și mâinile
mângâie
nostalgic

tâmple argintii.
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Trenuci

Trenuci pretvoreni u
u veličanstvene

melanholije
sastavljaju

svoju melodiju.

U duši –
biserni
mirisi.

U pogledu –
delić

plavog neba.

Ruke 
nostalgično

miluju
bela

temena.
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Vis… la malul mării…  

Răsare-n ochi
speranţa
unui zbor

în visul
nemuririi. 

Cu degete subţiri
atingem versuri

înșirate-n
cărţi eterne. 

Și gândul
zboară

spre liniștea
cuvântului

șoptit
la malul mării. 
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San.... na obali mora...

U očima izvire
nada

jednog leta 
u večnim
snovima.

Tankim prstima
pratimo stihove

poređene u večnim
knjigama.

Misao 
mi leti

ka spokoju
reči

izgovorenih u šapatu
na obali mora.
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Furtună 

Corabia vieţii
ne poartă
pe valuri

de mătase
spre portul
speranţei
unui vis
aparte. 

Și prin furtuni
de gânduri

ne apropiem
de maluri,

să ne pictăm
pe pânza clipei

nenumărate idealuri. 



63

BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Oluja

Na svilenkastim
talasima
ka luci
nade

 jednog posebnog
sna.

nosi nas
brod života

Kroz grmljavine misli
približavamo se

obalama,
da iscrtamo 

bezbrojne ideale
na platnu našeg trenutka.



64

VIVIANA POCLID DEHELEAN

Nori 

Desenăm
cu gândul

norii în
formă de curcubeu.  

Pe stânca
idealului etern

scrijelim cu
unghia

mirifica trăire
a zorilor.  

La hotarul sufletului
zămislim comoara

ce-o ascundem
printre aripi de îngeri,

prin nori.
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Oblaci

Crtamo 
mislima

oblake u obliku
duge.

Na steni
večnih ideala 

noktom
ispisujemo

predivni doživljaj
zore.

Na ivici naše duše
zamišljamo 

skriveno blago
među anđeoskim krilima, 

u oblacima.
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Trepte 

La asfinţitul
pământului

invocăm
orgoliul

solitudinii
Albastrului-Infinit. 

Imaginăm
crochiuri

ale unor clipe
uitate pe
tărâmul

Istoriilor nostalgice.

Descoperim
valenţe

nebănuite-ale
treptelor

ce se-nalţă
spre ubicuitatea

Divinului-Absolut. 
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Stepenice

U sumraku
zemlje

prizivamo
ponos

samoće
Beskonačnog- Plavog.

Zamišljamo
skice

zaboravljenih
trenutaka
u carstvu

nostalgičnih istorija.

Otkrivamo 
iznenadne 
stepenike

koji se uzdižu
ka sveobuhvatnom božanstvu

Beskonačnog-Plavog.
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Cuvinte… în tăcere… 

Pe chip
adunăm tăcere

și căutăm
răspunsuri
în umbra

ce-acoperă
luna.

Cuvinte
ferecate-n

lanţuri
se zbat

deasupra
norilor. 

Au obosit…
Și tac…

Se pierd
în depărtarea

zărilor,…
prin umbrele

eterne… 



69

BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Reči... u tišini...

Na telu
skupljamo tišinu

i tražimo
odgovore

u senci 
koju pokriva – 

Mesec.

Okovane 
reči

bore se
iznad

oblaka.

Umorne su,
ćute,

gube se
u daljini,...

iznad 
večnih senki.
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Zare 

Flori de grădină
cu picături

de rouă
sunt gândurile
noastre acum. 

Când raze
de soare

ne-alunecă
pe pleoapele
singuratice,
prin scrum.

Și ciocârlii
ne încântă

auzul,
și e fum

În zarea
uitării. 

Suntem statui
în calea vieţii,
pe-un drum.
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Horizont

Naše su misli
kao cveće u bašti

koje krase 
kapi rose.

Kada sunčani
zraci
klize

po usamljenim
kapcima,

po pepelu.

I kad nam ševe 
pevaju

po volji sluha
i kad se širi dim

Po našem horizontu
zaborava.

Na životnom koloseku,
mi smo kao figure

na putu.
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Stea 

Ne naștem
cu o stea în frunte

și-aceeași stea
ne e călăuza
pe calea spre
ne-ntoarcere.

E steaua care
va veghea

în visul ce ne-mparte
clipele

în mii de scântei
de trăire.

Iar când, obosiţi, plecăm
spre Marele Albastru

avem și noi 
pe cer o stea.

Și e mirajul nostru... 
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Zvezda

Rađamo se 
sa zvezdom na čelu

koja je naš
vodič

na putu
nepovrata.

To je zvezda
koja će da bdi

u našem snu koji nam deli
trenutke

u hiljade životnih
iskri.

Kada, umorni, krenemo
ka Velikom Plavetnilu

imaćemo i mi 
našu zvezdu.

To je naša iluzija...
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Pași spre lumină 

Pășind alene
pe-un şirag
de amintiri
revărsate-n
oceanul de

gânduri,

Într-o zi
vom întrezări
lumina de la

capătul lumii. 

Vom fi împliniţi!
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Koraci ka svetlu

Polako koračajuči
preko pregršt 

sećanja
isprosipanih po

okeanu 
misli,

Jednog ćemo dana
ugledati
svetlo na 

kraju sveta.

Bićemo ispunjeni!
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Alabastru 

Misterul își deschide orizontul
spre tărâmul necunoscut al speranţei,

confundându-se cu o grădină
precum un Eden.

Ne-amintește de trecerea timpului
într-o supravieţuire ce-nfăţișează

călătoria spre-un larg ecou
fragmentat de rostiri

fugare.

Se contopește-ntr-un izvor
de cunoaștere, lăsând urme adânci

în însemnări scrise pe
pietre de alabastru. 
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Alabaster

Misterija otvara vrata svog horizonta
ka nepoznatom prostranstvu nade,

upoređuje se sa rajskim
vrtom.

Podseća nas da vreme teče,
preživljavanje koje prikazuje

putovanje ka širokom ehu
izdeljenom

brzim govorima.

Stapa se u izvor spoznaje,
ostavljajući duboke tragove
po urezanim beleškama na

alabaster kamenu.
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Epistolă 

Din călătoria spre nesfârșit
trimit o epistolă

ce rememorează revelaţia
paradoxului. 

Finalul culminează
vehement cu impresii

sortite
sentimentelor…

Ce se revoltă, ce se agită, ce plâng…
Și se-mprăștie-ntr-o mie de zări,

părăsind istoria
care ar trebui să-mi aparţină.
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Pismo

Šaljem jedno pismo
sa mog putovanja u beskraj
koje podseća na otkrovenje

paradoksa.

Kraj pisma kulminira
oštrim utiscima

o mojim osećanjima...
koje se bune, komešaju, plaču...

Zatim se prostiru u hiljadu delića,
ostavljajući za sobom istoriju

koja mi je trebala pripasti.
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Iluzie 

Necontenit și 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.
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Iluzija

Kontinuirano, negde daleko,
tražimo savršenstvo,
bili smo prevareni da

ono negde postoji.

Naš entuzijazam nestaje
kad dodjemo do iskrenosti

jednog čoveka 
koji živi u samoći

na nepoznatom prostoru
i kojeg je Tvorac sveta

štapom išarao
na  pesku izmučenom

od morskih talasa.
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Dans… primordial 

Resorturile intime ale propriului destin
le redeschidem doar pe jumătate, 

Cu privirea largă înaintăm
spre primordialitatea centrului fiinţei. 

Suntem străini în marea singurătate,
auzim un cântec al golului

și taina lui călătoare
spre asfinţitul din pulbere de aur. 

Lacrimile ni se-adună în izvoarele universului
și ne izbăvesc de umbra ce ne-nconjoară

chipurile de mătase
în dansul cu luceferi. 
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Iskonska.... igra

Intimna mesta naše sudbine
Otvaramo samo do pola,

Širokim pogledom krećemo
ka iskonskom centru bića.

Stranci smo u velikoj samoći,
čujemo pesmu praznine
i njenu putujuću tajnu

iz zlatne prašine ka zalasku sunca.
Gomilaju nam se suze u izvore univerzuma

i izbavljaju nas iz okolnih senki
ko prave svilenkaste kipove

u zvezdanoj igri.
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Destinul... unui vers
 

Versuri scrise la lumina lunii 
se pierd în negura strălucirilor de-o clipă...

ale lumii.
 

Idei dezbrăcate de sens
se-nghesuie-ntr-un vers.

 
Respiră timpul regăsit, într-o dugheană,
și-alunecă din peniţa ce-nchide o geană.

 
Reconstruiesc utopica răzvrătire a unui gând 
ce vrea să zboare spre un univers plăpând... 

al vremii.
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Sudbina... jednog stiha

Stihovi napisani na mesečevoj svetlosti
gube se u magli svetlucavih trenutaka...

sveta.

Ideje bez značenja
zgušnjavaju se u jednom stihu.

One odišu otkriveno vreme, u malom prostoru
i klize perom koje zatvara trepavicu.

Ponovo grade utopističku pobunu jedne misli
Koja želi da leti u pravcu krhkog univerzuma... 

svog vremena.
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Vals
 

Din ceruri de aramă răsună
un cântec de lebădă,

Iar veșnicia s-a născut
din neant.

 
Inima zvâcnește mai tare

în pieptul cotropit de tresăriri,
între pământ și cer.

 
Valsăm pe-un curcubeu

atârnat de lună
ca niște figurine de ceară,

modelate de mâna unui zeu. 
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Valcer

Iz bakrenog neba ori se
labudova pesma,
večnost rođena

ni iz čega.

Između zemlje i neba
srce u grudima 

jače kuca.

Igramo valcer na duginom plaštu
zakačenog za mesec

kao neke voštane figurice
od Boga stvorene

svojom rukom.
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Rugă
 

Din lacrimi îmi fac 
o scară 

către Tine, Doamne!
S-ajung în braţele 

îngerilor Tăi... 
Să-mi dai aripi, 

să pot zbura, în zori, 
spre azurul nemărginit 

al mângâierii Tale!
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Molitva

Iz suza pravim sebi
merdevine 

do Tebe, Gospode!
Da stignem u zagrljaj

tvojih anđela...
Pokloni mi krila,

da mogu leteti, u zoru,
ka beskrajnim azurnim obalama

tvojih milovanja!
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Schiță
 

În largul pământului, 
în bătaia vântului, 

într-o vastă grădină – 
spaţiu edenic –  

 
Regăsim complexe prezenţe 

cu ample viziuni
încrustate în sfera duală

a matricii ancestrale. 
 

E-o schiţă făcută în tuș nemuritor 
de mâna ce ne zămislește

pentru-a mărturisi 
orizontul întâmplător și vremelnic 

al măștilor ce le purtăm 
în apropierea noastră 
de cântecul sferelor.



91

BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Skica

Negde na zemlji
na raskršću vetrova

u velikoj bašti – 
rajski prostor.

Nalazimo kompleksna prisustva
širokih vizija

ugrađenih u dvostrukoj sferi
matrice predaka.

To je skica sačinjena večnim mastilom
rukom kojom nas stvorila,

kako bismo odali 
tajne privremenog i slučajnog horizonta

naših maski koje nosimo
u blizini.

Pesmu univerzuma.
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Copilărie
 

În spaţiul oniric 
al ţării îndepărtate

veghează fluturi 
și-n dansul lor
ne poartă spre

aripile copilăriei, 
din vremuri de demult. 

 
O revelaţie inconfundabilă

ne copleșește 
tragicul senin al sorţii. 
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Detinjstvo

Na oniričnom prostoru
jedne daleke zemlje

bdiju leptiri
i nose nas njihovim plesom
ka našim krilima detinjstva,

u prošlost.

Nepogrešivo otkrovenje
nam preplavljuje

tragičnu jasnoću sudbine.
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Anotimp colorat
 

Gândul se scaldă-n lumină, 
devenind o făptură invizibilă,

creează flori de piatră 
călite în focul rece-al

coincidenţei imaginarului.
 

E sedus de semnele unei lumi trecute.
 

Se transformă într-o 
cuceritoare mostră 

de idilă
cu nuanţe de 

anotimp colorat.
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Obojeno godišnje doba

Misao se kupa svetlošću,
postajući nevidljivo stvorenje,

koje stvara kameno cveće
izglancano u hladnoj vatri
imaginarne koincidencije.

Zaveli su ga znakovi prošlih vremena.

Pretvara se 
u osvajački uzorak 

idile
sa nijansom

obojenih godišnih doba.
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Mărturisire
 

Caut printre vise 
un cuvânt potrivit 

pentru poemul meu. 
Mărturisesc că nu găsesc 

decât un temperament 
de proporţii întortocheate. 

Parcă e un suflet blajin 
ce se bucură 

de tihna senzuală 
a unei clipe
fără sfârșit. 
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Ispovest

Među snovima tražim
pravu reč
za pesmu.

Priznajem da ne mogu pronaći
ništa sem temperamenta

nejasnih proporcija.
Kao da je to 

jedna nežna duša
koja se raduje

senzualnoj tišini
beskrajnog
trenutka.
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Decor
 

Se-aude fanfara ce-anunţă
o sărbătoare a vieţii 

și jocul își trimite reflexele 
pe pământul 
aurit de raze.

 
În faţa altarului bucuriei 

se-mpart bănuţi de argint 
în săculeţi de mătase 

ca purpura. 
 

S-avem ce ne-aminti 
în decorul postum

al zăpezii – 
în ceasul singurătăţii. 
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Dekor

Čuju se trubači koji 
obaveštavaju da se bliži

proslava naših života
i da će se igra održati

na zemlji 
osvetljenoj

sunčanim zracima.

Ispred oltara radosti
dele se srebrnjaci

u svilenim 
purpurnim
torbicama.

Kako bismo imali o čemu da mislimo
u posthumnom 

snežnom dekoru – 
u trenucima samoće.
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Altar
 

Prin grădina cu liliac, 
dai la fiecare pas 

peste izvoarele imaginaţiei
unei abundente izbucniri

a cântecului.
 

Decorul spontan
se-nfăptuiește mecanic 
pe altarul parfumului 

care-ndrăznește să-ţi pătrundă 
în toţi porii.

 
Pasiunea adâncă 
îţi umple sufletul 

și te-neacă
într-o curioasă îmbinare 

subtilă de flori. 
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Oltar

U bašti sa jorgovanom
na svakom koraku

naiđeš na izvore tvojih imaginacija
one ti nanose obilne izlive

nota.

Spontani dekor
mehanički nastaje

na oltaru mirisnih nota
usuđujući se da ti ulaze

u sve pore.

Duboka strast
ti puni dušu

i guši te
radoznalnom i prefinjenom
mešavinom raznog cveća.
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Renaștere
 

Cu sângele îmbibat de idei 
îndelung închipuite

renaștem într-un spirit 
care se crede un făuritor
de răsărit al cântărilor 

din noaptea plină de stele. 
 

Cu un aer naiv și grav,
reinterpretăm aforisme 

de-o inexplicabilă îndrăzneală, 
în atmosfera palidă, 
anonimă și stilizată

a unui timp 
perpetuu și superstiţios. 
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Preporod

Krv nam je prepuna 
dugo zamišljenih ideja

ponovo se rađamo u duhu
koji sebe zamišlja osnivačem

i pokretačem pesama 
u noći prepunoj zvezda. 

Ozbiljno i naivno
interpretiramo aforizme

neobjašnjive smelosti,
u zamrloj, anonimnoj i 
stilizovanoj atmosferi
večnog i sujevernog

vremena.
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Chemări
 

Ascunzișul multicolor
al unui gând fugar

oscilează între 
orgoliu și melancolie. 

 
Se-adapă din legământul muzical

pe care l-am făcut cu nostalgia. 
 

Se reclădește 
ţâșnind în fulgere

pe culmi, 
iar în inimă rămân încă 

strigăte care dor.

Devin chemări tulburătoare. 
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Pozivi

Obojeno skrovište
iščezlih misli

oscilira između
ponosa i melanholičnosti.

Hrani se iz sklopljenog muzičkog zaveta
kojeg sam sklopila sa nostalgijom.

Misao se ponovo stvara
i niče kao munja

u visinama,
a u srcu ostaju
vapaji koji bole

i koji kasnije postaju samo 
neki uznemirujući pozivi.
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Întreg
 

Prin crez și-avânt zburdalnic
simţim chemările 

Întregului. 
 

În adâncimea noastră 
e mărturisirea 

unui mister
ce, din veacuri, 

ne strigă de departe. 
 

Primim pe creștet 
binecuvântarea din Cer – 

paznicul suprem 
al sufletelor noastre.
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Celina

Verovanjem i nestašnim impulsima
osećamo pozive

Celosti.

U našim dubinama
nalazi se priznanje

jedne misterije
koja nas vekovima 
poziva iz daljina.

Dobijamo 
blagoslov s Neba – 

od vrhovnog čuvara
naših duša.



108

VIVIANA POCLID DEHELEAN

Sărutul... unui zeu
 

La poarta sufletelor bat
clopotele tăcerii. 

 
și ochii-ncet de-acum se zbat 

pe culmile durerii.
 

Din cer, un zeu
privește printr-un curcubeu. 

 
Ne mângâie cu ploaia 

într-un sărut pe fruntea-ngândurată.



109

BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Poljubac... jednog Boga

Na kapiji moje duše
čuju se zvona tišine.

Od danas se oči bore
na vrhuncu bola.

Kroz dugine šare Bog nas sa neba
posmatra.

Šalje nam kišu da nas miluje
svojim poljupcem na zamišljenom čelu.



110

VIVIANA POCLID DEHELEAN

MAMA
 

Cu braţele-i blânde 
ne poartă

într-un leagăn
spre raze de lumină. 

 
Necontenit, 

pe harta vieţii, 
ne pictează povești 

în surdină. 
 

Cu ochi zâmbitori 
ne îndeamnă, 

prin marea de lacrimi,
să răzbim printre tainele lumii.

 
Îi e vocea ca o violină.

 
E divină! 

 
E Mama!
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MAMA

Nežnim rukama
nosi nas 
u kolevci

ka zracima svetlosti.

Tihim glasom
na životnoj karti,

neprestano,
nam iscrtava

priče.

Veselim očima
zove nas

da kroz more suza
pređemo tajne sveta.

Glas joj je poput violine.

Ona je božanstvena...
Mama...
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Călătorie 
 

Cu vocea 
străpung văzduhul 

prin picături 
de curcubeu. 

 
Cuvintele aș vrea 

să le păstrez în 
tăcerea singurătăţii.

 
Le pun să danseze 

pe portativul speranţei.
 

Cu pași mici 
le-ndrept spre

gândul ultimei melodii.
 

Călătoresc înspre 
secretul albastrului-necuprins.
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Putovanje

Glasom
prosecam vazduh

kroz 
kapljice duge.

Želela bih
da sačuvam reči

u tišini
samoće.

Stavljam ih da igraju
na linijskom sistemu nade.

Sitnim koracima
ih navodim ka

mislima 
poslednje pesme.

Putujem ka tajanstvenosti
beskonačnog plavetnila.
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Frunze 
 

În noaptea care
a trecut

Toţi îngerii 
au tăcut 
Și cerul 

s-a desfăcut 
în frunze rebele. 

 
Ne-am dat seama 

că am pierdut 
Miracolul ce 

ne-a făcut 
Să fim

de ne-ntrecut,
ca ele.

 
Prin valsul vântului 

spre-adâncul pământului.
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Lišće

Prošle noći 
su

svi anđeli
ćutali
i nebo

je odvezalo 
svoje buntovničko lišće.

Shvatili smo
da smo izgubili

Čudo što
nas je nateralo

da budemo
nepobedivi

Kao one.

Kroz igru vetrova
ka zemaljskoj dubini.
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Calea... din vis
 

Sărutul unui duh de ceară 
mă trezește-ntr-un vis

în care șoaptele transformă 
tenebrele-n lumină.

 
Visul se răsfiră pe puntea 

spre adâncul norului răzleţ 
ce-mi poartă numele și pașii 

către liniștea deplină. 
 

Călătoresc în lumea mea de aştri, 
la braţ cu inima, într-o iluzie a sorţii. 

Doar umbra mă mai însoţește 
pe calea neîntoarsă.
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Put... iz snova

Poljubac voštanog duha
vodi me u neki nepoznat san

gde šapati pretvaraju
mrak u svetlost.

Snovi se raspršuju na mostu
ka srži lutajućeg oblaka

koji nosi moje korake i ime 
                                 ka potpunoj tišini.  

Putujem u mom svetu zvezda,
nadomak srca, u iluziju sudbine.

Još mi je samo senka drug
na putu nepovrata.
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Orizont
 

Din îngustimea lumii
păstrăm concentraţia

orizontului trasat
de turla unei 

înălţătoare biserici.
 

Suntem departe 
de a idealiza viaţa,

trăind în nonsensul
limitat și tolerant 

al prezentului.
 

Prin slăbiciunea sufletului
nuanţăm povești trecute
peste balizele destinului,

în ștanţe obosite,
fără vervă și dramatism inutil.
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Horizont

U tesnoći ovoga sveta
zadržavamo koncentraciju

horizonta isprekidanog
tornjem jedne 
visoke crkve.

Daleko smo
od idealizovanja života,

živeći u ograničenoj 
i tolerantnoj

besmislici sadašnjosti.

Nijansiramo stare priče
slabošću naše duše

nad toposima sudbine
i umornim stihovima 

bez žara i beskorisnog dramatizovanja.
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Suflet... naufragiat
 

În cartea amintirilor
caut enigma somnolentă 

a unui portret pe jumătate
întunecat.

 
Dau mereu peste flori

presate de timp și 
pânze de păianjen

întinse spre gânduri rălzeţite.
 

Iar vântul răsfiră
aducerile-aminte
în praful dizolvat 

al unei izbucniri imaginare 
a sufletului naufragiat 

în ecourile mării.
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Brodolom ... duše

U knjizi sećanja
tražim uspavanu tajnu

jednog do pola potamnelog
portreta.

Često nailazim na cveće
presovano vremenom

i na paukovu mrežu
preko usamljenih misli.

Vetar mi raspršuje
sećanja

u rastvorenu prašinu
imaginarnih ispada

duše koja je u morskim odjecima
doživela svoj brodolom.
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Melancolii
 

Din cioburi de stele
îmi făuresc trecutul

și chemările unui bătrân
mă însoţesc spre

marginea anotimpului pierdut.
Sunt clipe trecute prin 

filtrul orologiului,
la miezul nopţii,

când doar inocentele melancolii 
își mai fac loc în mintea-mi goală

și cântă nostalgic.
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Melanholije

Iz zvezdanih delića
zidam svoju prošlost
i pozivi jednog starca

prate me do kraja
izgubljenog godišnjeg doba,
to su momenti koji su prošli

kroz satni filter,
kada, u ponoć,

nevine melanholije
prave sebi gnezdo u mojim praznim mislima

i nostalgično zapevaju.
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Suflet și sânge 
 

Am rupt o bucată de suflet 
și-am prăvălit-o de pe stânci.
S-a spart în fărâme ce lucesc
în noroiul îmbibat cu sânge. 

Mă-ntreb: 
Sufletul mustește de sânge 

sau sângele are suflet?... 
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Duša i krv

Otkinula sam delić duše
I bacio niz stene.

Rezbio se u deliće koje svetlucaju
U blatu natopljenom krvlju.

Pitam se:
Da li duša obiluje krvlju

Ili krv ima dušu!?
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Ecouri... într-un curcubeu 
 

Se nasc cuvinte din tăcerea singurătăţii 
și-alunecă spre-albastrul cerului învolburat. 

Visează printre nori 
și poartă-n ele ecouri ale unei lumi trecute. 

Le prind în picături de ploaie
și-mi fac din ele lacrimi 

pentru atunci când nu voi mai putea plânge. 
Le-mbrăţișez, apoi le dau drumul 
în curcubeul ce mângâie privirea,

și visul, și iubirea. 
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Odjeci... u jednoj dugi

Reči nastaju iz tišine samoće
I klize ka plavetnilu nebeskih vrtloga.

Sanjaju među oblacima
i nose odjeke prošlosti.

Hvatam ih u kapljicama kiše
i pretvaram u suze

čuvam ih za kasnije, kada ne budem više mogla plakati.
Zagrlim ih pa ih puštam

među bojama duge koje miluju pogled,
Snove, ljubav.
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Parfum de iasomie 
 

Te iau cu mine 
în caruselul amintirii,

să ne mutăm în altă viaţă. 
Acolo e primăvară mereu 
în frunze – petale rebele.

Parfum de iasomie străbate 
până-n gând, departe, 

în noapte, 
prin șoaptele timpului 

scurs în clepsidra clipelor 
înșirate caligrafic pe filele cerului. 
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Parfem od jasmina

Nosim te sa sobom
u vrtešci sećanja,

selimo se u drugi život.
Tamo je zauvek proleće

među lišćem – buntovnim laticama.
Miris jasmina

Prodire mi misli 
i kroz šapate vremena,

širi se kroz noć,
u peščaniku kaligrafski ispisanih trenutaka,

po nebeskim stranicama.
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Gând... în oglindă 
 

Minute-n șir privesc în oglinda gândului 
ce nu mai vrea să vină. 

S-a rătăcit pe culmea timpului pierdut 
printre meandre. 

Îl chem adesea, dar e un rebel.
Și nu mai vrea s-asculte nici rugile din cer
pe care îngerii tăcuţi le-adună în fuioare, 

apoi le fac ghem.
Mi le trimit pe roua culeasă de pe flori,

să-mi fac din ea oglindă. 
Și chem din nou gândul, iar el nu vrea să vină, 

se pierde în lumină,... prin timpul regăsit. 
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Misli.... u ogledalu

Minuti prolaze kroz ogledalo mojih misli
koje ne žele doći.

Izgubile se po visinama prošlih vremena
po meandrima.

Često ih prizivam, ali su buntovne.
Ne žele da slušaju ni molitve sa neba
koje ćutljivi anđeli skupljaju u nitima

i pretvaraju u klupče.
Šalju mi ih na nagomilanoj rosi sa cveća,

da od njih napravim ogledalo.
Ponovo prizivam misli, one mi ne žele doći,

gube se na svetlu,... u ponovo pronađenom vremenu.
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Măști 
 

În urma mea îţi las 
un pas

înspre tărâmul unui eden 
al măștilor nocturne,
prin cerul ca de ceară 

din visele diurne. 
 

Umbre prin lumină 
îţi desenez cu gândul 

Și curcubeu de slove-și
așteaptă de-acum rândul 

spre focul speranţei, 
pe portativul vieţii.
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Maske

Ostavljam ti 
kad odem

korak
do rajskog tla

ponoćnih maski,
voštano nebo 

dnevnih snova.

Mislima ti crtam
senke po svetlu

i od slova dugu – 
čekaj svoj red
ka žaru nade,

na portativu života.
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Cântec de dor 
 

Într-un dor ne vom împleti gânduri 
ca într-un leagăn de vise,

vom zbura cu aripi deschise
spre mijlocul mării, în adâncuri.

 
Lumina va fi calăuză

în raza difuză 
spre valuri de mătase, 

printre firele arse
ale unei clipe din viaţa 
începutului de lume.

 
Și în liniștea nopţii 

luna ne va cânta 
un cântec de dor,

să-l purtăm cu noi
în viitor, 

să-l avem
pentru clipa de-apoi...
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Pesma o čežnji

U čežnji ćemo svoje misli ispreplitati
kao u nekoj kolevci snova, 
letećemo raširenih krila

do mora, do dubina.

Svetlost će nas pratiti
preko svilenih talasa

svojim rasutim zracima,
kroz pregorele niti

trenutaka
stvaranja sveta.

U tišini noći
mesec će nam šaputati

pesmu o čežnji,
da je nosimo sa sobom

u budućnost
i da je čuvamo

za kasnije trenutke...
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Zori de mai
 

Vreau s-alerg printre jocuri de umbre și lumini, 
s-ating nemărginitul razelor de soare 

în zori de mai,
când cerul deasupră-mi se deschide

într-un tremur dulce de nori.
Clipa fericită o încrustez pe-o stâncă

și valurile o dezmiardă într-un leagăn 
al amintirilor din noi,

când totul e poveste – de scris în stele –
și mireasma vecilor cutremură fiinţa,

în magica-i tăcere 
din lumea de apoi... 
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Majske zore

Želim da trčim kroz igru senki i svetlosti,
da dotaknem beskonačnost sunčevih svetlosti

u majskim zorama, 
kad se nebo otvara iznad moje glave

u slatkoj drhtavici oblaka.
Iscrtavam na kamenu srećne trenutke

da ih talasi nežno zaljuljaju
u našim sećanjima,

kad sve postane priča – za upisivanje u zvezde – 
i kad miris večnosti zatrese biće,

u magičnoj tišini
budućeg sveta.
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Trecut 
 

Mă deșteaptă din stradă 
un plânset divin

legănat în cântec de 
clopote surde...

Pe fereastră se preling
străluciri tot mai plăpânde – 

e un cer senin –, 
iar în jur se surpă

alte urme ale trecutului, 
nu se mai văd locurile 

unde m-am jucat 
sub lună, cândva,

 
Ce priveliște! 

 
E doar o amintire 

a unui pământ 
dezvelit de veșminte!
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Prošlost

Sa ulice
me budi

božnaski plač
zaljuljan u pesmi

gluvih zvona...
Na prozoru klizi
izbledeni sjaj – 
nebo je vedro –, 

okolo se ruše tragovi prošlosti,
više se ne vide mesta,

gde sam se nekad igrala,
ispod mesečevog sjaja,

Kakav je to pogled bio!

Ostalo je samo sećanje
o jednoj zemlji

odvojene od svog pokrova!
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Lumina copilăriei
 

Printre jocuri ne găsim cuvinte 
purtate în zbor de aleanuri 

și aripi ne cresc în mijlocul inimii
când gândul se scaldă-n 

lumina copilăriei 
din sâmburele zumzetului vieţii. 
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Svetlost detinjstva

U igri pronalazimo  
Reči čežnjom nošene u letu

I krila nam rastu nasred srca
Kad nam misao sleće

Iz jezgra života
U svetlosti detinjstva.
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Lumini de curcubeu... 
 

Lumini de curcubeu își scutură
aripile amintirii peste noi

și nostalgia unei clipe
trăiește în contemplarea unui vis

pe culmile speranţei
prin vâlvătaia ce încinge

subtile nuanţe ale sufletelor
amorţite în zbucium instinctiv.

 
 

  Zrenjanin, iunie 2016 
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Dugine svetlosti... 

Preko naših glava
Dugine svetlosti tresu
svoja krila zaborava 

i nostalgija jednog trenutka
zaživi u našim mislima o snu

na uzbrdici naših nadanja
kroz sjajnu vrelinu

suptilnih nijansi
 ukočenih duša 

u njihovoj instinktivnoj borbi.

  Zrenjanin, jun 2016. godine
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Piscuri de azur
 

Glasuri înăbușite freamătă
prin tremurul valurilor mării 

 
și-un vis topit într-o lacrimă de înger 

se naște-acum pe piscuri de azur
 

zboară spre infinitul singurătăţii 
în liniștea nopţii 

către luceafărul iluziei 
scrijelit pe stânca cerului. 
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Azurni vrhovi

Čuju se šapati 
kroz drhtaj morskih talasa

iz azurnih vrhova se rađa
isceđeni san iz suza anđela

lete do beskrajnosti samoće
u tišini noći

do večernika iluzije
ispisanog na nebeskoj steni.
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Speranță în tăcere 
 

Tăcerile se-adună în nori argintii 
deasupra valurilor gândului 

și miresme de arţar se îmbulzesc 
în inima întunericului.

Mi-agăţ o speranţă de gheara cerului 
și-mi pare că lumina 

izvorăște din sufletul pădurii, 
fiinţând peste trupuri de lut.
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Nadam se u tišini

U srebrnim oblacima sakupila se tišina
iznad valova naših misli

u srcu noći
jača miris javora. 

Kačim jednu nadu za nebeske kandže
I čini mi se da se svetlost rađa

iz šumskih duša
obasjavajući glinena tela.
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Gând melancolic 
 

Cu vârful muntelui ne desenează marea 
pe cer

un careu de aştri. 
În singurătate se-aude liniștea 

de la capătul lumii,
iar luna ne cântă la mandolină

un gând melancolic.
Și sufletul e pustiit de lacrimile îngerilor 

ce se zbat în colivia unei scoici, 
printre stâncile inimii.
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Melanholična misao

Vrhom planine iscrtavamo more
na nebu

kao kvadar pun svetlećih tela.
Čuje se tišina s kraja sveta

u samoći,
a mesec nam svira na mandolini

melanholičnu misao.
Duša je ispražnjena od anđeoskih suza

iz kaveza jedne školjke, 
slivaju se niz stene srca.
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Iubim suflete... 
 

Iubim suflete ale existenţei pure
într-o lume moartă 

a celor căzuţi,
ce plăpând se înalţă 

în umbre ubicue.
Și-aprind candela uitării 

pe meleagurile aducerilor-aminte, 
când liniștea cântă 

în singurătate. 
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Volimo duše...

Volimo duše čistog postojanja
u zamrlom svetu

nestalih,
koje se polako uzdižu

u večite sene.
Palim sveću zaborava

na zemlji sećanja
kad tišina zapeva

u samoći.
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Octombrie 
 

Culori pierdute într-un curcubeu 
se leagănă deasupra noastră 

în valsul frunzelor 
spre nemurire,

în adâncul trupului 
Pământului. 
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Oktobar

Boje izgubljene u jednoj dugi
lelujaju se iznad nas

u valceru lišća
ka njihovom večnom snu,

u dubini jezgra
Zemlje.
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Ispită 
 

Șoaptele orologiului se pierd 
în miez de noapte,

iar ochii-nlăcrimaţi se-adapă 
din izvorul gândului. 

Povestea lunii duce mai departe 
leagănul stelelor

pe aripile vântului. 
 

Noi, uitaţi printre meandre, 
visăm la nemurirea 

Sufletului.
 

În negura albastră a strălucirilor de-o clipă 
simţim durerea ca pe o ispită,

o-nchidem între filele destinului 
ca s-o purtăm cu noi 
spre focul târziului.
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Iskušenje

Šapati časovnika nestaju
u ponoći

a oči pune suza napajaju se
iz izvora misli.
Mesečeva priča 
na krilima vetra

širi zvezdani plašt.

Zaboravljeni u meandrima
sanjamo večnost

naših Duša.

U plavičastoj izmaglici trenutnih odsjaja
osećamo bol kao iskušenje, 

zatvaramo ga između
stranica naše sudbine

kako bismo ga nosili sa nama
ka plamenu svega za šta je kasno.
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Șoapte... 
 

Șoapte legănate 
în miez de noapte 

sunt ca un zbor de fluture 
printre fire-nmiresmate de gânduri
cuprinse de liniștea toamnei târzii. 

 
Ţinem în palme culorile apusului 
și ne-mbrăţișăm c-un văl de stele. 
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Šapati....

Zaljuljani šapati
u ponoći su

kao leptira let
među mirisnim nitima misli

obuhvaćene spokojstvom kasne jeseni.

Na dlanu držimo boje sunčevog zalaska
i na sebe ogrćemo velo zvezda.
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Refugiu
 

Impresii izolate în efemere clipe 
caută finitudinea unei eterne dimineţi,

pierdută înainte de-a fi fost. 
Refugiul în memoria vremurilor ancestrale 

mi-amintește de epistolele punctate de aluzii 
când sensibilitatea o regăseam răsfrântă

în crizele de solitudine 
într-o încercare iluzorie de revoltă 

împotriva sinelui.
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Utočište

Izolovani utisci u prolaznim trenucima
traže konačnost večnog jutra,

izgubljeno još pre svog postojanja.
Utočište u sećanju na pređašna vremena.

podseća me na epistolu isprekidanu aluzijama
kada naiđemo na pokidanu osetljivost 

u krizi samoće
i u iluzornom pokušaju pobune

protiv sebe.
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Spontaneitate 
 

Un zâmbet printr-o lacrimă ascundem, 
iar amintirea unei dimineţi de-azur 

își face loc în suflet. 
Un aer de cristal coboară 

prin umbre de petale,
spre treptele singurătăţii. 

Ecouri din adâncuri ne cheamă 
în jocul tenebrelor spontane. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Spontanost

Kroz suze sakrivamo osmeh,
dok sećanje na jedno azurno jutro

pravi sebi mesto u duši.
Spušta se kristalni vazduh 
kroz senke cvetnih latica,
do koraka usamljenosti.
Doziva nas eho iz dubina
u spontanoj mračnoj igri.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Mozaic 
 

Picturi deformate se oglindesc 
într-un mozaic ambiguu

și transformă liniștea 
în destăinuiri sofisticate. 

Măști ale fiinţei suprimă obsedant 
dureroasa luciditate, 

pe care dimineaţa o colorez 
cu patetice descurajări mărturisite.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Mozaik

Iskrivljene slike se ogledaju
u dvosmislenom mozaiku

pretvarajući tišinu
u sofisticirana priznanja.

Maske bića opsesivno potiskuju
Bolnu lucidnost, 

Koju bojim u cik zore
Patetičnim i obeshrabrenim priznanjima.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Cuvinte 
 

Cuvinte rătăcite prin neantul vremii
și-agaţă aripile în sufletul vântului. 
Se lasă purtate pe nori de cristal. 

În taine-și alină 
substanţa sublimă,

pe-acorduri de ţambal. 
Alunecă ușor pe valurile gândului, 

în cântecul dulce al iernii.
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Reči

Reči izgubljene 
u ništavilu vremena 

u dušu vetra kače svoja krila 
i puštaju se nošene na  
kristalnim oblacima.
Na akordima cimbala 

potajno smiruju 
uzvišenu supstancu.

Polagano klize na valovima misli
u slatkoj zimskoj pesmi.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Valurile cerului 
 

Privim spre valurile cerului 
ca-ntr-o oglindă de azur 

și gândul zboară în miresme 
încărcate de vise. 

Le-nmănunchiem în buchetul vieţii, 
s-avem hrana spiritului 

în lumea eternă 
presărată cu pulbere de aştri. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Nebeski talasi

Gledamo ka nebeskim talasima
Kao u nekom azurnom ogledalu

I misao leti mirisom
ispunjenim snovima.

Sabiramo ih u buketu života,
Da bismo u onom večnom životu

imali duševne hrane
Začinjenu zvezdanom prašinom.
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

Pragul dintre ani 
 

Privirea se învăluie 
în ceaţă dantelată

și luminiţe vii
desenează speranţe 
la pragul dintre ani.

O liniște sublimă 
cuprinde gândul 

ce-adună idealuri 
în zâmbet plin de soare,

când dimineţile albe
își cântă răsăritul. 
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BESKRAJNO-PLAVETNILO•ALBASTRU-INFINIT

Prag između godina
 

Pogled se obmotava
u čipkastoj magli
a živahna svetla 
iscrtavaju nadu

na pragu između godina.
Uzvišena tišina
uključuje misli

koje skupljaju ideale 
u osmeh pun sunčanih zraka,

kada bela jutra
pevaju svom istoku.



170

Lirismul cuantic al unui ALBASTRU – INFINIT

      Lirica Vivianei Poclid Dehelean figurează un imagism 
ivit dintr-o conștiinţă în care totul este energie și unitate, o lume 
cuantică, ale cărei vibraţii sunt pornite din matricea divină. Mai 
întâi, în cuplul de îndrăgostiţi, mai apoi, în sinele noastre, noi toţi, 
ca unică fiinţă între „pământ și cer”. „Eu” devine „noi”, trăind „gând 
lângă gând”, visele de dor... din „praf de stele”, „într-un singur 
suflet”, „cu povești adevărate”. (Vise-ngemănate)

Construcţii lirice condensate în versuri libere, configurează 
un univers labirintic, pe o spirală a unui timp al tinereţii și un spaţiu 
al iubirii, dar și al reflecţiei, în care „fiorul clipei” naște în mintea 
noastră „gânduri” ce „înfloresc precum florile” și „provoacă-
nchipuiri” (În joacă). Viaţa ne cântă în cuvinte, iar umbrele 
scriu „pe un pergament diafan” (Cuvinte) sensurile vizionare ale 
lirismului în care conștiinţa dezvăluie adevărul că lumea este 
ceea ce eul gândește, iar gândul proiectat în acel „noi” toţi – o 
unică fiinţă, pune întrebări ale căror răspunsuri transfigurează 
Universul, Întregul, Marele Tot, pe care Viviana Poclid Dehelean 
îl identifică cu al său Albastru-Infinit. Fericirea este legată de un 
spaţiu numit „casa din soare”, metaforă a idealului, spre care „ne-
ndreptăm”, o moștenire lăsată de strămoși (Noi), ca semn al iubirii 
lor pentru noi, urmași demni, statuari, a căror verticalitate este 
supusă probei cunoașterii de sine.

Viziunea complexă asupra lumii trece prin lumini 
și umbre, privitoare la coordonate esenţiale ale existenţei, adunând 
în evantaiul unui rerum cognoscere causas, sensuri emoţionale și 
vizionare, privind spaţiul și timpul, istoria și poezia, destinul și 
idealul, sufletul și mântuirea, fiinţa și fiinţarea, într-un cuvânt, 
viaţa.

Timpul este ceasul contemplaţiei lirice și al meditaţiei  la  
acel „dans  primordial” „cu luceferi” (Dans... primordial);  timpul 
este un prezent, un trecut, cu  „jocul sub lună” al copilăriei (Trecut), 
dar și un viitor, prefigurat / în ruga Poetei către Dumnezeu,  
„să-mi dai aripi, / să pot zbura în zori, / spre azurul nemărginit / 
al mângâierii Tale.” (Rugă). Timpul  este o percepţie deopotrivă 
ancorată în abstract, dar și în concret, el este „perpetuu și 
superstiţios” (Renaștere), conferindu-i-se o latură umană, în clipa 
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renașterii, când „șoaptele” lui au un parfum de iasomie „scurs 
prin clepsidra clipelor” și sunt „înșirate caligrafic pe filele cerului” 
(Parfum de iasomie). Timpul poate fi „pierdut printre meandre” 
și „regăsit” prin puterea  gândului. El este un „cântec de dor”, „de 
la clipa începutului de lume, până la clipa de-apoi” (Gând... în 
oglindă).

Poezia este o „mărturisire” „într-un decor în faţa altarului”; 
ea „cântă nostalgic” „inocentele melancolii”. Poezia este căutare a 
adevărului din cuvinte, pentru că ele au, cuantic, „substanţă divină 
sublimă”; „ferecate-n lanţuri”, cuvintele „se zbat  deasupra norilor”, 
iar cunoașterea implică efortul imaginarului în suprasensibil, un 
parcurs realizat cu graţie de Viviana Poclid Dehelean. Poezia este 
„o muzică a aștrilor”, prelungită prin cuvinte spre umanitatea cu 
fruntea îndreptată spre cer, percepându-i sonorităţile, simbolurile 
și profunzimile.  Pentru că „totul e o poveste – de scris în stele –”, 
cu jocuri de „lumini și umbre”,  în  „zori de mai”.  Poezia este cu 
siguranţă, un „mozaic” „ambiguu”, cu „măști ale fiinţei” ce suprimă 
obsedant „dureroasa luciditate”. (Mozaic)

Destinul este o „călătorie” în care „ne naștem / cu o stea în 
frunte, și-aceeași stea / ne e călăuza / pe calea spre / ne-ntoarcere” 
(Călătorie). Apoi plecăm spre „Marele albastru” ale cărui chemări 
Poeta le simte ca fiind ale unui Întreg, având pe cer „albastrul 
bucuriei”.

Sufletul, sensibil și vibrant, își caută neobosit mântuirea: 
„...alunecăm spre-un apus / în liniștea nopţii / ce ne-a adus / un 
ultim gând, sedus / de speranţă” (Praf de stele). Noi ne purtăm 
inima „între cer și pământ”; suntem  ca niște  „figurine de ceară” 
într-un „vals”, pe un curcubeu „agăţat de lună” (Vals), iar gândul 
este o „făptură invizibilă” și, cu puterea lui, „contemplăm în 
vremea uitării / ora veșniciei / ce ne-aduce mântuirea” (Mântuire). 
Contemplarea visului unor „suflete amorţite” în „zbucium 
instinctiv” reliefează acea diversitate și complexitate a naturii 
umane în „lumini de curcubeu”.

Albastru-Infinit este un simbol pentru starea pură a 
emoţiei estetice în faţa Întregului, a Marelui Tot, este starea de 
graţie a identificării cu o culoare a acestui universal Întreg, ca 
reflexii infinite în culori, sunete, parfum sau mișcare, percepute 
individual și înmănunchiate în buchetul unic al lumii. Pentru 
Viviana Poclid Dehelean, oglinda sufletului este albastrul ochilor 
în care cerul și întreg universul se reflectă din exterior sinelui, în 
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interior, cu schimbări de sens, părând că cerul împrumută albastrul 
ochilor săi și, din nou, prin schimbarea sensului, într-un infinit de 
mișcări, cerul se revarsă în oglinda sufletului poetei, profunzimi 
adamantine precum reflexiile infinite de oglinzi.

Surprins în ipostaza de alabastru, când „sufletul naufragiat  
/ în ecourile mării” devine „izvor de cunoaștere” ce lasă urme 
adânci pe „pietre de alabastru”, albastrul, ca filtru de percepţie a 
lumii, sugerează trecerea posibilă în alte registre ale altor trepte 
de cunoaștere poetică (Alabastru).

Inima își are anotimpurile ei și, brăzdată de  „izvoare ale 
unei / lumi pierdute...” (Anotimpuri) încearcă mai întâi să ne ajute 
afectiv să „devenim oameni compleţi”, apţi de cele mai profunde 
trăiri și acţiuni, evoluând conștient spre o lume mai bună. Pentru 
că „La hotarul sufletului / zămislim comoara / ce-o ascundem / 
printre aripi de îngeri, / prin nori...” (Nori)  Și vom avea în suflet  
„miresme de mărgăritar”, „în jocul magnific al vieţii”.

Dar, ca într-o iluzie, omul este, în viziunea poetei, „mâzgălit 
de Creator / pe nisipul chinuit de valuri” (Iluzie). Și astfel se 
configurează un alt orizont, trăind în „nonsensul limitat și tolerant 
al prezentului” – sunt aici sensuri vizionare care redau metaforic 
pulsul lumii în care trăim și în care „simţim durerea ca pe-o ispită” 
în „negura albastră a strălucirilor de-o clipă” (Ispită). Alteori „un 
zâmbet printr-o lacrimă ascundem”, iar „amintirea unei dimineţi 
de-azur” conferă spontaneitate gândului (Spontaneitate).

„Cu fiecare clipă / care trece / ne apropiem, de marele 
/ „Albastru – Infinit”,  versuri ce reflectă un lirism cu accente 
meditative, imprimând cunoașterii poetice nuanţe senzoriale, ca 
trecere și petrecere a fiinţei prin timp, o apropiere de concretul 
tragic al destinului nostru. Sunt răspunsuri ce parcurg pașii 
cunoașterii lirice, cu inflexiuni filozofice. Același lirism meditativ 
răzbate și în ideea de supravieţuire, „într-un tremur al păcatului 
ancestral” (Supraviețuire) precum în mai toate poemele Vivianei 
Poclid Dehelean, fie prin contemplare, fie prin oglindire:  
„Contemplăm clipa / ce ne reţine” pentru că suntem fiinţe reflexive; 
„Suntem doar niște / trecători” (Popas) pe acest pământ, dar avem 
o conștiinţă a propriei treceri; „În oglinda dimineţii / se scaldă 
picături / de-nţelepciune” – lumea este o multitudine de reflectări 
ale emoţiei și ale gândului, manifestări ale umanităţii întregi.

Concertând când la un nivel al lirismului, discursiv 
sau contemplativ, când la altul, obiectiv, meditativ, pe portative cu 
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note ale existenţei, Viviana Poclid Dehelean devoalează 
un mesaj profund, de armonizare a umanităţii cu universul 
printr-o conștiinţă înaltă, prin puterea gândului și prin iubire, 
dincolo de măști și prăbușiri ale spiritului. Poeta reconstituie 
realitatea în filigranări de sensuri emoţionale, metaforice și 
vizionare, prin treceri moderne, de  înaltă graţie poetică de la un 
cadru de conexiune al ideii la altul: „Pe stânca / idealului etern / 
scrijelim / ...mirifica trăire / a zorilor” (Nori).

Spirit stelar, Viviana Poclid Dehelean transfigurează cu 
graţie lirică o realitate în încercarea de înţelegere a lumii și a 
timpului actual, „îmbrăcând cuvintele / cu sunete spre nesfârșit, / 
spre lumină” (Mântuire).

Florica Pățan



174

Kvantni lirizam BESKRAJNOG PLAVETNILA

Poezija Vivijane Poklid Deheljan (Milivojević) stvara 
pesničke slike iz podsvesti u kojem je sve postojeće energija i 
jedinstvo, kvantni svet, čije su vibracije pokrenute iz božanske 
matrice. Najpre, u relaciji između zaljubljenog para, a kasnije 
i u nama, a mi smo kao jedinstveno biće koje se nalazi između 
„zemlje i neba”. „Ja” postaje „mi”, živeći „misao po misao” svoj san... 
izvezen u „zvezdanoj prašini”, „u jednu dušu”, „kao i istinite priče”. 
(Isprepletani snovi).

Lirske konstrukcije su zgusnute u slobodne stihove, one 
konfigurišu univerzum u obliku nekog lavirinta na vremenskoj 
spirali mladosti i prostoru ljubavi i odražavanja, u kojem „treptaj 
trenutka” stvara u našim mislima „misli” koje „se rađaju kao cveće” 
i „prouzrokuju iluzije” (U igri). Život nam peva rečima, a senke pišu 
„na prozirnom pergamentu” (Reči) vizuelna čula lirizma u kojem 
savest otkriva istinu o tome da je svet ono šta misli pesničko ja, a 
projektovanu misao u „nama” – jedno jedino biće, postavlja pitanja 
čije odgovore daje Univerzum, Celina, Veliko Sve, koje Vivijana 
Poklid Deheljan (Milivojević) upoređuje sa svojim Beskrajnim 
Plavetnilom.

Sreća je vezana za prostor koji je nazvan „kuća iz sunca”, 
metafora o svemu idealnom na ovom svetu, ka čemu smo „krenuli”, 
nasledstvo od naših predaka (Mi), kao znak njihove ljubavi prema 
nama, ponosnih naslednika, statue postavljene uspravno čija 
vertikalnost podleže testu samospoznaje. 

Kompleksno saznanje i vizija o svetu prolazi kroz svetlosti 
i senke, vezane za suštinske koordinate egzistencije, skupljajući u 
svojoj lepezi rerum cognoscere causas, emocionalno i vizionarsko 
značenje, koje posmatra prostor i vreme, istoriju i pesmu, sudbinu 
i ideal, dušu i molitvu, biće i njegovo rođenje, jednom rečju, 
posmatra život. 

Vreme je trenutak lirske kontemplacije i meditacije o 
„praiskonskoj igri” sa „večernikom” (Praiskonska... Igra);  vreme 
je sadašnjost, prošlost, „igra ispod mesečeve svetlosti” detinjstva 
(Prošlost), vreme je i budućnost, pretvorenu u Pesnikovu molitvu 
Bogu, kao u sledećum stihovima: „Pokloni mi krila,/ da mogu 
leteti, u zoru,/ ka beskrajnim azurnim obalama/ tvojih milovanja!” 
(Molitva). Vreme i njena percepcija ukorenjena je u apstraktnom, 
ali i u konkretnom, ono je „večno i sujeverno” (Preporod), ono je 
dobilo ljudske karakteristike u trenucima svog preporoda, kada 
njegovi „šapati” imaju miris jasmina ispuštan „kroz peščanik” i 
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kroz „kaligrafski ispisanih trenutaka po nebeskim stranicama” 
(Miris jasmina). Vreme može biti „izgubljeno po meandrima” i 
„ponovo nađeno” u snazi misli. Ono je „pesma o čežnji”, „od vremena 
nastanka sveta, do kasnijih trenutaka” (Misli .... u ogledalu).

Pesma je „ispovest”, „kao dekoracija ispred oltara”; ona 
„nostalgično govori” o „nevinim melanholijama”. Pesma je traganje 
za istinom izgovorenih  reči, jer one imaju, kvantno, „božansku 
uzvišenu supstancu”; one su „okovane” i „bore se iznad oblaka”, 
a saznanje uključuje napor imaginarnog u preosetljivom, putem 
kojim je išla ponosno Vivijana Poklid Deheljan (Milivojević) u 
svojim pesmama. Poezija je „zvezdana muzika”, koja vodi bića 
rečima da podignu čelo i gledaju u nebo i da shvate njihov zvuk, 
simbole i dubine. Jer „sve je ovo samo jedna priča – urezana u 
zvezdama –”, igrom „svetlosti i senki”, „u majsku zoru”.  Poezija 
je sa sigurnošću „dvosmisleni” „mozaik”, koji sadrži „maske bića”  
(Mozaik).

Sudbina je jedno „putovanje” u kojoj „se rodimo/ sa 
zvezdom na čelu, i koja/ nam je vodič/ putem/ nepovratka” 
(Putovanje). Nakon toga krećemo ka „Velikom Plavetnilu” čija 
dozivanja naša Pesnikinja smatra da su kao jedna Celina, na nebu 
postojećeg „plavetnila radosti”. 

Osećajna i treperava duša, nemilosrdno traga za spasenjem: 
„...klizimo ka zalasku/ u tišini noći/ koja nam je poklonila/ njenu, 
nadom zavedenu, poslednju misao.” (Zvezdana prašina). Nosimo 
svoje srce „između neba i zemlje”; mi smo kao „voštane figurice” 
koje igraju svoj „valcer”, na plaštu duge „okačenog za mesec” 
(Valcer), a misao je „nevidljivo stvorenje” koje ima moć da nas 
primora da „razmišljamo o večnosti/ dok traje vreme zaborava/ 
koja nam donosi spasenje” (Spasenje). Misli o snu „ukočenih duša” 
u „instinktivnoj borbi” otkrivaju raznovrsnost i kompleksnost 
ljudske prirode prikazane u „duginim bojama”. 

Simbol Beskrajnog Plavetnila je simbol čistog stanja 
estetskih osećanja pred Celosti, pred Velikim Svemogućim, to 
je stanje kad se univerzalna Celost prepoznaje svojom bojom, u 
beskonačnim refleksijama boja, zvukova, parfema ili pokreta, 
percipirane pojedinačno ili isprepletene u jedinstveni buket 
sveta.  Za Vivijanu Poklid Deheljan (Milivojević), ogledalo duše 
je plavetnilo iz očiju u kojima se odražava nebo i ceo univerzum 
počevši od spoljašnosti ka unutrašnjosti, menjajući svoja značenja, 
kao kad nebo pozajmljuje svoju plavu boju i, ponovo, promenom 
značenja i beskrajnim pokretima, počinje svoja prosipanja u 
ogledalo duše naše pesnikinje, kao i beskonačnost refleksija 
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ogledala. 
Iznenađen svojim stanjem i plavom bojom, kao kad 

„brodolom duše/ u morskom ehou” postaje „izvor spoznaje” 
koji ostavlja duboke tragove na „alabaster” i plavetnilo, kao filter 
„percepcije sveta”, koji sugeriše mogućnost prolaska u registre 
nekih drugih koraka pesničkog saznanja. (Alabaster).

Srce ima svoje godišnje doba i prepuno je „izvora jednog/ 
izgubljenog sveta...” (Godišnja doba), ono najpre pokušava da nam 
emocionalno pomogne da „postanemo potpuni ljudi”, sposobni 
za najdublja osećanja i dela, svesno evoluirajući ka boljem svetu.  
Jer mi „Na ivici naše duše/ zamišljamo/ sakriveno blago/ među 
anđeoskim krilima,/ u oblacima (Oblaci)  i u duši nosimo  „biserne 
mirise”, „u veličanstvenoj životnoj igri”.

Kao u nekoj iluziji, čoveka je, kako pesnikinja kaže, „išarao 
Stvaralac sveta/ na pesku izmučenog od talasa” (Iluzija). Na takav 
način nastaje novi horizont, živeći u „ograničenoj i tolerantnoj 
besmislici sadašnjosti” – ovde se sreću vizije koje prikazuju 
pulsiranje sveta u kojem živimo i u kojem „osećamo našu bol kao 
iskušenje” u „plavičastoj izmaglici trenutnih odsjaja” (Iskušenje). 
Ponekad „kroz suze sakrivamo osmeh”, a „sećanje na jedno azurno 
jutro” daje mislima  spontanost. (Spontanost).

Stihovi: „Svakim trenutkom/ koji prolazi/ približavamo 
se/ velikom/ Beskrajnom Plavetnilu”, reflektuju lirske izraze sa 
meditativnim akcentima, dajući pesničkom saznanju čulne nijanse, 
kao prolaz i ispraćaj bića kroz vreme, kao pristup tragičnom 
kontekstu naše sudbine. To su odgovori vezani za lirska saznanja, 
za filozofske modulacije. Slični meditativni lirizam možemo sresti 
kada autorka govori o ideji opstanka, „u slatkoj drhtavici/ grehova 
naših predaka” (Opstanak) ili kada koristi pesničke meditacije 
ili refleksije: „Razmišljamo o trenutku/ koji nas zadržava” jer mi 
smo samo refleksivna/povratna bića; „mi smo samo/ prolaznici” 
(Zastoj) na ovom svetu i posedujemo savest o sopstvenom prolasku; 
„U jutarnjem se ogledalu/ vide kapi/ razuma” – svet je mnoštvo 
refleksija emocija i misli, manifestacije čitavog čovečanstva.

Istražujući čas na jednom lirskom nivou, tj. na 
diskurzivnom i meditativnom, čas na drugom, objektivnom, na 
portativima sa egzistencijalnim notama, stihovi Vivijane Poklid 
Deheljan (Milivojević) nose sa sobom duboku poruku, i to: 
usklađivanje čovečanstva sa univerzumom visokim nivoom svesti, 
snagom misli i ljubavi, izvan maski ili rušenja snova. Pesnikinja 
rekonstruiše realnost u emocionalne, metaforične i vizionarske 
filigrane, modernim prelazima, visoke pesničke estetike u svim 
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idejnim okvirima: „Na steni/ večnih ideala/ noktom/ ispisujemo/ 
predivni doživljaj/ zore.” (Oblaci).

Posedujući zvezdani duh, Vivijana Poklid Deheljan 
(Milivojević) transformiše realnost svojom izvanrednom lirskom 
veštinom, i u svom pokušaju da razume sadašnji svet i današnje 
vreme, ona „obuhvata reči/ njihovim zvukovima ka beskrajnosti,/ 
ka svetlosti” (Spasenje).

Florica Pățan
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