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For my Mother, 
with infinite love!
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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, membru în 
cadrul Centrului European de Studii și Aplicaţii Interdisciplinare 
din Timișoara, președinte conf. univ. dr. Ioan David; 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), Ediţie 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 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 
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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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Viviana Poclid Dehelean (married Milivoievici) (born 
09.07.1981, Moldova Nouă, Caraș-Severin County) is a scientific 
researcher at the ‘Titu Maiorescu’ Institute of Banat Studies, the 
Romanian Academy, Timișoara Branch. Her fields of interest include 
literary history and criticism, interculturality and multiculturalism. 
She attained the scientific title of PhD in Philology in 2009. She 
graduated the ‘1 Decembrie 1918’ University of Alba Iulia, the Faculty 
of History and Philology, the Romanian Language and Literature 
– French Language and Literature specialization (2004), then the 
‘Literature and Mentality’ Master of the West University of Timișoara 
(2006) and the Faculty of Economics and Business Administration, 
the Economics and International Affairs specialization, of the West 
University of Timișoara (2008). She is project coordinator and 
member of the Timișoara’s Encyclopaedic Society of Banat, presided 
by Crișu Dascălu, PhD. Professor; project coordinator and member for 
the European Centre for Interdisciplinary Studies and Applications, 
presided by Assoc. Prof. PhD. Ioan David; deputy editor-in-chief of 
‘The Kingdom of the Word’ Magazine [Regatul Cuvântului], editor-
in-chief and head of the literary critique department of the ‘The 
Eonic Sphere’ [Sfera Eonică] Cultural and Spirituality Magazine, 
Craiova; deputy director and referent of the Scientific Board and 
Scientific Evaluator of ‘Studies of Science and Culture’ [Studii 
de Știinţă și Cultură], ‘Vasile Goldiș’ Western University of Arad; 
member of the Romanian Association for Press History (RAPH), 
member of the Romanian Library Association (RLA). She has also 
participated in numerous national and international scientific 
events. In 2016, she authored the volume ‘Mircea Eliade’s Publishing 
and the Options of the ‘Young Generations` Options’ [Publicistica 
lui Mircea Eliade și opțiunile „Tinerei generații”], Timișoara, David 
Press Print. The following volumes were published in 2017: ‘Blue-
Infinite’, [Albastru-Infinit], Preface by Vasile Man (‘Poetry as Destiny’ 
[Poezia ca destin]), Afterword by Florica Păţan (‘The Quantum 
lyricism of a BLUE – INFINITE’ [Lirismul cuantic al unui ALBASTRU 
– INFINIT]), Timișoara, David Press Print; Albastru-Infinit/ Bleu-
Infini, Romanian-French bilingual edition, Preface to the French 
version by Alvaro Rocchetti, Vasile Man, Afterword by Florica 
Păţan, Arad, Gutenberg Universe Publishing House; ‘Today’s Day’ 
[Ziua de Azi] (in collaboration with Vasile Man), Arad, Gutenberg 
Universe Publishing House. She coordinates the critical edition 
of Professor Eugen Todoran’s works in 2016, resulting the first 



9

volume: Eugen Todoran, ‘Writings. I. Studies and articles (1937-
1956)’ [Scrieri. I. Studii și articole (1937-1956)], critical edition, 
defined text, introductory study, chronological table, edition note 
and bibliography by Viviana Milivoevici, Preface by Crișu Dascălu, 
Timișoara, David Press Press, and in 2017, she publishes the second 
volume: Eugen Todoran, ‘Writings. II. Studies and articles (1957-
1966) [Scrieri. II. Studii și articole (1957-1966)], Timișoara, David 
Press Press. Together with Ioan David, she coordinated the volume 
‘Traditions of the Scientific Press. The Papers of the International 
History Congress. 9th Edition, Timișoara, 2016 [Tradiții ale presei 
științifice. Lucrările prezentate la Congresul Internațional de Istorie 
a Presei, Ediția a IX-a, Timișoara, 2016], Romanian Academy 
Publishing House, David Press Print, 2017. She publishes scientific 
articles, studies, reviews and chronicles in ‘Horizon’ [Orizont], 
‘The Literary Journal’ [Jurnalul literar], ‘The Contemporary. The 
European Idea’ [Contemporanul. Ideea europeană], ‘The Discobole’ 
[Discobolul], ‘The Literary Mirror’ [Oglinda literară], ‘The Column 
2000’ [Columna 2000], ‘The Journal of Banat Studies’ [Revista de 
Studii Banatice], ‘Stars Dust’ [Praf de stele] (founder), ‘Morning 
Star Rising’ [Luceferi ce răsar], ‘The Kingdom of the Word’ 
[Regatul cuvântului], ‘The Eonic Sphere’ [Sfera Eonică], ‘Studies of 
Science and Culture’ [Studii de Știinţă și Cultură], ‘Logos. Journal 
of Philology, Language, Literature and Folklore’ [Logos. Revistă de 
filologie, limbă, literatură și folclor], ‘Literary North’ [Nord literar]; 
poetry and stories in ‘Literary News’ [Actualitatea literară], ‘Literary 
Algorithm’ [Algoritm literar], ‘Cultural Harmonies’ [Armonii 
culturale], ‘Boema’ [Boema], ‘Cultural Fortress’ [Cetatea culturală], 
‘Literary Confluences’ [Confluenţe literare], ‘eCreator’ [eCreator], 
‘LitArt’ [LitArt], ‘Literature Today’ [Literatura de azi], ‘Literature’ 
[Literaturitate], ‘Light’ [Lumina], ‘Melidonium’ [Melidonium], ‘Lead’ 
[Plumb], ‘The Kingdom of the Word’ [Regatul cuvântului], ‘The Eonic 
Sphere’ [Sfera Eonică], ‘Literary Syntax’ [Sintagme literare].

For me, lyrics are ‘pieces of soul, braces of thoughts’ written 
at a certain ... ‘soul temperature...’ (Viv)
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Ediția în limba engleză. Prefaţa  

Volumul „ALBASTRU-INFINIT” este o carte a mărturisirilor, 
a iubirii, a recunoștinţei, a admiraţiei și mult mai multe sentimente, 
cuprinzând emoţiile și gândurile exprimate de Viviana Poclid 
Dehelean (Milivoievici). Colecţia de poezii intenţionează să ofere o 
minunată evadare a cititorilor săi prin intensitatea sentimentelor 
și emoţiilor, purtându-i de la un sentiment la altul. Concentrate 
pe subiectele cele mai puternice – dragostea, durerea, eternitatea, 
viaţa, precum și pe toate sentimentele umane, poemele sunt scrise 
în versuri libere, concentrându-se asupra trecutului, prezentului 
și viitorului. Prin realitatea sa, poeta Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) ne înfăţișează călătoria vieţii, meditativă și 
contemplativă în natură, dar cuprinsă și de un aer de speranţă, prin 
amintiri. Mama deţine un loc special în inimile fiecăruia dintre noi 
și ne provoacă emoţie atunci când numele ei este menţionat sau 
amintit. „Pentru mama mea, cu iubire infinită!” sunt cuvintele 
pe care Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) prin care exprimă 
un tribut emoţionant și afectuos mamei sale.

Cuvintele din fiecare poezie provin dintr-un loc secret 
și sacru în care autorul își definește omenirea, o minte curioasă 
ce captează senzaţiile intangibile, percepţiile sufletului și 
conexiunile omenești. Ceea ce a plăcut cel mai mult traducătorului 
în ceea ce privește opera lirică a poetei Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) a fost variaţia subiectelor și modul în care ea a creat 
un Univers pentru fiecare dintre noi. Emoţia este foarte puternică 
și avem în suflet speranţa că traducerea în limba engleză a reușit 
să accentueze cuvintele potrivite, la momentul potrivit. Istoria 
traducerii are cu siguranţă înţelepciunea sa convenţională. 
Credem în înţelepciunea situaţiei convenţionale la fel cum credem 
în convenţionalitate. Nu există nicio certitudine, ci doar rezultate. 
Acestea fiind spuse, ne place să avem la dispoziţie cât mai multe 
informaţii posibile. Credem în posibilitatea a ceea ce poate fi pus în 
aplicare și realizat. Traducere nu înseamnă doar redarea sensului 
într-o altă limbă, ci respectul și onoarea faţă de spiritul liric al 
poeziei. Fie că este vorba de proză sau poezie, orice traducător 
va ști că există două părţi principale ale procesului de traducere: 
în primul rând, o decodificare prin care traducătorul evidenţiază 
sensului limbajului sursă și ulterior, revizuirea și finisarea pentru 
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a se asigura fluenţa limbajului-ţintă, în mod cât mai natural și mai 
plăcut posibil. În mod iniţial, conștient/inconștient, traducătorul 
va lua la cunoștinţă registrul, stilul, starea sufletească și referinţele 
culturale ale textului original; în fiecare etapă, traducătorul trebuie 
să rămână fidel acestor cerinţe în timp ce re-creează într-o limbă 
ce poate este complet diferită de cea originală. Se spune că nimeni 
nu citește mai atent decât un traducător. 

Prin traducere, totul se schimbă. Fiecare cuvânt sau frază, 
fiecare silabă este diferită faţă de textul original. Presupunând 
că dorinţa de autenticitate pe care ne-o propunem depășește 
graniţele traducerii sensurilor literale, atunci orice încercare de 
menţinere a originalităţii lirice trebuie să fie concretizată în ceva 
viu, perceptibil a fi real pentru limba-ţintă. Poezia reprezintă o 
lume distinctă, în care trăiesc sentimentele și expresiile poetei 
Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici).

Ioana Nistor
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
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The English Edition. Foreword

 ‘BLUE-INFINITE’ is a book of confessions, of love, of 
gratitude, of admiration and so much more, comprising the 
penned emotions and thoughts of Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici). The collection is intended to provide a wonderful 
escape to its readers through the intensity of human felling and 
emotion, sweeping them away to another sensation altogether. 
Centred on the most powerful themes of love, pain, eternity, life 
and all the human emotions, the poems are written in a free verse 
style, focusing on the past, present and future. The reality of 
Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) shows the journey of life, 
meditative and contemplative in nature but also possessing an air 
of hope through reminisces.  Mothers hold a special place in our 
hearts and stir our emotions when their name is mentioned or 
remembered. ‘For my Mother, with infinite love!’ are the words 
that Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) used to express a 
touching and affectionate tribute to her mother’s love.  

The words in each poem come from a secret and sacred 
place where the author defines their humanity, a questing mind 
that grabs at the intangible sensations, the perceptions of the soul 
and the threads that hold their life together and bind them with 
humanity. What I enjoyed most about the poetic work of Viviana 
Poclid Dehelean (Milivoievici) was the variation of subjects and 
how she created a Universe for each of us. The emotion is really 
powerful and hopefully, the English translation succeeded in 
emphasizing the right parts at the right moment. The history of 
translation certainly has its conventional wisdoms. I feel about the 
conventional wisdom as I do about conventionality. There is no 
certainty, only outcomes. That being said, I do like to have as much 
information as possible at my disposal. But there is believing 
something is possible and then there is going out and turning 
that possibility into a reality. Translation is not only to pass the 
meaning of the poem into another language but to respect and 
honour its spirit. Anyone who has ever translated anything, be it 
prose or poetry, will know that there are two main parts to the 
process: first a decoding, as the translator teases out the sense 
of the source language, then repeated revision and polishing to 
ensure it reads as naturally and pleasingly as it can in the target 
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language. Early on, consciously or sub-consciously, the translator 
will have noted the register, style, mood and cultural references 
of the original text; at every stage they will be trying to stay true 
to those while re-creating it in a language that may be utterly 
different from the original one. It is said that no one reads more 
closely than a translator. 

In translation, everything changes. Every word or phrase; 
every syllable is different from the original text. Assuming the 
faithfulness we are aiming for is fidelity to something more than 
just literal meaning, then any attempt at being faithful to the 
original poem should entail making something that lives. Poetry 
is a separate world where the feelings of Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) and her heartfelt expressions reside.

Ioana Nistor
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
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Ediția în limba franceză. Prefaţa 

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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The French Edition. Foreword 

 This volume is part of a series of co-editions coordinated 
by ‘Vasile Goldiş’ Western University of Arad (Romania) and the 
journal ‘Studies of Science and Culture’, under the supervision of 
its founder, Professor Vasile Man, and various French independent 
organisations or partners of several French universities. 
Furthermore, the studies presented at the conferences organized 
by A.I.P.L. (Association Internationale de Psychomécanique du 
Langage), in 2012 in Naples and in 2015 in Québec have been 
published in two issues of the journal ‘Studies of Science and 
Culture’. This collaboration also involved other departments – 
such as the Romanian Department of Aix-Marseille University 
–, research centres such as the CAER of the same University, 
CIRRMI (Centre Interuniversitaire de Recherches pour la 
formation continue des enseignants d’italien) or CIRER (Centre 
Interuniversitaire de Recherches et d’Etudes Roumaines), both 
connected to Sorbonne Nouvelle Paris 3 University.

We must express our contentment that Europe’s linguistic 
differences and internal borders are no longer obstacles in front 
of cooperation. Furthermore the volume goes further by including 
the poems of Viviana Poclid Dehelean in two versions – the 
Romanian original version and its French translation by Philippe 
Loubière. In fact, English is a Germanic language, with a grammar 
and a core vocabulary inherited from Proto-Germanic. However, a 
significant portion of the English vocabulary comes from Romance 
and Latinate sources thus allowing the translation preservation 
of the basic elements of original version to be preserved: rhythm, 
images, sometimes even sonorities. Interactions are the main 
concern of the poet, who is first of all interested in the human 
condition which, according to Montaigne’s words, ‘Every man 
has within himself the entire human condition’. The reader must 
not be overcome by this translation, which remains as close as 
possible to the Romanian text. And, why not, to observe more 
closely the original version reflected by the English translation – 
the poet’s approach could be the best opportunity to perceive the 
most oriental language the Latins left us: the Romanian language.  

Alvaro Rocchetti
Professor Emeritus

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,
President of AIPL
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Ediția în limba germană. Cuvânt înainte

Cum se traduce din română, titlul şi întregul volum de 
poezii al Vivianei Poclid Dehelean (Milivoievici)? Nu înseamnă 
românescul Albastru, „blau” şi Infinit, în latină infinitus, nu se 
traduce simplu „fără sfârşit”, „nelimitat”? De ce atunci Blau-
Unendlich? Cuvintele în germană cu prefixul un- , nu exprimă 
cumva, ceva negativ, ceva înfricoşător precum „furtună”, „ghinion” 
(„fără noroc”, indogerm. un- „ohne”)? În consecinţă, nu ar 
însemna „unendlich” mai „nesfârşit” decât infinitul? O nuanţare 
etimologico-semantică?

Se pune întrebarea traducerii poeziei în sine: pentru 
traducătorul care a învăţat limba română ca limbă străină, 
limbajul folosit de autoare este foarte pretenţios: nu este posibilă 
o traducere cu normele de vorbire actuale, nu este limba vorbită, 
nu este Colloquial Romanian. Autoarea foloseşte un numar 
bogat de elemente lexicale și construcţii sintactice, pe care 
traducătorul nu le-a mai întâlnit. În mare parte, nu se regăsesc 
nici în dicţionarul româno-german sau în dicţionare online, de 
ex.: „se zbat” / „zappeln”; „călăuză” / – un „Wegweiser/ Führer”, 
în internet „Schleuser/Menschenschmuggler”, un sinonim pentru 
ghid, îndrumător? Apoi, căutând expresia „gânduri răzleţite” / 
„zerstreute Gedanken” sau „pe filele destinului” / „an den Seiten 
des Himmels”, unde am găsit singura traducere „Schweine-Filet”, 
este vorba despre „Seiten” rumän. „parte”„/ „latură” sau „Blätter” 
„pagini”/ „foi ale sorţii”. Pentru traducător, stau mărturie o 
multitudine de exemple pentru a identifica încercările artistice 
ale poetei,  mergând mult peste limba română uzuală, pentru a-i 
deschide noi dimensiuni lingvistice. Aşa au apărut „periplu” < în 
franceză „périple” – «voyage par voie de terre», care în contextul 
poeziei „corabia iluziei” fără îndoială „Schiffsreise“ o descrie; un 
alt exemplu, legătura metaforică între abstract şi concret precum 
„amintiri dantelate” / „mit Rüschen besetzte Erinnerungen” 
(Internet-Lexikon „gezahnt, gezackt”). Originea cuvântului 
„dantelat”, în limba turcă, exprimă o tehnică de croşetat. Probabil 
ar fi de preferat traducerea „gehäkelte Erinnerungen”, ca  metaforă 
pentru modul complex și artistic de gândire? Va deveni titlul Iluzie 
– Illusion şi în limba germană un cuvânt favorit „în gura lumii” – 
sinonim cu „Trugbild” (comparativ cu sinonimele „Täuschung”, 
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„Wahn”) fără definire semantică exactă, şi în poezia Calea…din vis: 
„într-o iluzie a sorţii” /…într-un „Trugbild des Schicksals”)? 

Traducătorul tranzitează spaţiul dintre concretul lexical-
semantic şi nivelul metavorbirii, o putere a vorbirii mintal-
sugestivă a scriitoarei.

Mai este valabil indiciul referitor la axioma translatorică 
preferată precum «intraductibilité» a unui text (liric) dintr-o 
limbă străină în limba maternă, cum şi în încercarea de a traduce 
din română versurile „gânduri / vise, / deschise / în adâncuri”? 
Se pot traduce în cele mai multe cazuri în germană – Traduttore 
/ Traducătorul mărturiseşte – numai prin legătura unei traduceri 
mot-à-mot. Creaţiile verbale originale ale versurilor Vivianei Poclid 
Dehelean (Milivoievici), nu constituie o contradicţie a acestei 
metode, precum şi poezia Taine / „Vântul iernatic, / pe fruntea-
ngheţată, / ne-aşterne-o diademă / de gânduri.” / „Geheimnisse / 
Der Winterwind/ weht uns auf die vereiste Stirn / ein Diadem / 
von Gedanken” / o arată exemplar.  Aici, din contră, versul german 
oferă un exemplu de asonanţă, care lipseşte originalului. 

Posibil ca următoarele poezii prezentate ale Vivianei 
Poclid Dehelean (Milivoievici), să trezească interesul pentru lirica 
modernă românească, unui cerc de cititori germani şi în Germania? 
Cu siguranţă, nu este doar dorinţa traducătorului.
                                        

Prof. univ. dr. Rudolf Windisch
Universitatea Rostock, Germania
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The German Edition. Foreword 

How do you translate from Romanian the title and the 
poems written by Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici)? Does 
not the Romanian Blue, ‘blau’ and Infinity, infinitus in Latin, 
mean simply ‘endless’, ‘unlimited’? Why then Blue Infinite / Blau-
Unendlich? Do not the German words with the prefix ‘un-’ express 
somewhat negative, something frightening like ‘storm’, ‘bad luck’ 
(‘no luck’ IndoGerm., un- ‘ohne’)? Consequently, ‘unendlich’ would 
not rather mean more ‘endless’ than infinite? An etymological-
semantic nuance?

Then, there is the subject of very poetic translation: for the 
translator who has learned the Romanian language as a foreign 
language, the language used by the author is very pretentious: it is 
not possible to apply the current speaking rules, it is not the spoken 
language, it is not Colloquial Romanian. The author uses a rich 
number of lexical elements and syntactic constructions that the 
translator has not met before. The most part of these constructions 
cannot be found in the Romanian-German dictionary or in online 
dictionaries, i.e.: ‘to struggle”/‘zappeln’; ‘guide’ / - a “Wegweiser/
Führer”, on the internet ‘Schleuser/Menschenschmuggler’, 
a synonym for guide, mentor? Then, searching for the term 
‘Gedanken’ or ‘an den Seiten des Himmels’, the only words I found 
translate ‘Schweine-Filet’, meaning ‘Seiten Rumän’. ‘Side’/’part’ or 
‘Blätter’ ‘pages’/ ’sheets’ of fate. The translator has many examples 
to identify the artistic attempts of the poet, going far beyond 
the usual Romanian language, to finally open new linguistic 
dimensions. An example is ‘journey’ in French ‘périple’ – ‘voyage 
par voie de terre’, in English, according to the Cambridge English 
Dictionary, ‘the act of travelling from one place to another’, linked 
with ‘the ship of illusion’, undoubtedly ‘Schiffsreise’ or ‘travel/
cruise’ describes it; another example could be the metaphorical 
link between abstract and tangible as ‘’lacy memories” / ‘mit 
Rüschen besetzte Erinnerungen’ (Internet-Lexikon ‘gezahnt, 
gezackt’). The Turkish origin of the word ‘lacy’ expresses a crochet 
technique. Perhaps the translation of ‘gehäkelte Erinnerungen’ 
would be preferable as a metaphor for the complex and artistic 
way of thinking? Will be the title Illusion and the German word ‘to 
be the talk of the town’ - synonymous with ‘Trugbild’ (compared 
to the ‘Täuschung’, ‘Wahn’) without exact semantic definition, also 
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suited for the poem ‘The Path… from the Dream?’: ‘in an illusion of 
fate /... in a ‘Trugbild des Schicksals’?

The translator transits the space between the concrete 
lexical-semantic and the level of metaspeaking, a power of the 
mentally-suggestive speech of the writer.

Is it still available the clue about the preferred translational 
axiom i.e. the ‘intraductibilité’/ ‘untranslatable’ text (lyrical) from 
a foreign language into the native tongue, as well as the attempt to 
translate from the Romanian the verses „gânduri / vise, / deschise 
/ în adâncuri” as ‘thoughts/ dreams/open/deep’?

Translations can take multiple shapes – Traduttore / the 
Translator confesses - only through the connection of mot-à-mot 
translation. The original verbal creations of the verses of Viviana 
Poclid Dehelean (Milivoievici) do not contradict this method, as 
the poetry Taine (Secrets) / „Vântul iernatic, / pe fruntea-ngheţată, 
/ ne-aşterne-o diademă / de gânduri.”, ‘The wintry wind, / on the 
frozen brow, / lays a diadem / of thoughts.’, exemplifies it. Here, by 
contrast, the English verse provides an example of the harmony 
that the original lacks.

Could the poems proposed by Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) awaken the interest of worldwide readers for 
the Romanian modern lyrics? Undoubtedly, it is not just the 
translator’s wish.
                                        

Prof. Univ. dr. Rudolf Windisch
Rostock University, Germany
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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 traducătoul volumului, și autorul 
prefeţei la versiunea franceză, Alvaro 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 
variaţii în numărul versurilor sau la folosirea unor sinonime care 
îndepărtează, într-o mică măsură, sensul original al versurilor, 
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primind o semantică nouă, caracteristică limbii sârbe.
Publicul sârb, prin acest volum, are ocazia să descopere 

valoarea şi mesajul transmis prin versurile din poeme, puterea de 
creaţie, sinteză, mijloacele de exprimare a 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
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The Serbian Edition. Foreword

Following an exceptional lyrical calling, the year 2017 
meant for the poet, researcher and PhD. Viviana Milivoievici, 
not only her literary debut, by publishing the volume Blue-
Infinite, that included the preface ‘Poetry as Destiny’, signed by 
professor and poet Vasile Man, but also the beginning of a literary 
friendship celebrated in the same year by the publication of the 
volume Today, authors Viviana Milivoievici and Vasile Man, and 
the fruitful joint collaboration for the journal ‘Studies of Science 
and Culture’ constituted the proper background for promoting 
the literary creation. The same year, 2017, another book, Blue 
- Infinite, appeared in the bilingual Romanian-French edition. 
The exceptional value of the poems published by Viviana Poclid 
Dehelean (Milivoievici) drew the attention of the literary historians 
and critics and consequently, in 2018, resulted in the publication 
of the volume in a bilingual Romanian-German edition, translated 
by German professor Rudolf Windisch and a Romanian-Serbian 
edition, translated by Virginia Popović.

During the International Colloquium ‘Europe: Center 
and Edge. Cross-Border Cultural Cooperation’, the 6th edition, in 
October 2017, Viviana Poclid Dehelean and Alvaro Rochetti, the 
author of the French Preface, Professor Emeritus at the University 
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle spoke about the importance of 
translating literature in a foreign language, but also about the 
difficulties the translator encounters, especially in understanding 
the metaphors and other constitutive elements of poetry.

Projecting the ideas on the sense of existence and the 
human destiny, the march of time and the earthly and divine space 
or about the complexity of the vision concerning the reconciliation 
of the human Ego with the world harmony, the knowledge of 
the miracle of light through verse and imagination, receives a 
new vision in translating the poems in a language that does not 
posses the sensibility of the Romance languages. Translating the 
poems written in a Romanic language into a Slavic language, i.e. 
Romanian to Serbian, faces new difficulties. We talk about the 
differences between the Serbian/Romanian topic and prosody, 
leading sometimes to variations in the number of verses or the 
use of synonyms that can lead the original meaning to other fields 
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of connotation, with a new semantics, characteristic to the Serbian 
language.

The Serbian readers have the opportunity to discover in 
this volume the value and the message of the poems: the creative 
power, the synthesis, the means of expressing of Viviana Poclid 
Dehelean, who considers that time determines the destiny of our 
souls, and we live every moment to enjoy the smiles and the light, 
the joy of the Blue - Infinite. 

Assistant Professor Virginia Popović
University of Novi Sad – Faculty of Philosophy 
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Poezia ca destin

Poezia nu se poate explica, ci doar să-i trăim frumuseţea. 
Ea este un destin. Este 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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Poetry as Destiny

 Poetry cannot be explained, but its beauty can be lived. 
Poetry is a destiny. Poetry means the calling to create a new world 
by means of words.

The poems in this book, Blue Infinite, must be read directly 
with the soul. Ideas and ideals with complex lyrical feelings assume 
a new and exceptional name of the young poetic generation of 
nowadays: Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici).

In poetry, it is not the path that is beautiful, but the 
‘journey between words’, says the poet Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici). The beauty of her poetic imagery can be felt when 
‘the silence sings in solitude’ or ‘We hold the colours of the sunset 
in our hands and we hug a wave of stars’ (Whispers).

The poet deeply relates with the uncertainty of reaching 
the absolute in life and knowledge while still finding happiness ‘to 
gather the dew drops from the flowers’ or to wait for ‘the thread of 
hope, on the stave of life’, thus experiencing the beauty of live and 
longing that amplifies her happiness (Song of Longing).

In her poems, the poet Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) lives both the joys and disappointments of life, 
without offering definitive answers to the human existence, but, 
through the novelty of the poetic expression, she transfers her 
Love of life to the reader. Thus, ‘Every moment / that passes, / 
we are getting closer / to the great / Blue-Infinite. / We embrace 
/ the thoughts / and alter them / into eternal / reborn / in spirit 
/ mornings’ (Blue-Infinite) or ‘Among the grains of sand, gold / 
as the sun rays, / we were weaving our dreams /with star dust’ 
(Stardust).

Life is but a dream and a moment in the antechamber of 
eternity - says the poet. The statement is painfully true because 
only love is and will still be a joy of the immortal soul.

‘Words wandering through the void of time, / clench their 
wings in the soul of wind, / allowing to drift on crystal clouds. / 
They solace their sublime substance in mysteries / in dulcimer 
sounds. / They lightly glide on the waves of thought / in the sweet 
winter’s song.’ (Words).

Expressions like ‘the soul of the wind’ and ‘waves of 
thought’ are true lyrical jewels that emphasise the poem’s inner 
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beauty.
The poet is deeply interested by the human destiny and 

her philosophical awareness of the world creates surprising 
original lyrical images for the reader: ‘We live illusions / of a 
delayed / moment... / in our / thoughts / flourish / ideas / of 
ancient / memories’ (Absent Mirage) or ‘we weave our dreams / 
with stardust’ (Stardust); ‘We drink the angels’ teardrops / from 
the chalice of destiny’ (Hugs), ‘We reunite / among the pages / of 
a destiny’ (Journey).

***

Thirsty for knowledge of the absolute, the poet addresses 
the divinity: ‘From tears I build / a ladder / to You, Lord! / To reach 
in the arms / of Your angels… / To give me wings / to fly at dawn / 
to the blue infinite / of Your Touch!’ (Prayer).

Creative lyrical expressions, with a great emotional load, 
increase the joy of reading: ‘the thought bathes in the light,’ turning 
into an invisible creature, / creating ‘stone flowers’ (Coloured 
Season) or ‘the tragic serenity of fate’; ‘the blue of happiness’; ‘lilac 
garden’; ‘the springs of imagination’; ‘at the Gate of Soul / the bells 
of silence ring’; ‘the secrets of the world’; ‘incommensurable blue’; 
‘I would like to keep / the words / in the silence of solitude’. 

‘Leaves’ is the poem that truthfully expresses the poet’s 
lyrical personality:

‘The night 
that passed 

All the angels were silent
And the sky unfolded 
in rebellious leaves.

 
We realized
that we lost 
the Miracle 

that made us 
invincible 
as them.

 
Waltzing on the wind 

to the depth of the Earth.’ 
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The poetic art of the young scholar and literary historian 
Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) is defined by grace and a 
great soul experience. Her lyrical universe embraces the joy of 
living and to embrace with love the incommensurable while her 
soul hopes for the Blue-Infinite in search of the absolute.

Numerous exceptional poems show the poet’s admiration 
for the universal space where the divine nature is present and can 
be reached. The poet Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) offers 
to her readers a unique Joy, a joy that comprises all her love and 
soul beauty like the image of the morning sun in a dewdrop.

The poetic destiny of the author is the very destiny of the 
Great Poetry.

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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Cold Shadows

We wander
through the cold shadows

to find
hope

to a dream.

Forgetting
we are

just one
thread of smoke

on the stave
of life...
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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.
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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Absent Mirage

We live the illusions
of a delayed 
moment...

in our
thoughts
flourish

ideas
of ancient
memories,
seduced by
the mirage

of the absent 
eye.
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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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Intertwined Dreams 

We find
countless threads with real 
stories in our memory bag.

Carved in a destiny
of intertwined dreams.

We always gather them
in wandering

sunshine and shivers, 
in smiles, in whispers...
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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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Blue-Infinite

Every moment
that passes,

we are getting closer
to the great

Blue-Infinite.

We embrace
our thoughts

and alter them 
into eternal 

reborn 
in spirit 

mornings.
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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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Stopover

A last stopover
at the crossroads of winds

is like an immortal 
dream.

We put our hope
in the white fangs of 
the unforgiving time.

We contemplate the moment
that confines us.

On this place
we are merely some

passers-by.
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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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Seasons

We keep 
the springs of 
a lost world in

the seasons of our heart.

We find lost souls
in those

life waves
among the wanders

of our destiny.

We become
people...
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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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Journey

The ship of illusion
carries us

to the fire of hope...
we grasp it

like a handle,
in the magnificent game

of life.

It’s our journey
through time...
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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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Stardust

Among the grains of sand, 
gold as the sun rays,

we weave our dreams
with stardust.

We believe in them
and slide to a sunset

in the silence of the night
that brought us

a last thought, seduced
by hope...
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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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Hugs (because it’s their day, today...)

We embrace 
the thoughts of 

our time
on the final day.

We make a secret covenant 
with them 

and lock them
in the vault of life.

We drink the angels’ teardrops
from the chalice of destiny.

For that time when 
the music of the stars will play...
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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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A Miracle… Life… 

For the miracle you wear in your soul
to heal you in the morning time.

For the light rays shining
through the folds of the curtains

to caress your numb eyelids,
awaken from the ephemeral dream.

To feel the sound of life, 
the sweet smell of flowers

growing in your heart.
To call the shy thrill

Of the moment
And fully live it!
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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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Playing Just for Fun

Words are playing
with our mind

and give birth to thoughts and memories.
They blossom like flowers

in a vase
and lead to fantasies.
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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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Survival

The dark road,
on winding paths

on the realm of ecstasy
reflects

in the Mirror of the Blue Universe.
We survive

as ghostly beings,
in a sweet shiver

of the ancestral sin.
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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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Words

With small steps,
slowly but surely,

under celestial rain,
on a whirling sky,

We thoughtfully approach 
to nothingness.
Life sings to us,

and the shadows write us words
on a diaphanous parchment.
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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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Us

We wear the footprints 
of the ancestors

on our soles.
We defeat the whispers
that drift us in the past

with every day
we head towards 

the house in the sun,
from the depths 
of our offspring.
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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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Redemption

In the heavy rains 
pouring over the shy eyes

we find an echo
with silver resonances

that fills the empty space
within us,

wrapping up the words
with endless sounds,

towards the light.

We contemplate the hour of eternity
that brings us redemption

in the forgetting time.
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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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Secrets

On the frozen forehead, 
the wintry wind 

lays a diadem 
of thoughts.
And the sea

strains our relief 
in its waves, 

between the lines.
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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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Journey

We write our own stories
from lacy memories

on a sublime sky.

We become complete again
in the pages
of destiny,

On a half-shaded
journey to 

a divine void.
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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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Drops of Wisdom

In the morning mirror
we find dripping drops

of wisdom
overflowing from

the dark night.

We gather them in
the handful of thoughts

and give them wings
to the sun.

And they shout to the soul
of the angels in
the sea of stars.
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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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Moments

Metamorphosed
moments in
magnificent

melancholies
make up
a song.

In the soul – 
the fragrance of

pearls.

In the eye -
a bluish patch 

of sky.

And the hands
nostalgically caress 
the silver temples.
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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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Dreaming… at the Seaside… 

The hope of  
a flight

to the dream
of immortality

rises with the sun. 

With thin fingers
we touch the verses

spread in
the eternal books. 

And the thought
flies

to the silence
of the whispered

word
at the seaside. 
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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. 



71

BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Storm

The ship of life
carries us
on silky
waves

to the harbour
of hope

of a special
dream.

And through the thunderstorms
of thoughts

we are getting closer
to the shore,

to paint 
countless ideals

on the canvas of the moment.
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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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Clouds

We draw
with our thought

the clouds
as rainbows.

Our nails 
scratch 

the miraculous experience
of the dawn
on the rock

of the eternal ideal.

At the boundary of our soul
we conceive the treasure

that we hide
between the wings of the angels,

among the clouds.
.
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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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Stairs

At dusk
we

invoke
the pride

of the Blue-Infinite 
solitude.

We picture
sketches

of some forgotten 
moments on
the realm of 

the nostalgic Histories.

We find
unpredictable 

values
of the stairs
that climb 

to the 
to ubiquity 

of the Absolute Divine.
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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… 
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Words... in Silence...

We gather
silence on our face

and seek
answers 

in the shadow
-covered 

Moon.

Words
locked in

chains
struggle

over 
the clouds.

They are tired...
And they are silent...
They lose themselves

in the distance
of the horizons...

through the eternal
shades…
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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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Horizon

Garden flowers
with dew

drops
are our thoughts

now.

When sunshine
slips

on our lonely 
eyelids

through the ashes.

And the larks
charm

our hearing
and it is smoke

Hovering over the lost 
horizon of our memories.

We are statues 
walking on a road
on the way of life.
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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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Star

We are born 
under a lucky star

and that star
is guiding us

on our no returning road.

It is the star that 
will watch us 

in the dream that divides 
the seconds 

in thousands of sparks
of life.

And when we are tired, 
we leave to the Great Blue,

having our own star
in the sky.

And it is our mirage…
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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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Steps Towards the Light

Slowly pacing
on a string 

of memories 
streaming into 

the ocean 
of thoughts.

One day 
we will see 

the light 
at the end of the world.

We will be fulfilled!!
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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

The mystery opens its horizon 
to the unknown realm of hope, 

like a garden
of Eden.

It reminds us of the passing time
like a surviving depiction

of the journey towards a wide echo 
fragmented with 
brief outbursts.

It merges into a source 
of knowledge, leaving deep traces 

in written notes 
on alabaster stones.
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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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Letter

From the endless journey 
I send a letter 

that remembers the revelation
of paradox.

The end strongly  
states my opinion 
towards feelings...

revolting, shaking, crying...
Spreading into a thousand dawns, 

abandoning the story 
that should have been mine.
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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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Illusion

Relentlessly and far away, 
we seek perfection, 

doubting
to exist.

The enthusiasm disappears 
when we find the candour 

of an isolated man
in a solitary land 

sketched by the Creator 
with the stick, 

on the wavy-tortured sand.
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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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Primordial... Dance

We half-open 
the intimate springs of our destiny,  

Gazing around, we move 
towards the focal point of being.  

We are strangers in the great solitude, 
we hear the song of the void

and its wandering enigma
to the gold-powdered twilight.  

Our tears gather in the springs of the universe
and save us from the shadow
surrounding our silky faces 
in the Morning Star dance.
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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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The Destiny… of a Verse

The verses written in the moonlight 
are lost in the bright darkness of one moment…

of the world.

Stripped of meaning, 
ideas cram into a verse. 

In a booth, they breathe the lost and found time 
and emerge from the drowsy pen.

They rebuild the utopian rebellion of a thought
that wants to fly to a fragile universe…

of time.
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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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Waltz

From brassy heavens sounds
a swan song

and eternity was born 
from nothingness. 

The heart pounds louder
in the throbbing chest,

between earth and heaven.

As plastic figurines,
shaped by the hand of a god,

we are waltzing on a rainbow 
hanging on the moon.
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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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Prayer

From tears I build 
a ladder 

to You, Lord!
To reach in the arms

of Your angels…
To give me wings

to fly at dawn
to the blue infinite

of Your Touch!
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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.
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Sketch

Out of the earth, 
in the wind, 

in a vast garden –
the Edenic space.

We find intricate beings
with ample visions

embedded in the dual sphere
of the ancestral matrix.

It is a sketch drawn in the immortal ink
by the hand that conceives us

to confess
the casual and temporary horizon

of the masks we wear
while approaching 

the song of the spheres.
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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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Childhood

In the oneiric space
of the remote country

butterflies are watching 
and their dance

carries us
on the wings of childhood

from ancient times.

An unmistakable revelation
overwhelms 

the tragic serenity of fate.
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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.



103

BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Coloured Season

The thought bathes in the light,
turning into an invisible creature,

creating stone flowers,
forged in the cold fire

of the coincidence of the imaginary.

It is seduced by the signs of a past world.

It turns into
a charming sample

of an idyll 
with colourful 

seasonal shades.
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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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Confession

I search my dreams
for the right word

for my poem.
I confess that I can find

only a twisted-proportioned
temper.

It seems like a kind soul
that enjoys

the sensual comfort
of an endless

moment.
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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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Scenery

There is a fanfare announcing
the celebration of life

and the game of lights sends its shadows
to the golden 

earth.

In front of the alter of happiness 
silver pennies are handed out

in little silk purple-like 
pouches.

To be remembered
in the posthumous scenery

of the snow – 
in the hour of loneliness.
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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. 



109

BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Altar

In the lilac garden,
you stumble upon

the springs of imagination 
with abundant outbursts 

of the song. 

The spontaneous settings 
takes form mechanically 

on the altar of the fragrance 
that dares to enter 

all your pores.

Your deep passion 
fills your soul

and drowns you
in a curious and subtle 

flowery mixture. 
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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. 



111

BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Rebirth

With our blood infused 
by long planned ideas,

we are reborn in a spirit 
that is believed to be the sunrise 

creator of the songs 
in the starry night.

With a naïve and grave posture, 
we reinterpret outrageous audacious 

aphorisms, 
in the pale, anonymous and stylized

atmosphere 
of a perpetual and superstitious

time.
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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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Callings

The colourful hiding-place
of a fugitive thought
oscillates between 

pride and melancholy.

It drinks from the musical pledge
I have made to nostalgia.

It rebuilds itself
shaping into lightnings

on the heights,
and painful shouts 

are still present in my heart,
becoming disturbing calls. 
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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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Unity

We feel the shouts 
of the Whole Universe

in our creed and wild frenzy.

In the deepness of our soul,
there is the confession

of a century-old mystery 
that calls us from afar.

We receive
the celestial blessing –
the supreme guardian 

of our souls. 
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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.
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The Kiss… of a God

The bells of silence ring
 at the gate of the souls.

and our eyes slowly begin to struggle,
reaching the heights of pain.

 
From heaven, a god

watches through a rainbow.
 

He comforts us 
with a raining kiss

on our pensive forehead.
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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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MOTHER

With her gentle arms,  
she carries us 

in a cradle 
towards the sunshine. 

She endlessly 
paints stories 

in silence
on the map of life. 

With smiling eyes, 
she urges us

through the sea of tears,
to conquer the secrets of the world. 

 
 Her voice is like a violin.

 
She is divine!

 
She is Mother!
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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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Journey

I pierce the air 
with my voice

through rainbow
drops. 

I would like
to keep the words 

in the silence of solitude.
 

I make them dance 
on the stave of hope.

 
With small steps 

I turn them towards 
the thought of the last song.

 
I travel to 

the secret of the incommensurable blue.
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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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Leaves

The night 
that passed 

All the angels 
were silent.
And the sky 

unfolded 
in rebellious leaves.

 
We realized
that we lost 
the Miracle 

that made us 
invincible 
as them.

 
Waltzing on the wind 

to the depths of the Earth.
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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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The Path… In My Dream

The kiss of a waxen fury
awakens me in a dream 

where the whispers turn 
darkness into light. 

The dream spreads on the deck,
to the inner core of the lonely cloud
that carries my name and my steps

to complete silence. 

Guided by my heart, 
I travel in my world of stars in an illusion of fate.

The sole company I keep 
on the path with no return 

is my shadow. 
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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.



127

BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Horizon

From our limited world
we preserve the bounds 

of the horizon shaped 
by the tower of

a monumental church.

We are far from 
idealizing life,

living in the limited and tolerant 
nonsense of the present.

 
In our soul weakness, 

we cast different shadows
on stories that passed 

the hallmarks of destiny,
in tired moulds,

without vain and useless dramatism.
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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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Wrecked... Soul

I look for the lethargic secret
of a half-dark portrait 

in the book of my memories.

I stumble over dried 
time-pressed flowers and

spider webs 
spread over lonely thoughts.

And the wind scatters
my memories

in the softened dust
of an imaginary outburst

of the wrecked soul 
in the echoes of the sea. 
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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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Melancholies

I make my past
from broken stars

and the calls of an old man
follow me 

to the edge of a lost season.
There are moments filtered 
by the midnight horologe,

when only the innocent melancholies 
make their way in my empty mind

and chant nostalgic songs.
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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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Soul and Blood 

I broke a piece of my soul
and I rolled it off the cliffs.
It broke into shiny pieces
in the blood-soaked mud.

I wonder:
Does the soul bleed blood 
or the blood has a soul?...
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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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Echoes... in a Rainbow 

Words are born from the silence of solitude,
heading to the dark blue of the sky.

Words dream in the clouds,
bearing echoes of a past world.

I catch them in drops of rain
and turn them into tears

for when I can no longer cry.
I hug them and, then, I let them go

in the rainbow that caresses 
my glimpse, my dream, my love. 



136

VIVIANA POCLID DEHELEAN

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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Jasmine Fragrance

I will take you with me
in the memory carousel,
to move to another life.
There is always spring

in the leaves - rebel petals.
Jasmine fragrance reaches

the thoughts, away
in the night,

through the whispers of time
trickling through the hourglass of time

calligraphically embossed on the sheets of the sky.
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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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Thought... in a Mirror

For minutes, I stare in the mirror of the thought
that no longer wants to come.

It wanders on the hills of the lost time, 
among the meanders.

I often call it, but the thought is a rebel.
No longer wants to listen the heaven’s prayers 

that silent angels gather in distaffs
and turn them into threaded balls.

They send them to me on the flower dew,
to shape me a mirror.

Again, I call the thought and it does not want to come,
it is wandering in the light, … towards the lost and found 

time.
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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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Masks 

As legacy I leave behind
one step 

towards the realm of an Eden
of the nocturnal masks,

through the wrathful sky 
of the diurnal dreams.

 
Shadows in the light

I draw for you with my thoughts
And the rainbow of words

waits its turn
to the fire of hope,
on the stave of life.
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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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Song of Longing

We’ll blend our thoughts 
in a longing like in a swing of dreams, 

we’ll fly away with our open wings
to the depths of sea. 

With its hazy shine,
the light will be our guide
towards the silky waves,
among the burned wires

of a moment in the life
of the beginning of the world.

And in the silence of the night, 
the moon will sing to us

a song of longing 
for future memories,
for ending moments.
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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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The Dawn of May

I want to run through shadows and lights,
I want to reach the endless sunshine 

in the dawn of May
when the sky opens to me

in a sweet shiver of the clouds. 
I scratch my happy moment on a rock

bathed by the waves like in a crib
of our memories,

when everything is a story – to be written in the stars – 
and the fragrance of eternity shakes the being,

in magical silence, 
in the afterworld. 
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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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The Past

I woke up hearing 
a divine cry in the street

just like a faded song 
of deaf bells…

Erratic sparkling rain drops
run down the window –

the sky is blue –,
and the traces of the past

are gone,
no more traces of
past playgrounds 

under the moonlight. 

What a vision!

It’s just a memory 
of an earth stripped 

of its layers!
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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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The Light of Childhood

We find words in our games
that fly on the wings of melancholy
and our heart is in the right place
remembering the childhood light

trapped in the hum of life. 
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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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Rainbow Lights...  

The rainbow lights shake 
the wings of memory upon us
and the nostalgia of a moment
lives in contemplating a dream

on the verge of hope
in a glow that heats

the subtle nuances of the numbed
souls in instinctive struggle.

 
 

Zrenjanin, June 2016
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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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Azure Peaks

Muffled voices tremble 
in the waving sounds of the sea

 
and a dream melted into an angel’s tear

is now born on azure peaks
 

flying to the infinity of loneliness
in the silence of the night

to the Morning Star of illusion
scraped on the rock of the sky.
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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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Hope in Silence

The silences gather in the silver clouds
above the waves of thought

and maple fragrances swarm
in the heart of darkness.

I hang a hope on the hook of the sky 
and it seems that light 

springs from the forest’s soul,
living over the clay bodies. 
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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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Melancholic Thought

The sea draws a star cluster 
in the sky

with a mountain peak. 
Loneliness is quiet 

at the end of the world
and the moon plays melancholic thoughts

on the mandolin.
Among the rocks of the heart, 

the soul is drained by the angels’ tears
that struggle to escape from caged shells.
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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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We Love Souls...

We love the souls of pure existence
in the dead world
of the fallen ones
that feebly raise 

in ubiquitous shadows.
And I light the forgetting candle

on the land of remembrance,
when the silence sings

its solitude.
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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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October

Lost in a rainbow, the colours
swing above us

in the waltz of the leaves
to immortality,

deep in the body 
of the Earth. 
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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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Temptation

The whispers of the horologe are lost
in the midnight,

and the weeping eyes drink
from the spring of thought.

The story of the moon carries on
the cradle of the stars

on the wings of the wind.
 

We, lost in the meanders,
dream about the immortality

of the Soul.
 

In the blue darkness of one second gleams,
we feel pain as a temptation

and bury it between the pages of the destiny
to carry it 

to the fire of the end. 
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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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Whispers...

Swaying midnight
whispers

are like a butterfly 
flying in the midst 

of fragranced threads of thoughts 
of the late autumn silence. 

We hold the colours of the sunset in our hands
and our embrace holds the veil of the stars. 
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Refuge

Lonely impressions of an ephemeral moment
seek the finitude of an eternal morning, 
already lost before coming into being.

The refuge in the memory of ancestral times
reminds me of the letters highlighted with allusions

when I discovered sensibility reflected
in the solitude crises,

in an illusory rebellion attempt 
against the self. 
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VIVIANA POCLID DEHELEAN

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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Spontaneity

We hide a smile in a tear,
and the memory of an azure morning

makes its way into our soul.
A crystal breath of air descends 

on shadows of petals, 
on the stairs of solitude. 

Echoes from the depths call us
in the play of the impulsive darkness.
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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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Mosaic

Distorted paintings mirror
in an ambiguous mosaic

and turn tranquillity
into sophisticated disclosures.

The masks of man obsessively suppress 
the painful lucidity 

that I paint in the morning
with pathetic confessed restraints.
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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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

Words

Words wandering through the void of time,
clench their wings in the soul of wind,

allowing to drift on crystal clouds.  
They solace their sublime substance

in mysteries
in dulcimer sounds.

They lightly glide on the waves of thought
in the sweet winter’s song.
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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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

The Waves of the Sky  

We watch the waves of the sky
reflecting in an azure mirror 

and the thought flies in scents
loaded with dreams.

We turn them in the bouquet of life
to have the food for our soul

in the eternal world
sprinkled with stardust.
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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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BLUE - INFINITE•ALBASTRU - INFINIT

The Bridge Between the Years
 

My sight is blurred 
in a lacy mist

and bright lights
draw hopes 

on the bridge between the years.
A sublime silence 
wraps my thought 
of gathering ideals 

in a sunshine smile, 
when the white mornings

sing their sunrise. 
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Lirismul cuantic al unui ALBASTRU – INFINIT

      Lirica Vivianei Poclid Dehelean (Milivoievici) 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 
(Milivoievici) 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 
renașterii, când  „șoaptele” lui au un parfum de iasomie „scurs 
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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 (Milivoievici). 
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 (Milivoievici), oglinda sufletului este albastrul ochilor 
în care cerul și întreg universul se reflectă din exterior sinelui, în 



180

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 (Milivoievici), 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 



181

sau  contemplativ, când la altul, obiectiv, meditativ, pe portative cu 
note ale existenţei, Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) 
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” (Norii).

Spirit stelar, Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) 
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

 



182

The Quantum Lyricism of a BLUE - INFINITE
      

The poetry of Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) 
supposes an imagery emerging from a consciousness where every 
atom is energy and unity, a quantum world whose vibrations 
start from the divine matrix. Initial, for the couple in love, then 
in ourselves, all of us, as the only being between ‘the earth and 
the heavens. ‘I’ becomes ‘us’, we think ‘thought near thought’ the 
longing dreams… made up from ‘stardust’, ‘in one soul’, ‘with real 
stories’ (Intertwined Dreams).

Emerged in free-verse lines, the poetic constructions 
configure a labyrinthian universe, a spiral of a time of youth and a 
space of love, but also of reflection, where ‘the thrill of the moment’ 
gives birth to ‘thoughts’ that ‘bloom like flowers’ and ‘lead to 
fantasies’ (Playing Just for Fun). Life sings to us in words and, ‘on a 
diaphanous parchment’ (Words), the shadows write the visionary 
senses of lyricism in which consciousness reveals the truth that 
the world is what the ego thinks, while the thought projected in 
‘us’ all – as a single being, asks questions whose answers alter the 
Universe, the Totality, the Great All, which Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici) identifies with her Blue-Infinite. Happiness is 
related to a space called ‘the house in the sun’, a metaphor of the 
ideal, to which ‘we head’, perceived as an inheritance left by our 
ancestors (Us), a sign of their love for us as worthy descendants, 
whose verticality is subject to the test of self-knowledge. 

The complex vision of the world travels through lights and 
shadows linked to the essential coordinates of existence, relating 
through a rerum cognoscere causas to emotional and visionary 
meanings of space and time, history and poetry, destiny and ideal, 
soul and salvation, id est life.

Time is the moment of lyrical contemplation and 
meditation related to that ‘primordial dance’ ‘with the Morning 
Star’ (Primordial … Dance); time is present, a past that includes 
childhood moments ‘playing under the moonlight’ (The Past), but 
also a future foreshadowed in the Poet’s prayer to God, ‘To give 
me wings / to fly at dawn / to the blue infinite /of Your Touch!’ 
(Prayer). Time acts for an awareness anchored in the abstract, 
but also in the concrete terms, being ‘perpetual and superstitious’ 
(Rebirth), embracing the human side at the moment of rebirth 
when ‘his whispers’ ‘trickling through the hourglass of time’ smell 
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like jasmine flowers and are ‘calligraphically embossed on the 
sheets of the sky’ (Jasmine Fragrance). Time can be ‘lost among 
the meanders’ and ‘found again’ by the power of thought. Time is 
a ‘song of longing’, ‘from the beginning of the world, till the final 
moment’ (Thinking ... in the Mirror).

Poetry is a ‘confession’ placed ‘in the scenery in front of 
the altar’; it ‘nostalgically sings’ ‘its innocent melancholies’. From 
a quantum point of view, poetry is the quest for the truth of the 
words because they have ‘sublime divine substance’; ’locked 
in chains’, the words ‘struggle over the clouds’, and knowledge 
involves the effort of the imaginary in the oversensitive sphere, a 
path gracefully followed by Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici). 
Poetry is ‘a music of the stars’, spread through words towards the 
people looking up to the sky, perceiving its sounds, symbols and 
meanings. The reason is identified with the verse: ‘it’s all a story – 
to be written in the stars –‘, with ‘light and shadow’ games in ‘the 
dawn of May’. Poetry is certainly an ‘ambiguous’ ‘mosaic’ made of 
‘the masks of the being’ that suppresses obsessively ‘the painful 
lucidity’. (Mosaic)

Destiny is a ‘journey’ for which ‘we are born/ under a 
lucky star / and that star / is guiding us / on the way back’ (Star). 
Then, we leave to ‘the Great Blue’ whose summons the poet feels 
as elements of the Universe, on ‘the blue of happiness’ background 
of the heavens.

The sensitive and vibrant soul relentlessly seeks for 
salvation: ‘...we slide to a sunset / in the silence of the night / that 
brought us / a last thought, seduced / by hope...’ (Stardust). We 
carry our heart ‘between earth and heaven’; we are ‘as plastic 
figurines’ dancing ‘a waltz’ on a rainbow ‘hanging on the moon’ 
(Waltz). ‘In the forgetting time’, the thought is an ‘invisible creature’ 
whose power makes us ‘contemplate the hour of eternity / that 
brings us redemption’ (Redemption). Reflecting upon ‘the numb 
souls’ in ‘an instinctive turmoil’ highlights in ‘rainbow lights’ the 
specific diversity and complexity of the human nature.    

Blue-Infinite symbolizes the pure state of aesthetic 
emotion in front of the Universe, in front of the Great Universe. It 
represents the state of grace of matching a colour for this universal 
Unity, as the infinite reflections in colours, sounds, fragrance or 
movement are perceived individually and gathered in the unique 
bouquet of the world. For Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici), 
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the mirror of the soul represents the blue of the eyes in which the 
sky and the entire universe are reflected from the outside of the 
self to the inner self, seeming that the sky borrows the colour of 
her eyes, and again, the sky in an infinite number of movements 
pours adamantine depths like the infinite-mirrored reflections 
into the mirror of the poet’s soul.

The blue colour is identified with the alabaster when the 
‘shipwrecked soul / in the echoes of the sea’ becomes ‘a source of 
knowledge’ that leaves deep traces on ‘the alabaster stones’, being 
perceived as a perception filter for the whole world and suggests 
possible doors to other stages of poetic knowledge (Alabaster). 

The heart has its seasons and, although it is crossed by ‘the 
springs of / a lost world…’ (Seasons), it first attempts to affectively 
turn our being into ‘complete people’, capable of the deepest 
experiences and actions, evolving consciously to a better world. 
All this because ‘at the boundary of our soul / we conceive the 
treasure / that we hide / between the wings of the angels, / among 
the clouds…’ (Clouds). Thus, we will carry ‘the fragrance of pearls’ 
in our soul during ‘the magnificent game of life’. 

As in a fantasy, the poet perceives the human being like an 
illusion ‘sketched by the Creator / with the stick, / on the wavy-
tortured sand’ (Illusion). Thus, the poet anticipates a new level that 
indulges life in the ‘limited and tolerant nonsense of the present’ - 
there are visionary meanings that metaphorically reflect the pulse 
of the living world and in which ‘we feel pain as a temptation’ in 
‘the blue darkness of one second gleams’ (Temptation). We ‘hide a 
smile in a tear’ now and then’ but the ‘memory of an azure morning’ 
allows our thought to be free and spontaneous (Spontaneity). 

Verses like ‘Every moment / that passes, / we are getting 
closer / to the great / Blue-Infinite’ reflect a meditative lyricism, 
imprinting the poetical knowledge with sensorial nuances, as a rite 
of passage in life and time, leading to the tragic end of our destiny. 
There are answers that follow the path of lyrical knowledge with 
philosophical inflections. The idea of survival ‘in a sweet shiver 
/ of the ancestral sin’ (Survival) includes the same meditative 
lyricism identified in all the poems of Viviana Poclid Dehelean 
(Milivoievici), either by contemplation or by mirrored reflection: 
‘we contemplate the moment / that confines us’ because we are 
reflective beings; ‘we are merely some /passers-by’ (Stopover) 
on this Earth, and still we have the consciousness of our own 
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existence; ‘in the morning mirror / dripping drops / of wisdom / 
overflowing from / the dark night’ – our world reflects a multitude 
of emotions and thoughts as proof of our humanity.

Adopting a double-levelled lyricism that includes either 
the discursive and contemplative state or the objective and 
meditative approach, Viviana Poclid Dehelean (Milivoievici) 
reveals a profound message that synchronise humanity with the 
universe through a high consciousness, through the power of 
thought and love, beyond the masks and declines of the human 
spirit. Reality is reconstructed and connected frame by frame in 
watermarks of emotional, metaphorical and visionary meanings 
in modern and elegant poetic passages: ‘Our nails / scratch / the 
miraculous living / of the dawn / on the rock /of the eternal ideal’ 
(Clouds).

Star spirit, gifted with lyrical grace, the poet Viviana Poclid 
Dehelean (Milivoievici) transfigures a reality in her attempt to 
understand the world and the present, ‘wrapping up the words / 
with endless sounds, / towards the light’ (Redemption).

Florica Pățan
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