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Dragostea este un har divin care dă
frumuseţe vieţii şi însoţeşte sufletul în
lumina cerească. Dragoste înseamnă când
primeşti o scrisoare de la cine îţi este drag şi
să ţi se umezească ochii, citind.
După debutul literar, editorial, cu trei
cărţi în acelaşi an, 2017, al poetei Viviana
Milivoievici cu volumul Albastru-Infinit,
urmat de volumul de poeme Ziua de Azi şi
traducerea în limba franceză a volumului
Albastru-Infinit / Bleu-Infini, sub semnătura
Viviana Poclid Dehelean, cărţi care au atras
atenţia istoricilor literari, pentru valoarea
excepţională a poemelor sale lirice, anul
editorial 2018 al poetei Viviana Poclid Dehelean a început cu o mare surpriză: volumul de poeme
de dragoste: Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri... (în timp ce, în această toamnă, va lansa volumul
Albastru-Infinit în traducere bilingvă, germană şi sârbă).
Este o explozie lirică firească, ce în cartea de azi, Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri...,
autoarea ne propune o lectură de mare frumuseţe sufletească a dragostei.
Pentru autoarea cărţii, Viviana Poclid Dehelean, Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri...,
poezia iubirii poate fi ireal de frumoasă. Portretul dragostei este desenat de autoare în trăiri la
superlativ, de o frumuseţe tulburătoare a dorului de fericire, ca, uneori, în final, să apară
dezamăgirea neîmplinirii unui dor, devenit iluzie!
Trăirea sentimentelor, însă este atât de frumoasă, încât orice cititor îşi doreşte să trăiască
asemenea emoţii ale iubirii, chiar dacă neîmplinirea este cuprinsă în regrete, pentru că, „O lacrimă
în ochii tăi aş vrea să fiu… Şi-un zâmbet… într-un dor… târziu…”
Harul poetic şi trăirea sufletească dau poemelor sale o frumuseţe ce se percepe direct cu
sufletul: Ochii tăi…
„Ochii tăi sunt stele
ce m-alintă-n noaptea
nesupusului ascuns al timpului neîndurător...
Iar lacrimile noastre se aştern cuminţi
pe răni care tot dor.
Visăm o lume albă
în care doar tăcerea
ne poate mântui
Şi dorurile noastre
în şoapte vor sfârşi...”
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Bucăţi de suflet, frânturi de gânduri... este o carte
excepţională despre flacăra iubirii din primii ani ai tinereţii,
scrisă cu mare fineţe lirică, acum, la maturitate, când dragostea
transmite lumina sufletească.
În poezia Vivianei Poclid Dehelean vibrează o
frumuseţe lirică scrisă cu inima şi, în egală măsură, cu
inteligenţa vocaţiei sale poetice.
Dacă visele de început nu au limite în imaginaţia
poetei, încheind unele poeme cu regretul exprimat printr-un
singur cuvânt: iluzie. Treptat, echilibrul său sufletesc invită
cititorul la reflecţii inedite!
În dragoste, şi durerea îşi are frumuseţea ei, trăită de
iubire, ca în finalul acestei cărţi, prin Vise de îngeri: „Ţi-ai
deschis sufletul spre sufletul meu şi m-ai primit să mă cuibăresc în el ca la mine acasă…
Am găsit acolo o linişte deplină în care puteam auzi doar cântecul ploii începutului de
toamnă…”
Culorile gândurilor tale mi-au pictat un tablou fermecător în simţurile mele…
Mă simt acasă în braţele tale!...
Doar un suflet care plânge cu lacrimi de fericire poate spune: „Mă simt acasă în braţele
tale!...” Este cea mai frumoasă exprimare a dragostei. „Aceste poeme, spune Autoarea,
reconstruiesc întregul frumuseţii sufleteşti!”
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