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Це друга збірка поезії Наталії Поліщук, яку вона прикрасила
квітами, що стали лейтмотивом збірки, проливають світло на її
розуміння. У Наталії Поліщук квіткові образи-символи - це ідеали
прекрасного, втілення життя і смерті, кохання і ненависті,
тендітності і жорстокості. Вони виступають не тільки, як живі
фарби для змалювання красивого пейзажу, а і як відображення
внутрішньої суті речей, станів тощо. Водночас «Час квітів» - це
поезія і щоденник, поезія і проза, цілісна, вражаюча лірична
сповідь. Поетеса навстіж відкриває двері у свою творчу
майстерню, розповідає про те, що зазвичай приховане від читача,
описує творчий процес, зізнається як і коли народжувалися вірші,
що надихало. Авторка пропонує нам новий погляд на поетичну
творчість, не як результат, а як певний процес, який не мислимий і
без читача. «Час квітів» - це духовні пошуки талановитої поетеси
крізь складну систему образів та інтонацій, аби краще зрозуміти
цей світ, який окрім захоплення викликає іноді й розчарування.
Тоді Наталія Поліщук бачить завданням поезії - плекати квіти,
множити у буденному прекрасне.
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