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S-a născut la 22 octombrie 1955. A studiat Școala generală de 10
ani din Brad, Hunedoara.
A debutat editorial în 2013 cu volumul „Satu’ gintre gealuri”, poezie populară .

Volume publicate: „Copacul tristeții”, editura Emia, Deva, 2014; „Steanu’ Dracului”, proză în grai,
editura Emia, 2014; „Găluște versificate”, rețete în versuri, editura Gligor Hașa; „Poduri de doruri”,
poezie, editura Națiunea, București, 2015; „Versuri printre anotimpuri”, poezie, editura PIM, Iași,
2016; „Tradiții în versuri”, în grai, editura PIM, Iași, 2016; „Satu’ ge-altădat’”, poezie în grai, editura
Emia, Deva,2017; „Impresii alandala”, vers alb, editura PIM, Iași, 2017; „Ca pă la noi, Dicționar în
grai”, poezie, editura PIM, 2018.
Cărți pentru copii: „Poveștile Curcubeului”, vol.1 și vol. 2, ed. Gligor Hașa, Deva, 2013; „Bunici și
nepoți”, povești, editura Mirador, Arad, 2013; „Fete, fete… cucuiete”, povești, editura Viața
arădeană, 2013; „La scoiattolina smemorella” (italiană), editura Emia, Deva, 2013; „Ceartă la
bibliotecă”, povestiri, editura Emia, Deva, 2014; „Năstrușnica, povești”, editura Gligor Hașa, Deva,
2014; „Povești pentru copii”, editura Liric Graph, 2016; „Rândunel”, poezii, editura Liric Graph,
2016; „Mămăruța”, poezii, editura Inspirescu, 2017; „Licurici”, poezii, editura PIM, Iași, 2018.
Colaborări la reviste tipărite: „Dăruiri literare”, „Revista de Lingvistică și Cultură românească”,
„Amprentele sufletului”, „Anotimpurile EXPRESIA IDEII”, „Contraste Culturale”, „Dor de dor”,
„Cronica Timpului”, „Valahia – Dacia Nemuritoare”, „Bogdania”, „Zarandul”, „Metafora”, „Poeti e
Poesia”, Italia.
Colaborări la reviste literare online: „Latitudinea”, „Logos și Agape”, „Confluențe literare”,
„Amprentele sufletului”, „Surâsuri înlăcrimate”, „Dor de dor”, „Ecreator”, „Emineșciana”, „Armonii
Culturale”, „Robarna, O trecere prin cuvinte”, Spania, „Dacia Magna”, „Orizonturile BUCURIEI”.
A primit numeroase premii printre care: premiul 1 la Concursul Internațional de publicații
EXPRESIA IDEII – 2018 cu vol. „Ca pă la noi”; premiul special Fabulă Popular-Umoristică , „Zilele
Mierlei”; Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar Internațional Corona 2019.
Coautoare în peste treizeci de antologii literare din România, una în Italia, în limba italiană!
Numele celor ce au scris recenzii, cronici literare, note, despre volume: Gligor Hașa, Paulina Popa,
Maria Toma-Damșa, Petre Don, Sabin Bodea, Livia Fumurescu, Monica Dușan, Bianca Leucean,
Camelia Ardelean, Diana Iordan.

 

DOINA BÂRCĂ
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TU, GUSTAR
Stă propcit Gustar gi-un păr, tragînd cu ociu’ la Soare
Șî-l dojanesce-ntrebînd: – Nu-i cam iuce, sî treci gealul?!
-Ce-ntrebare-mi pui, tu, mnie? Mă cupringe, zău, alean ul!
Cin’ mă mînă gi la space, învalindu-mă-n răcoare?!

Că doar, tu, îț’ încinz’ umbra pîn’ la Muncile Tabor
Inge s-o-ntîmplat mnenunea (recunosc, gin a mnea vină)!
Cîn’ crucindu-ș’ ucenicii, șî scaldatu-Sa-n lumină
Preaschimbîndu-ș’ a Sa față, Domnul Sfânt Mântuitor.

Tu, Gustar, șî, numa’ tu, vinovat nepegepsît
Șcimbi veșmîntu’ la natură, pîrgui ciorchinii gin vie,
Ierbii-i iei tătă vigoarea, lasînd zarea purpurie,
Braț la braț cu o codană ș-al ei dor niostoit.

Iar acu’ ce iei gi mine că mă pîrpoșăsc, zău, sara
Sî ce lăfăi, tu Gustar, șî ai timp gi-o trîndăveală.
Ai ce ai cu frunza-n codru și o pui gei-o navîrneală
Ge își mută mîndra patul! Bați gin palme: Gata-i vara!

 

DULCE AȘTEPTARE
Luna lui Cuptor
Lan copt pe ogor
Barză-ntr-un picior
Pîntec roditor
Slavă tuturor.

Dulce așteptare
Bucurie mare
Visuri pîn’ la stele
Leagăn din nuiele.

Din alb bumbăcel
Moale scutecel
Cîntecel duios
Pruncaș sănătos.

Somnic de amiază
Îngeraș veghează
Sfîntă cărticică
Stă sub periniță.

Mamă fericită
Familie-mplinită
Casă luminată
Binecuvîntată.

 

BUNA MEA
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Buna o fost cregincioasă
Muiere vrednică-n casă.
Postu’ Pascelui țînea
Iar ge frupt, nici că mînca.
Doară mazăre slaită
Cu uloi șî ceapă friptă,
Grumpe coapce-n șpor pă jar
Cir gi post, patăști, liptar
Corobețe șî nuci mulce,
Poame uscace, ca la munce.
Ș-api, va spun, vinerea
Post negru, zău, că țînea,
Pîn’ soarele asfînțea
În gură nu mai punea,
Apă doar, gin fîntînea.
Varzar sîmbăta cocea,
Umplaturile-nvalea
Cu bureț șî cu răscașă,
S-omenea cu-a ei nanașă.
Ș-așa buna mea-mni zîcea:
-Țîne mince, fata mnea
Asta-i mîncarea gi post
Ce-o mîncat-o neamul nost!
N-o să fiu ca ea vreodată
Nici sî mă mai nasc odată!


