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REPERE PERSONALE
ÎN ACTIVITATEA LITERARĂ:

M-am născut la 07 martie 1975 în oraşul Târgul Bujor,
judeţul Galaţi. Urmez clasele primare la Şcoala generală nr. 1 Chiraftei, Comuna Măstăcani, Judeţul
Galaţi,  iar  Liceul  la  Bacău,  Liceul  N.V.  Karpen –  poştă  şi  telecomunicaţii.  Sunt  masterandă a
Universităţii  Bucureşti,  Facultatea de Litere,  secţia Biblioteconomie şi  licenţiată a Facultăţii  de
Psihologie.  Am  urmat  diverse  cursuri  de  dezvoltare  profesională.  Am  participat  la  diferite
simpozioane  municipale,  naționale  şi  internaționale  cu  diferite  lucrări  („Timpul  morții  într-un
anotimp al dorinţei”, „Ograda de odinioară” în cadrul Simpozionului Naţional Tradiții si Obiceiuri la
Români,  „Literatura  în  bucătăria  românească”  în  cadrul  Simpozionului  Europa  gastronomică,
„Memorialistica de detenţie – Lena Constante” în Cadrul Simpozionului Credinţă, Adevăr si Creaţie
în închisorile comuniste) şi diverse activităţi culturale atât în Bucureşti cât şi în ţară. Raftul cu
aplauze –Biblioteca Naţională a României, scurtă piesă de teatru adaptare a poeziei pentru copii,
promovez Educaţia cinematografică cu ajutorul Asociației culturale Macondo, Particip la activitatea
„2400 de ani de la fondarea academiei Platonice” desfăşurată la Muzeul Municipiului Bucureşti.
Sunt preşedinte al Cercului Cultul Eroilor Viilor din anul 2014 şi membră a Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria” (2017). Editez revista „Eroica Viilor”- revistă de cultură şi educaţie
patriotică  cu  apariţie  anuală  (ISSN 2601-1573).  Am înfiinţat  Cenaclul  literar  Mihai  Bârdici  în
Colegiul  Economic  Viilor  Bucureşti.  Dintre  activităţile  desfăşurate  menţionez:  „Emoţia  poeziei”
ajunsă la  a  VI  –  a  ediţie.  Am editat  prima antologie  „Clepsidra  anotimpurilor”  –  antologie  de
literatură pentru elevi, venind în sprijinul promovării scrierii lor. Am inițiat Proiectul literarartistic
”Invitație la lectură”, ajuns la a doua ediție, proiect desfășurat în parteneriat cu Liceul Teoretic
Dimitrie Bolintineanu, Biblioteca Metropolitană București – Filiala ”Ienăchiță Văcărescu”, Muzeul
Național al Literaturii Române, Cenaclul literar Arena literară și pictorița Ecaterina Mihai.

Debut literar  –  în  anul  1994 în  ziarul  local  „Viaţa Liberă” un poem. Public  poezii  în  revista
Cervantes – revista internaţională de cultură (nr. 10/2013), revista Axis Libri – Galaţi (iulie 2014),
revista Detectiv literar – Bucureşti şi revista Amurg Sentimental – Bucureşti (permanent). Public
grupaje de poezii în antologii literare: „LYRICS ET PROSA – antologie de texte contemporane vol.
II”, „Tribuna scriitorilor fără prejudecăţi” ediţia I şi ediţia a II a – Editura Amurg Sentimental (2016,
2017), Foaie de cenaclu „Amurg sentimental” unde mi-a apărut şi critica literară a volumului de
poezie „Timpul iubirii”, „Memoria visului” şi „Nu-i târziu”

Particip în emisiuni culturale radio – Radio Enigma – Mozaic, la Cercuri literare din Bucureşti –
Cenaclul  de  urgenţă,  Cenaclul  Amurg  sentimental,  Tribuna  scriitorilor  fără  prejudecăţi,  Poeţii
cetăţii, Maratonul de poezie – Câmpina (2016), Buşteni (2017), întâlniri între scriitorii bucureşteni şi
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cei din Ploieşti – „Caruselul poeziilor”, „Scriitorul român”, Cenaclul Transfrontalier de Literatură şi
Artă ,,Constelaţii Dunărene” Giurgiu.

Lansez volumele de poezii în cadrul Târgului de carte Gaudeamus („Nu-i târziu” în anul 2016 şi
„Memoria visului” si „Peste suflet fântâni” în anul 2017). În cadrul Târgului de carte Polemos lansez
volumul de poezii „Peste suflet fântâni” – 2017. Lansarea acestui volum de versuri a avut loc şi în
cadrul Colegiului Economic Viilor, în săptămâna Şcoala Altfel.

Volumul de poezii  ”Veșnicii” a fost lansat la Torino, Italia (martie 2019) în cadrul manifestării
”Identitate, Tradiție și Cultură românească” organizată de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina
Maria” – Filiala Municipiului București. Lansarea volumului de versuri ”Veșnicii” a avut loc și în
București  la  Librăria  Librarium a  Teatrului  Național  București  (octombrie  2019).  Am publicat
volumele de poezie:

„Timpul iubirii”, Satu Mare, 2015
„Nu-i târziu” – 2016
„ Memoria visului” – 2017
„Peste suflet fântâni”, 2017
”Veșnicii” – 2019

VATRA
Alte zări nu pot să fie
semn începutului nostru.
Aceasta e țara, cântecul,
ochii umeziți de iarbă.
Ura și dragostea,
busuiocul, pelinul – destin.
Viitorul,
crucea cărată în spate,
zborul prăbușit
la umbra vocii.
Îndurarea eternă,
jar în zodia viorii.
Măsurăm viața într-un ceas
de frunză,
c-un ceas de pământ,
c-un ceas de sânge.
Undeva, aici, spre ziuă,
sufletul sparge cerul
cu boabe de grâu..

DRUM
Mă întorc acasă,
știu bine drumul de la poartă
la masă,
de la poartă la gară,
dincolo de poarta grea de
necazuri…
Durerile mele erau lilieci,
sloboziți în amurg din
crăpăturile zidurilor.
Lumina zilei nu-i nimerea
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niciodată,
reveneau noaptea,
aripi oarbe, țipăt accentuat,
legănat albastru, pe frânghii
de nori.
Rosteam rugăciuni,
pluteam pe un abur gălbui,
luna ivită în colțuri de
fereastră,
se-nfigea în zid.
Peste prag zbuciumul zilei mă
chema,
cerul era senin.
Ușa-i închisă.
Drumul m-așteaptă
și cheia-i la mine.

SOMN ASCUNS
Fereastra de sticlă opacă
Eu însumi,
Oglindă fixată în firea stelară
vestind apusul adevărat.
Cad pe gânduri așa cum cad în
genunchi,
Tot mai adânc.
Nu sunt mări și pe mări
corăbii,
Nu-i soare și nici lună,
E inima în emisfera dreaptă
plânsă.
Unele nopți sunt rare,
Mă duc la malul cunoscut,
Curgător, în cascade.
De la tălpi până la umăr,
Spre fundul capului,
Cerul intră în raza vederii,
Mângâindu-mă.

ZARE DE SUFLET
Mă-nfăşor în cerul de altădată,
fug înapoi pe zarea de inimă,
clipa rămâne în fâlfâitul de
aripă,
fără vis, fără lume.
Din tăceri cresc doruri.
Ce vorbă, ce șoaptă să mai caut
în ceasul cu ore răscolite?
Doamne, mi-ai schimbat
sufletul pe-un cântec!

SĂMÂNŢA OCHIULUI
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Focul din oasele fluierului
bate-ntr-un ceas cu limbi de
inimi
peste seminţele ochilor-floare,
aur de văzduh.
Tu, lan de lumină,
câmpie smerită sub copite
înşiră în ecou nobila sămânţă,
aducerile aminte, faptele
flăcări,
în sunet uleios, de greieri.
Ochiul solar,
urma somnului,
semnul descântecului,
făptură mergând pe câmpul
visului…

Pagini realizate de Doina Bârcă


