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Monica Rodica Iacob
(pseudonim literar a lui Rodica Monica Weichelt)
‐ n. 1956, ianuarie 11
‐ membră a Uniunii Scriitorilor din România
‐ Cărți publicate:
Alpha ’87
Cincizeci şi patru de poeme despre curtea interioară
Semnul strigării
Acvariul cu păsări
Mireasa colorată (premiul Uniunii Scriitorilor Filiala Arad)

Motto:
„Cine se crede mai bun decât ea
să arunce primul cu pietre în ea”.
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