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Lidia Lazu s-a n scut la 20 februarie 1953, în co-
muna Smârdioasa, satul oimu, jude ul Teleorman. A 
absolvit liceul din Alexandria i cursurile colii popula-
re de Art  din Bucure ti, clasa prof. Cornelia M nescu. 
A debutat în România Literar , în februarie 1994, cu un 
grupaj de poezii. A colaborat la revistele România literar , 
Luceaf rul, Via a Româneasc , Poesis, Arge , Cafeneaua 
literar , Meandre, Curierul de Vâlcea, Spa ii literare. 
Este prezent  în antologiile Spectre lyrique, Antologie de 
la poesie roumaine contemporaine, coordonator George 
Astalo , Editura Europa, Craiova, 1999; Poezia p durii, 
coordonator Radu Cârneci, Editura Orion, Bucure ti, 
1999. Ini iative culturale: spectacolul de autor Destine bi-
zare; Recital din poezia lui Lucian Blaga, Izvor sonor, în 
român  i francez , Vreau s  joc, în româna i englez , 
prezentat i în S.U.A. (2008); recital cu corul Preludiu, 
dirijat de Vlaicu En chescu; recitalul Amurg violet, din 
lirica lui George Bacovia, împreun  cu actorul Petre 
Moraru, cu participarea pianistei Ilinca Dumitrescu i 
a fagotistului Vasile Macovei; recitalul Mihai Eminescu 
– Frumoasa f r  corp, la 120 ani de la moartea Poetului
(2009). Colaboratoare în ultimii 12 ani la Radio 3 Tineret, 
Radio România Cultural (emisiunile Diotima, despre iubi-
re, frumos i adev r, din literatura universal , împreun  
cu Drago  Pâslaru i Claudiu Romila, Imago mundi, reali-
zator Maria Urbanovici), i la Radio Actualit i. Membr  
a Uniunii Scriitorilor din România, ASB, sec ia poezie, 
2007.

A publicat volumele: Poezii de care uitasem, Editura 
Vinea, 1995, cu o prefa  de Mircea Ciobanu; Continuarea 
cuvântului, poezii, Editura Vinea, 1999, Balansoarul um-
brei, poezii, Editura Vinea, 2004; Cuvântul care st  s  m  
nasc / The word poiset to birth me, poezii, Editura Vinea, 
2008. 
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Ciornele mele se r t cesc uneori

pe sub mobile prin cotloanele
unde- i ascundea copilul meu tartinele
pentru care alergam zile-n ir
pe la cozi

numai c  poeziile astea pierdute
nu pot conta pe memoria noastr
i când nu te mai a tep i

dau n val  prin toate
cr p turile
i te someaz  cu

cel mai puternic glas
s  le cite ti pe dat

dac  nu te-ai ancorat bine pe scaun
te spulber  ca pe nimic i
nimeni nu te mai poate aduce-napoi –

vei c l tori
pân  la cap tul lumii
nev zut necunoscut

spre Marele Anonim
unde te a teapt  iubirile
înc  netr ite
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Haina mea împu it

este i strâmt  i veche i rupt
duhoarea ei alung  oamenii din jur
tocmai când m  n p de te
o blânde e tâmp
pe care m  str duiesc s-o alung
pentru c  altfel am s
m  înec
în i ele ei scârboase
pe care culorile fug
i sunetul se prelinge

în fâ ii mieroase

omul de-al turi
s-a mutat ceva mai încolo
i de pe noul lui scaun

m  prive te nedumerit i scârbit –
atunci în eleg i duc repede
mâneca la nas
i m-apuc  o stare foarte 

aproape de marginea unei
be ii ordinare –
îndrept privirea
c tre un geam înnegrit
i acolo v d

gata de plecare
fantoma  in ei mele
cere ti
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Sunetele ritmate oricum

te elibereaz  i te înal
de aceea i când joc
sârba-n c ru
eu cred c  ridic osanale

i când corpul meu se
zbucium  f r  nici-o noim
el cat  s   e un strig t
de iubire i jertf  i împ care

iar cântul deodat  ivit
î i g se te în su  ete
t râmul de care are nevoie –
ca s  se des vâr easc
i s  se preg teasc  

pentru marea iertare  
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O zi de-a mea este la fel

de pre ioas  ca o clip
de la-nceputul lumii

brusc ea m  atinge u or i m  preface
într-o  in  miraculoas
care poate p trude în oricare
dintre chipurile p mântului
sau ale v zduhului 
cu dinadins

i poate s - i aleag
din care parte s -i vin
starea de gra ie
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Starea mea nebun

se apropie cu-ndr zneal
apoi pleac  în grab
de parc  n-ar   fost

în urm  golul se casc
uria , nesupus
gata s  m -nghit
dintr-o sorbitur  –
dar
f r  s  fac ceva anume
încep s  r sar  în jur
mici fragmente de adev r
care m  iau pe sus

i încep s  v d
s  aud
s  simt
s  iubesc
f r  nici-o m sur
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Trei crengu e stacojii

aduse din parc
s-au uscat ca-ntr-o stamp  nipon

le mut în  ecare zi în alt  camer
pîn  le voi g si locul potrivit
unde s  înfrunte
iarna viitoare
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Mu uroiul perfect adaptat

cu aerisire cu c m ri
cu locuri de iubire cu tot
a fost p r sit acum mult timp

noi încerc m s  reconstituim
via a trepidant
i nu g sim m car o aripioar

din tot ce va   fost

i r t cim
i ne întreb m
i ne mir m

la nesfâr it


