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MIHU  DRAGOMIR 

        (1919 – 1964) 

 

      Poetul, prozatorul şi traducătorul Mihu Dragomir – pe numele său adevărat înscris în 

certificatul de naştere, Mihail Dragomirescu se năştea în 24 aprilie 1919, la Brăila într-o 

familie de învăţători. Îşi petrece copilăria în casa din apropiere de Str. Galaţi, lângă Piaţa 

Săracă (Str. Griviţei nr. 309). La 7 ani este dat să înveţe la Şcoala de băieţi nr. 5 (Școala 

Gimnazială “Mihu Dragomir” de astăzi). În  clasa a III-a, împreună cu sora sa, Mirela 

«editează» cu banii de buzunar (2 lei) o «revistă» intitulată „Lumea copiilor”. Versurile 

aparţineau lui Mihu, iar ilustraţiile, surorii sale. Tirajul a fost de doar două exemplare : unul 

pentru colecţia «redacţiei» iar cel de-al doilea a fost pentru sora sa, singura abonată.  

 În anul 1929 devine elev timp de patru ani al Liceului “Nicolae Bălcescu” din Brăila, 

perioadă în care participă la concursuri literare, ia lecţii de muzică, compune jocuri de cuvinte 

încrucişate şi colaborează la revistele “Rebus”, “Curentul jocurilor” şi “Revista jocurilor”. 

Începând cu clasa a V-a este transferat ca intern la Liceul “Gheorghe Şincai”  din Bucureşti 

unde înfiinţează Asociaţia rebusistă “Gheorghe Şincai” dar în toamna anului 1934 revine la 

Brăila la Liceul Comercial  “Petre Bancotescu” .  

 Elevul Mihu Dragomir este pasionat de literatură, citeşte mult şi descoperă literatura 

lui E.Alan Poe şi apar primele încercări de traducere. În anul 1936 tipăreşte la Brăila, pe cont 

propriu, o revistă rebusistă intitulată „Tribuna jocurilor”  şi debutează editorial cu volumul 

„Gânduri prăfuite” semnat Mişu Const. Dragomirescu tipărit în regie proprie (tipografia 

Orghidan-Brăila), într-un tiraj de 200 de exemplare. Anul următor înfiinţează o revistă literară 

intitulată „Flamura”  şi publică traduceri din limba franceză şi italiană din poeziile lui 

Baudelaire, Verhaeren, Leopardi, D’Annunzio şi alţi poeţi.  

 După terminarea liceului, Mihu Dragomir se înscrie la cursurile Academiei 

Comerciale şi la Conservatorul de Artă Dramatică, clasa prof. V. Maximilian în anul 1939, 

cursuri pe care le abandonează şi frecventează prelegerile de la Facultatea de Litere.  

 Continuă să publice poeme în revistele „Luceafărul”, „Reşiţa” etc. iar în anul 1941 

termină Şcoala militară, cu gradul de plutonier-major. Este trimis pe front în 1942 dar tot 

timpul liber este consacrat scrisului. Este perioada când scrie „Carnet de campanie” şi 

începe „La nordul iubirii”( ce va apărea sub titlul „Dor”la Editura Tineretului în anul 1969 

(după moartea poetului). 

În aprilie 1945 este definitiv demobilizat şi se înapoiază la Brăila. Luna iunie a anului 1949 îl 

găseşte la Bucureşti unde este redactor la revista „Viaţa românească”, iar anul următor începe 

lucrul la  piesa de teatru „Dansul sângelui”.  

Mihu Dragomir este în continuare pasionat de traduceri (traduce din A. Surkov, 

Pogorelovski, Rublev, Maiakovski, Isakovski şi Rublev), de rebusuri şi lecţii de poezie pe 
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care le predă la Şcoala de Literatură. În anul 1952 i se tipăreşte volumul „Stelele păcii” pentru 

care va primi Premiul de Stat clasa a III-a iar în 1955 la editura E.S.P.L.A vede lumina 

tiparului „Pe struna fulgerelor” care conţine poemul „Războiul” premiat cu Premiul de Stat 

clasa a II-a.  

 Trăsătura dominantă a poeziilor sale este viziunea optimistă şi patriotismul. Lirica sa, 

de esenţă romantic-revoluţionară, îmbină atitudinea cetăţenească militantă cu meditaţia 

filozofică. Stilul său, cu resurse adesea folclorice, bogat în asociaţii şi sugestii, cultivă cu 

măiestrie hiperbola. S-a afirmat şi ca autor de literatură ştiinţifico-fantastică în anul 1962 când 

Editura Tineretului îi publică volumul „Povestiri deocamdată fantastice”.  

 Anul 1964 îi îndeplineşte visul de o viaţă întreagă: apariţia poemelor lui Edgar Allan 

Poe, în traducerea lui Mihu Dragomir în colecţia „Cele mai frumoase poezii”, la Editura 

Tineretului. Venind acasă cu primul exemplar, fericit exclamă: ”Dacă din versurile mele nu 

va rămâne nici un rând, nu-mi pasă! Peste această carte nimeni nu va putea trece fără 

să pomenească de mine !” Peste alte câteva zile poetul consemna : „Cartea aceasta m-a 

costat foarte mulţi ani din viaţă şi enorm de mult suflet dar ea cuprinde atâta frumuseţe 

încât merită orice sacrificiu!”. Este într-o stare permanentă de bună dispoziţie şi emană o 

puternică sete de viaţă cu toate că, poeziile scrise în luna martie şi început de aprilie 1964 sunt 

un limpede şi senin rămas bun prevestind parcă apropierea sfârşitului care se va întâmpla în 

noaptea de 8/9 aprilie.  

 Poetul se considera un romantic impetuos, capabil a schimba radical faţa lumii. Opera 

lui Mihu Dragomir are un pregnant „suport” biografic, evidenţiat şi de versurile (destul de 

numeroase) dedicate locurilor natale, a căror nostalgie a simţit-o până la moarte. El 

reconstituie liric mitologia locului şi trasează contururi simbolice unui ţinut fabulos, ale cărui 

elemente sunt aureolate de memoria afectivă:  

   „Aici, orice pas mă apropie de copilărie,  

  Dunărea îmi murmură primul nesomn de dragoste.”  

                                                                        (Triptic brăilean) 
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OPERA 

Volume de versuri 

●  Gânduri prăfuite, 1936 

●   Rugă de ateu, 1938 

●   Înger condeier, 1939 

●   Tudor Arghezi, 1940 

●   Prima șarjă, 1950 

●   Stelele păcii, 1952 

●   Tudor din Vladimiri, 1954 

●   Războiul, 1954 

●   Pe struna fulgerelor, 1955 

●  Versuri alese, 1956 

●  Odă pământului meu, 1957 

●  Pe drumuri nesfârșite, 1958 

●  Întoarcerea armelor, 1959 

●  Poveștile bălții, 1959 

●  Stelele așteaptă pământul, 1961 

●  Poezii, 1963 

POVESTIRI SF 

●   Povestiri deocamdată fantastice, 1962 

●   La început a fost sfârșitul, 1962 

TRADUCERI 

●  Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Konstantin Simonov 

 

Poezii de  MIHU DRAGOMIR 

 

ADOLESCENŢĂ 

Vânt, dumbrăvi, şi optsprezece ani ... 

Strada cu salcâmi sau cu castani, 

primăvară-n balta renăscută, 

zile ce-amintirea le sărută ... 

Fată cu mijloc de violină, 

unde-i cartea noastră de latină, 

mâzgălită, printre ablative, 

cu distihuri şchioape şi naive ? 

Adunai în ochii viorii  

netraduse cărţi de poezii, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
http://ro.wikipedia.org/wiki/H.G._Wells
http://ro.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Simonov
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şi în mersul lin, de căprioară, 

caligrafiai o rimă rară ... 

Dunărea-şi plimba în funduri stele, 

noi le număram, plutind cu ele, 

ameţea, de-atâţia nuferi, luna 

şi-nvăţasem vorba : totdeauna. 

Se-arcuiau din sălcii catedrale, 

luntrea noastră se pierdea, agale, 

către-o ţară de tăceri şi stuh. 

Gânduri – pescăruşii din văzduh. 

Sărutarea, caldă şi învoaltă, 

avea gustul murelor de baltă, 

dulce-nsângerată şi-amăruie, 

anafor ce din străfunduri suie. 

Pe nisipul plăjilor de aur 

soarele ne-a-ntins cununi de laur, 

fata mea de Dunăre şi şoapte, 

fata mea cu păr de miazănoapte ... 

Hei, dumbrăvi de vise şi castani, 

vânt, nisip, şi optsprezece ani ... 

                                                                            Din volumul “Războiul”, 1954 

 
         ŞTIU 

Ştiu, doar parcul e de vină 

că nu suntem amândoi. 

Prea-nvelitu-s-a-n rugină 

prea valsează trist în foi. 

Eu, la braţ numai cu mine, 

caut mersu-ţi mlădios. 

Lacul, cufundat în sine, 

mi-a surâs, neputincios. 

Dezdoindu-şi iarăşi arcul  

crengile bocesc în vânt. 

Ştiu, de vină-i numai parcul 

el nimic nu are sfânt. 

Unde-i vara de-altădată? 

Frig, şi singur, şi târziu ... 

Nu eşti tu cea vinovată, 

Parcul e de vină, ştiu ... 

                                                                    Din volumul „Versuri alese”, 1956
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         MIRESME 

Căruţele-au lăsat pe stradă paie 

şi blocurile s-au înmiresmat. 

Aş strânge-aceste raze în odaie, 

le-aş presăra pe pernă şi în pat, 

 

şi la întâiul ceas de dimineaţă, 

acoperit de vise ca de-un nor, 

să mă trezesc c-un fir de pai pe faţă 

şi, buimăcit, să caut un izvor. 

                                                    Din volumul „Stelele aşteaptă pământul”, 1961 

 

         TU 

Numai cât te gândesc, 

şi sângele dansează în jurul inimii, 

numai cât te aud,  

şi sângele se resfiră ca o harfă. 

Poate nu ştii, poate n-ai să ştii, 

dar mersul tău e-un alfabet copilăresc, 

şi numai cu el îmi scriu poemele, 

sub recele pojar al stelelor. 

Numai cât surâzi, 

şi dezleg alchimiile, 

numai cât te gândesc, 

şi-aud în lacul neliniştit al inimii 

un foşnet : se desprimăvărează. 

 

                                                    Din volumul „Stelele aşteaptă pământul”, 1961 

 

 

         Acum 

 

Acum – e bine. Iar suntem străini. 

Nimic din mine nu-i al tău. Nimica. 

Tăceri, şi-atât, trecând prin brazi şi pini, 

s-au dus de mult nesomnu-n doi, şi frica. 

 

Şi, ca-nainte de-a ne fi ştiut, 

redevenim persoane singulare. 
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Avem un cer şi-o noapte fiecare, 

acum e bine – nopţile-au tăcut. 

 

De-atâtea ne-mpliniri suntem prea plini, 

nici aşteptarea n-o mai ştim, nici frica. 

Suntem şi-n noi şi între noi străini. 

Din tine nu-i nimic al tău. Nimica. 

 

                                                                                   Din volumul „Versuri noi” 

 
 

         Ploaie 

 

Ploaia, buruiană deasă, 

vrea pământ de cer să ţeasă, 

şi pe vechi şi-atâtea căi 

ploaia şterge paşii tăi ... 

 

Pe unde-am iubit odată 

creşte buruiana beată, 

părul tău se stinge-n ploi, 

nu mai ştim nici noi de noi, 

 

şi ca ploaie, şi ca vânt, 

ne tot pierdem în pământ ... 

 

                                                    Din volumul “Stelele aşteaptă pământul”, 1961  

 

 

            Peisaj brăilean 

           Aici, copiii se joacă în praf, 

cu mâinile lor gingaşe, murdare. 

Praful le pune nimb de soare, 

şi fiecare pare un seraf . 

Pe strada Griviţei locuieşte 

poetul renegat de intelectuali. 

Colindă toate străzile şi se salută 

cu hingheri, căruţaşi şi hamali 

Iarna în mahala sunt multe troiene 

şi zăpada te-ndeamnă să cazi. 

Casele au multă gheaţă pe gene 
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şi-i miros de colind şi de brazi. 

Poftiţi cu toţii, domnilor isteţi 

în urbea cu salcâmi şi cimitir. 

Oraşul cu o sută de poeţi 

vă cheamă-n glasul lui Mihu Dragomir. 

                                                                                                                  (1939 ) 

Străzi brăilene 

Şi trec iarăşi prin mine străzi brăilene, 

curcubeie boltite pe umerii Dunării, 

străzi ca ţigăncile tinere şi iubeţe... 

Miros de clisă şi bărci cătrănite, 

miros de sălcii, năvoade, căruţe vopsite, 

pădurea răsfrângându-se în mahala, 

 ........................................................ 

Parcul spălându-şi picioarele goale în Dunăre 

m-aşteaptă sub grelele soarelui scuturi. 

Printre magazii s-a revărsat Bărăganul 

ţipă macaralele, apa-i fierbinte în docuri. 

................................................................ 

şi Dunărea, ascunzându-se sub ponton 

îşi doarme curgerea fără sfârşit. 

 

 

Piaţa Săracă 

 

Aşa-i spunea – Piaţa Săracă 

Era şi piaţa ca mahalaua – săracă. 

Solzii peştilor intaseră între pietre 

Peşte ieftin: baboi, obleţ, saramuriţă 

şi  forfotă şi tânguiri de cumetre 

printre tărăbi cu mălai copt, bostan şi alviţă 

şi cleştii grataragiilor, bătând ca la toacă, 

Era piaţa noastră – Piaţa Săracă. 
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MI TE STRECORI ÎN VIS 

 

Mi te strecori în vis ca o şopârlă, 

şi te-ncălzeşti la soarele-mi ascuns. 

Pe malul sângelui, ca lâng-o gârlă, 

e-un lac ferit, de tine doar ajuns. 

Acolo stai şi leneveşti pe versuri, 

sau mi te zbengui, dornic de un joc. 

Din marile şi micile-universuri, 

tu doar în mine ţi-ai găsit un loc. 

Cât te-am pândit, nici umbra nu-ţi pot prinde. 

Te-aud umblând prin gânduri, şi îmi scapi. 

Şi curse-am obosit a-ţi mai întinde, 

tuneluri neştiute-n mine sapi. 

Şi când asupra-mi noaptea iar s-azvârlă, 

sorbindu-mă în ochii ei rotunzi, 

mi te strecori în vis ca o şopârlă, 

şi nu mă-ntrebi nimic, şi nu-mi răspunzi. 

                                                                                                    Din volumul ”Dor”, 1969 

 

O CEAŢĂ 

 

Dincolo de cuvinte – e o ceaţă 

în care uneori mă cufund. 

Acolo, doar cu mine mă-n frunt, 

cu muntele meu ursuz, călător, de ceaţă. 

 

Ca nişte păsări pierdute în nori, 

cuvintele zboară uneori departe de mine. 

E o toamnă, atunci, când soarele-i singur cu mine, 

şi aştept marii, negrii tăi nori. 

 

Întinde doar mâna, şi mă găseşti. 

Întinde doar mâna, fără cuvinte. 

Pe cărări ce înca n-au început să se zvânte, 

dincolo, la rădăcina cuvintelor mă găseşti. 

                                                                                                 Din volumul ”Dor”, 1969 

 

 

http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihu+Dragomir&d=Dor
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihu+Dragomir&d=Dor
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Te-ai cuibărit 

 

Te-ai cuibărit în mine cu migală. 

Păreai întâi că n-ai nimic de spus. 

Cu amărui săruturi de migdală, 

tu mi-ai clădit şi stânca unde-s pusă. 

Mai pot printre liane de cuvinte, 

să mă ridic din lungul meu zăcut? 

Dacă-ar putea sleirea să cuvinte, 

tot glasul lumii noastre-ar fi tăcut. 

Şi, din prea plinul golului iubirii, 

cu mâna-ntinsă mila eu ţi-o cer, 

cu mâna care-n voia răzvrătirii  

oricând striveşte fulgerele-n cer. 

                                                                                                      Din volumul ”Dor”, 1969 

 

Unde te ascunzi 

 

de unde să te chem să-mi răspunzi 

din oceane din viroage din stânci, 

din tăcerile mele adânci, 

de unde să-ţi dau formă lumească, 

te aştept cu ochii ruguri de iască, 

câteodată la răspântia unei ore neclare 

te-am bănuit ca o plantă umbritoare 

dar când am întins mâna ai dispărut 

în ce licoare stranie te-am băut, 

de unde-ţi ştiu cuvintele, răspunde, 

de unde te ştiu, că nu te găsesc niciunde? 

                                                                                                          Din volumul ”Dor”, 1969 

 

Aur 

Cu-armurile-i grele de toamnă târzie 

balta ne cheamă din nou. 

Lotca scânceşte, ca vie, 

şi-n sălcii atârnă acelaşi nesigur ecou. 

Şerpii beau, leneşi, din ultima căldură, 

apa-i lumină topită şi grea. 

http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihu+Dragomir&d=Dor
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihu+Dragomir&d=Dor
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Tu, fiică a soarelui, pură, 

luminezi această împărăţie a ta şi a mea. 

Vâslele vibrează în mâinile mele - 

e-o harfă pe care doar eu ştiu să cânt, 

Ascultă, ascultă, iubito, la ele 

ce zi de-mplinire înalţă în vânt. 

Toamna toarnă cu pumnii aur în baltă, 

părul tău e-o flacără tremurând. 

Când în apă te-arunci, decât zarea mai naltă, 

pari un strigăt al vieţii ţâşnit din străfund. 

Şi apa te-alintă în braţele-i moi, 

fericită că iar te cuprinde, 

părul tău mă cheamă, se-aprinde, 

te-afunzi, dar şi-acolo vom fi amândoi. 

Şi vâsla-a tăcut, şi noi am tăcut, 

în lumea ciudată din ape. 

Înotăm alături, ca într-un sărut, 

aproape de cântec, aproape... 

                                                                                                         Din volumul ”Dor”, 1969 

 

 

MIRESME 

Căruţele-au lăsat pe stradă paie 

şi blocurile s-au înmiresmat. 

Aş strânge-aceste raze în odaie, 

le-aş presăra pe pernă şi în pat, 

şi la întâiul ceas de dimineaţă, 

acoperit de vise ca de-un nor, 

să mă trezesc c-un fir de pai pe faţă 

şi, buimăcit, să caut un izvor. 

  

                                                                           Din volumul “Stelele aşteaptă pământul “,1961 

 

 

 

http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihu+Dragomir&d=Dor
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihu+Dragomir&d=Stelele+a%BAteapt%E3+p%E3m%E2ntul

