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A fost un mare noroc că Domnul ni
l-a dăruit pe Grigore VIERU, 
poetul conştiinţei naţionale, poetul
pătimirii moldovenilor. Poemele
sale inedite au devenit sinonimul
mamei, copilăriei, casei părinteşti, 
Patriei, credinţei străbune, istoriei
şi limbii acestui neam, naturii
pitoreşti a plaiului nostru mioritic
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ABECEDARUL lui Vieru care a 
preluat ştafeta bătrânului Creangă, 
deveni cartea de căpătâi a neamului, 
menită pentru lecţii de suflet în şcoală 
şi în familie. 

În şcoală şi în sufletul nostru, mereu, 
rămâne cea mai rezistibilă carte 
didactică a lui Gr. Vieru — MARELE său 
ABECEDAR: poezia sa, întreaga-i 
creaţie poetică.
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O jumătate de secol s-a
înregimentat în lupta pentru limbă
şi alfabet – matricea identităţii unei
naţiuni, scriind în acest sens:

În aceeaşi limbă toată lumea plînge, 
În aceeaşi limbă rîde un pămînt, 
Şi doar în limba ta durerea poţi

s-o mîngîi, 
Iar bucuria s-o preschimbi în cînt.
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Litanii pentru Orgă - fragmentLitanii pentru Orgă - fragment
• Nu am, moarte, cu tine nimic,

Eu nici macar nu te urasc
Cum te blestema unii, vreau sa zic,
La fel cum lumina parasc.

• Dar ce-ai face tu si cum ai trai
De-ai avea mama si-ar muri,
Ce-ai face tu si cum ar fi
De-ai avea copii si-ar muri?!
Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici macar nu te urasc.
Vei fi mare tu, eu voi fi mic,
Dar numai din propria-mi viata traiesc.
Nu frica, nu teama
Mila de tine mi-i,
Ca n-ai avut niciodata mama,
Ca n-ai avut niciodata copii (Grigore Vieru).



























"Cine nu şi-a scris
istoria cu sângele, 
acela sau n-a avut-o
nicicând, sau crede că
poate trăi pe contul
istoriei altora"
Grigore Vieru
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"Este una dintre figurile luminoase
ale poeziei româneşti. Este o 
conştiinţă trează care animă, care
chiar atunci când exprimă durere
de fapt insufleţeşte oamenii. Este
un simbol pe care trebuie să-l
preţuim“ Ion Iliescu. 
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Plecînd pe calea neîntoarcerii, a lăsat
un gol imens în spiritualitatea
neamului, dar acesta e destinul
nemilos al vieţii pe Pămînt. Ne
mîndrim cu acela care a fost Grigore
VIERU, căci moştenirea pe care a 
lăsat-o în urma sa este netrecătoare
şi multe generaţii îi vor duce dorul, 
mîngîindu-şi sufletele cu versurile lui! 
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