Grigore Vieru
S-a născut pe 14 februarie 1935, în satul
Pererâta din fostul judeţ Hotin, pe teritoriul de
azi al Republicii Moldova, în familia de plugari
români a lui Pavel şi Eudochia Vieru, născută
Didic. A absolvit şcoala de şapte clase din satul
natal în anul 1950, după care a urmat şcoala
medie din orăşelul Lipcani, pe care o termină in
1953, apoi Universitatea Pedagogică din
Chişinău. Fiind student , debutează cu volumul
de versuri pentru copii „Alarma” 1957, iar în
1958 apare cea dea doua carte „Muzicuţe”.
Lucrează ca redactor la revista „Nistru”, apoi
la editura „Cartea Moldovenească”. În anul
1963 devine consultant la Uniunea Scriitorilor.
Scrie multe poezii pentru copii: volumul
„Duminica cuvintelor”, „Trei iezi”,
„Abecedar” în colaborare cu Spiridon
Vangheli, „Albinuţa” pentru preşcolari. Pe
rând apar cărţile : „Aproape”, „Un verde ne
vede”, „Mama”, „Acum şi în veac” etc. Pe
parcursul întregii vieţi a publicat numeroase
cărţi, a desfăşurat o muncă de compozitor, ca
textier a creat adevătate şlagăre patriotice.

Patria este ca un
copil: dacă uiţi de
ea, poate să plece
de acasă.

Când s-a întors
La puii ei cu hrana,
Găsise cuibul gol
Şi amuţit.
I-a căutat
Până-i albise pana,
Şi-n cioc
Sămânța a-ncolţit.

(1935 - 2009)

Sunt iarbă.
Mai simplu
nu pot fi.

Mama ne mângâie,
Soarele luceşte,
Soarele e unul,
Mama una este.
„Dacă visul unora a fost ori este
să ajungă în Cosmos, eu viaţa
întreagă am visat să trec Prutul”

-Numele si prenumele?
-Eu.
-Anul de nastere?
-Cel mai tânar an
când se iubeau
parintii mei.
-Originea?
-Ar si seamăn
Dealul acela din preajma codrilor.
Stiu toate doinele.
-Profesiunea?
-Ostenesc în ocna cuvintelor.
-Parintii?
-Am numai mama.
-Numele mamei?
-Mama.
-Ocupatia ei?
-Asteapta.
-Ai fost supus
Judecatii vreodata?
-Am stat niste ani închis
în sine.
-Rubedenii peste hotare ai?
-Da. Pe tata. Îngropat.
În pamânt străin. Anul 1945.

Deşi pământul se învârte mereu,
m-am născut acasă.

Cugetări de G.Vieru
 Degeaba a venit
libertatea, dacă fraţii nu
se cunosc între ei.
 Să ai un prieten în
familie, unul în ţară, unul
în lume şi unul în Cer.
Mai mulţi numai
Dumnezeu poate avea.
 Dorinţa este amintirea a
ceea ce a fost, dorul - a
ceea ce va fi.
 De ce mai suflu dimineaţa
în promoroaca geamului,
dacă nu se mai văd prin
zăpadă urmele mamei?!
 Basarabia este un copil
înfăşurat în sârmă
ghimpată.
 Ochii îs doi şi-s trişti, dapoi inima, singură?!

Pe lîngă opera poetică şi didactică,
Grigore Vieru a desfăşurat o muncă de
compozitor. Ca textier, a creat în
colaborare cu Eugen Doga, Anatol
Chiriac, Ion Aldea Teodorovici,
adevărate şlagăre patriotice sau de
dragoste: Cântare scrisului
latin,Eminescu,Răsai,Sub stele trece
apa,Orice femeie e
frumoasă,Lacrima,Iartă-mă…

Pruncii îl zuruie.
Bătrânii îl visează.
Bolnavii îl şoptesc.
Muţii îl gândesc.
Fricoşii îl strigă.
Orfanii îl lacrimă.
Răniţii îl cheamă.
Iar ceilalţi îl uită.
O, Mamă! O, Mamă!
Realizat:Moroșanu Nelea

