Două ore de suflet cu Grigore Vieru
Sâmbătă, 21 Februarie 2009 00:00

Cei care au venit în ziua de 21 ianuarie 2009 la Comemorarea regretatului poet basarabean Gri
gore Vieru
(6767 Cote-des-Neiges, Montréal), au avut parte de un program literar-muzical de suflet. La
eveniment au luat parte numeroşi iubitori ai poeziei sale care au venit să-i recite versurile şi
să-şi amintească despre frumoasele clipe de comunicare cu marele om de cultură.

Dna Ala Mîndîcanu, preşedinta Comunităţii Moldovenilor din Québec, a pregătit o prezentare
cu imagini, versuri şi cântece pe versurile poetului interpretate de Ion şi Doina
Aldea-Teodorovici, Iurie Sadovnic, Fuego, Savoy, Noroc. Cele mai frumoase versuri ale
poetului dedicate copiilor, mamei, limbii române au fost recitate cu măiestrie de către actriţa
Eugenia Mărgineanu.

Profesoara Ortansa Tudor l-a cunoscut pe Grigore Vieru la Bucureşti înainte de revoluţia
română. Dumneaei a avut mai multe discuţii cu poetul, a primit în dar cărţile sale „Albinuţa" şi
„Rădăcina de foc". „Pentru mine, poezia lui Grigore Vieru a constituit revelaţia simplităţii
limbajului artistic modern; Grigore Vieru este un poet modern, cu o metaforă pe cât de
complexă, pe atât de concentrată la dimensiunea simplităţii genialului", a spus doamna
profesoară cu vocea sugrumată de emoţie.

În sală au fost prezenţi iubitori ai poeziei lui Grigore Vieru sosiţi în diferite perioade la Montréal
de pe ambele maluri ale Prutului. Medicul Ion Grama, omul de afaceri Mihai Kiriac, actriţa Ali
ona Munteanu
au avut de spus multe cuvinte calde despre Grigore Vieru. Cu ochii în lacrimi, cei prezenţi au
recitat versuri şi au depănat firul amintirilor, legate de Poet. Intensitatea emoţiilor acestora a fost
comensurabilă cu cea a vorbitorilor din partea dreapta a Prutului: dl doctor
Paul Dăncescu
, scriitorul
Alex Cetăţeanu
, poetul
George Filip
, oamenii de cultură
Ana Maria Surugiu, Daniel-Constantin Manolescu, George Rusu, Şerban Popa.
Auzul celor prezenţi a fost încântat de doinele şi melodiile populare interpretate cu măiestrie la
caval, fluier şi ocarina de către
Vasile Bulai
, membru activ al Clubului de Aur, proiect al Asociaţiei Culturale Române.
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„Grigore Vieru este acum aici, cu noi", a spus Ion Grama, şi flacăra candelei ce lumina discret
portretul Poetului a fremătat uşor...
{morfeo 6}{backbutton}

2/2

