Comemorarea marelui poet român Grigore Vieru la Chișinău
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La 10 ani de la trecerea în eternitate a poetului Grigore Vieru, zeci de tineri unioniști din cadrul
Asociației „UNIREA-ODIP" au adus un omagiu marelui poet al neamului românesc, transmite
Romanian Global News.

Tinerii au depus flori la mormântul poetului de la Cimitirul Central din Chișinău și au ținut un
minut de reculegere în memoria acestuia. „De 10 ani suntem mai săraci, de 10 ani suntem fără
Grigore Vieru. Acest mare poet al neamului românesc, prin modestia și simplitatea sa, a
promovat cele mai frumoase valori ale neamului nostru – iubirea față de mamă, față de limba
română și neamul românesc. Îl vom comemora aici în fiecare an, pentru că opera Poetului nu
trebuie uitată niciodată", a declarat Vlad Bileţchi, preşedintele Asociației „UNIREA – ODIP".

Prezent la eveniment, președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, a declarat că Grigore
Vieru a luptat pentru reîntregirea celor două maluri de Prut. „Nu uităm de Grigore Vieru, care
s-a dus prematur dintre noi, dar poezia sa, munca sa, efortul său de unitate națională este viu.
Dureros, dar este voia Domnului la toate. Pe Grigore Vieru trebuie să-l ținem minte. El ne va fi
stea călăuzitoare, Luceafărul", a declarat Chirtoacă.

Amintim că Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererâta, fostul judeţ Hotin,
în familia de plugari români a lui Pavel şi Eudochia Vieru. La sfârşitul anilor 80, Grigore Vieru se
afla în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv
cântecele pe versurile sale) având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor
din Basarabia. Pe data de 18 ianuarie 2009, poetul Grigore Vieru s-a stins din viață, în urma
unui tragic accident rutier.
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