
 

 

 

 

 

 

Vasile BELE 

 

 
 

Aurel BELE, care semnează cu pseudonimul Vasile BELE, s-a născut la data de 

20 martie 1970, în Baia Mare. Din 1994 până în prezent este subofițer, angajat al 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Studii: 2004 – 2008 Universitatea de Nord, Facultatea de Litere, Specializarea 

română-etnologie, 2009 – 2011 Universitatea de Nord, Facultatea de Litere, 

Masterat în etnoturism cultural. 

 

Volume de autor: 

 

Căsnicia pasului – poezie, Editura Geo G, Baia Mare, 2005;  

Poezia nunților pe Fisculaș, vol. I, Editura Fundației Culturale Zestrea, Baia Mare, 

2005 – carte premiată la Festivalul de poezie și folclor Vasile LUCACIU – Cicârlău, 

2004;  

Poezia nunților pe Fisculaș, vol. II, Editura Fundației Culturale Zestrea, Baia 

Mare, 2006;  

Încercări desculțe – poezie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;  

Toponimia satului Chiuzbaia – monografie toponimică a localității Chiuzbaia, 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;  

Nunta ca întemeiere. Orația de colăcărie în poezia nunții, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca, 2009; 

Veronica Crăciun Perșe – un suflet printre stele, Editura Eurotip, Baia Mare, 

2011;  

7 zile – 7 poeme, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012;  

Taine. Încă un gând, Editura Armonii culturale, Adjud, 2015;  

Numai 50 de poeme dintr-un manuscris, Editura Armonii culturale, Adjud-

Vrancea, 2016; 

Cartea nunții de aur, Editura Armonii culturale, Adjud-Vrancea, 2016;  

Clepsidra cu poeme, Editura Gutinul, Baia Mare, 2017; 

Căsătoria – rit de trecere – între imaginarul omului tradițional și imaginarul 

omului modern, Editura Armonii Culturale, Adjud-Vrancea, 2017; 

Vise ce nu mor, Editura Armonii culturale, Adjud-Vrancea, 2018, cu o prefață de 

Gheorghe A. Stroia – membru al Academiei Româno-Americane de Arte și 

Științe;   



 

Volume în colaborare și cooperare: 

 

Silvia Tămășan - născută în zodia cântecului. Amintiri din viața artistică, Editura 

Eurotip, Baia Mare, 2011;  

Ghid practic de organizare a unei nunți – sfaturi, păreri, impresii personale, 

gânduri, întrebări, răspunsuri, Editura Eurotip, Baia Mare, 2012;   

Maria Tripon – mesager al Țării Oașului – promotorul țâpuriturii oșenești, Editura 

Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2012;  

100 de sfaturi pentru tinerii miri, Editura Maestro-tip, Fersig, 2014;   

Cristina Petriman - debut în cântecul popular. Gând la început de drum, Editura 

Maestro-tip, Fersig; 

Interviuri – oameni, locuri, fapte, gânduri, perspective ..., Editura Singur, 

Colecția SCRISUL DE AZI, Târgoviște, 2015; 

Recenzii, apariții, semnalări editoriale, Editura Armonii Culturale, Adjud-Vrancea, 

2017;  

Ghiță Blidar – un om între artiști, un artist între oameni, Editura Armonii 

Culturale, Adjud-Vrancea, 2017;  

Din lada de zestre a satului Chiuzbaia – poezia populară, Editura Armonii 

Culturale, Adjud-Vrancea, 2018; 

Poezii din Fisculaș, Editura Contraste Culturale, Girugiu, 2019. 

 

Antologii: 

 

Antologiile revistei Singur – Poezia, Editura Grinta, Cluj-Napoca și Editura Singur, 

Târgoviște, 2010; 

O antologie a poeziei maramureșene. De la poezia populară până în 2009, 

Editura Ethnologica, Baia Mare, 2010;  

Armonii culturale: Meridiane lirice – Antologie universală a poeziei românești 

contemporane  (124 poeți contemporani), Editura Armonii Culturale, Adjud-

Vrancea, 2012; 

Ceasuri de mătase – Antologie de poezie negru pe alb, Editura Armonii Culturale, 

Adjud-Vrancea, 2013;  

Antologia Cenaclului Scriitorilor din Maramureș - ,,Pași împreună”, Editura 

Gutinul, Baia Mare, 2013;  

Simfonie-n verde crud – Antologie literar-artistică Napoca Nova, nr. 6 (1/2015), 

Cluj-Napoca;  

Primăvara metaforelor – antologie de creație literară, Editura InfoRapArt, Galați; 

Roșu-aprins în câmpul de mătase - Antologie literar-artistică Napoca Nova, nr. 7 

(2/2015), Cluj-Napoca;  

Cuvinte pe aripi de gând – Antologie de versuri româno-franceză, Biblioteca 

Cronopedia, Editura Inspirescu, 2015, traducere și adaptare Anișoara VLEJU;  

Poezii de vară – antologie poetică alcătuită de Puiu Răducan, 2015;   

Pe șevalete, ruginiul toamnei – Antologie literar-artistică Napoca Nova, nr. 8 

(3/2015), Cluj-Napoca;  



Eternitatea unei emoții – Antologie de creație literară, Editura InfoRapArt, Galați, 

2015; 

Antologia - Scrisul de azi, Editura Singur, Târgoviște, 2015;  

Ninsori albastre cerne cerul – Antologie literar-artistică Napoca Nova, nr. 9 

(4/2015) 

eCreator – Cenaclul de la Satulung, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2015; 

Ne cheamă cucul în zăvoi – Antologie literar-artistică, Napoca Nova, nr. 

10(1/2016), îngrijitor antologie – Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, 

Cluj-Napoca;  

Roua dimineților senine – Antologie literar-artistică, Napoca Nova, nr. 

11(2/2016), îngrijitor antologie – Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, 

Cluj-Napoca; 

ACtori printre astre – Antologie de poezie contemporană, vol. II, coord. 

Gheorghe A. Stroia, Editura Armonii culturale, Adjud-Vrancea, 2016; 

LiterCritica – antologie de texte critice (note, comentarii, cronici și recenzii), 

Editura Armonii culturale, Adjud-Vrancea, coord. Gheorghe A. Stroia, 2016; 

Deschide, dorule, poarta, antologie îngrijită de Marin Toma, Editura Pim, Iași, 

2016; 

Frumoasă toamnă bogată - Antologie literar-artistică, Napoca Nova, nr. 

12(3/2016), îngrijitor antologie – Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, 

Cluj-Napoca; 

Alburii sclipiri de stele – Antologie literar-artistică, Napoca Nova, nr. 13(1/2017), 

îngrijitor antologie – Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, Cluj-Napoca;  

Prietenii poetice – Antologie realizată de Ioan Romeo Roșiianu și Mariana 

Petrache, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2017; 

Pași pe visele ierbii – Antologie literar-artistică Napoca Nova, nr. 14 (2/2017), 

îngrijitor antologie – Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, Cluj-Napoca; 

Raiul cuvintelor – antologie de creație literară, Editura InfoRapArt, A.S.P.R.A. – 

Asociația Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Galați;  

Carmen – Antologie lirică (vol. VIII), Antologator/coordonator Rodica Elena Lupu, 

Editura Anamarol, București, 2017. 

România, pentru tine!, Editura Armonii Culturale, Adjud-Vrancea, coord. proiect: 

Gheorghe Stroia și Cristian Petru Bălan, 2017; 

Parfumul unei noi primăveri – Nuovo profumo di primavera, Antologie 

internațională de poezie,  Româno-Italiană, Un'antologia internazionale di poesia, 

Rumeno-Italiano, Editura Liric Graph, Făurei-România, 2017, traducece Maria 

Niculescu, cu o prefață de prof. Florina Macsim; 

Clepsidra cu sentimente. Tabăra priteniei literare: scriitori români contemporani, 

Ediția 2018 – antologie, coordonator Mariana Moga, Editura EmmaBooks, Sebeș; 

Suave minuni înmiresmate - Antologie literar-artistică, Napoca Nova, nr. 

18(2/2018), îngrijitor antologie – Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, 

Cluj-Napoca; 

Dicționar de reliefuri literare românești – scriitori români contemporani, coord. 

Mariana MOGA; Editura Armonii Culturale, Adjud, 2018; 



Interviuri cu scriitori români contemporani – în dialog cu inima, vol. II, coord. 

Gheorghe A. STROIA, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2018; 

Antologia Centenarului Marii Uniri (1918-2018), Casa mea, ROMÂNIA MARE, nr. 

19-20 (3-4/ 2018), îngrijitor Voichița Pălăcean-Vereș, Editura Napoca Nova, Cluj-

Napoca; 

Antologia – Amintiri de secol XX – STARPRESS 2018, Editura Olimpias, Galați, 

coord. Ligya Diaconescu;   

Antologia – ,,Limba nostră cea română” – STARPRESS 2018, Editura Olimpias, 

Galați, coord. Ligya DIACONESCU; 

Antologia literară – CENTENAR 2018, coord. prof. Izabela Tănasă, Editura 

Contraste culturale, Giurgiu; 

Unire în cuget și-n simțiri. Apulum – Bălgrad – Alba Iulia. 1 DECEMBRIE 1918 – 1 

DECEMBRIE 2018. 100, coord. Rodica Elena LUPU,  Ed. Anamarol, București;  

Antologia ,,Centenarul Unirii – STARPRESS 2018”, coord. Ligya Diaconescu, 

Editura OLIMPIAS, Galați, 2018; 

Cuvânt în lume – Antologie de creație literară și artistică, Colegiul Național 

,,Mihai Eminescu”, ediția a VIII-a, coord. Florica Bud, Baia Mare. 

 

Poezii traduse în limba: 

 

Franceză – volumul Cuvinte pe aripi de gând - antologie de versuri româno-

franceză – Mots sur les ailes de la pensée – anthologie roumain-français de 

poèmes, Editura Inspirescu, Satu Mare, traducere de Anișoara  Vleju, 2015; 

Italiană – volumul Parfumul unei noi primăveri – Nuovo profumo di primavera, 

Antologie de poezie contemporană româno-italiană, Editura Liric Graph, Făurei, 

traducere Maria Niculescu, 2017;  

Spaniolă – volumul Cuvânt în lume – antologie de creație literară și artistică, Baia 

Mare, traducere eleva Ancuța-Diana Bărbos, 2018; 

Albaneză – volumul Daruri divine – Dhurata hyjnore, Editura Amanda Edit Verlag, 

București, 2019. 

 

Publicații în reviste:  

 

Revista Memoria Ethnologica; revista Jandarmeria Maramureșeană; Informația 

Zilei de Maramureș; revista Singur; vocea clujului; slova-creștină.ro; 

ziarulnațiunea.ro; revista Izvoare Codrene; revista Costelații Diamantine; 

Credința adevărată; Răsunetul; Occidentul românesc; Casa gândului – Cleopatra; 

Popasuri culturale românești; Negru pe alb; revista Din Vatra Satului; Glas 

comun; revista Moldova Literară; revista Clepsidra de cristal; revista Armonii 

Culturale; eCreator; revista Dor de dor; revista Bogdania; revista BOEM@; blogul 

Moara lui Gelu; revista Contraste culturale; revista Jandarmeria Maramureșeană. 

 

 

 

 



Contribuții la alte volume: 

 

,,Documentar biobibliografic aniversar – Mihai Dăncuș 70”, apărut la Biblioteca 

Județeană ,,Petre Dulfu”, Baia Mare, 2012; 

,,ION BURNAR – în memoria prietenilor”, Editura Gutinul, Baia Mare, 2012. 

 

Referințe și prefețe la cartile altor autori: 

 

Ionel Sima – Cărări printre stele, Editura Armonii Culturale, Adjud, Vrancea, 

2013;  

Cristina Petriman – debut în cântecul popular. Gând la început de drum, Editura 

Maestro-tip, Fersig-Maramureș, 2014; 

Silvia Tămășan - născută în zodia cântecului. Amintiri din viața artistică, Editura 

Eurotip, Baia Mare, 2011; 

Maria Tripon – mesager al Țării Oașului – promotorul țâpuriturii oșenești, Editura 

Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2012;  

Marița Grigor – suflet din sufletul meu, 2016; 

Mihai Coșerariu – Călător prin vis, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamț,  

2017.  

Frânturi din suflet cu o prefață Ionel Sima și trilogia – pământ, trăire, cer, 2018.  

 

Referințe critice și recenzii: 

  

- ,,Cântecul mi-e tare drag. Maricica Mihoianu – după 25 de ani de cântec”, 

volum apărut prin grija, truda și osteneala Lucreției și Ioan Mititean, la Editura 

Pim, Iași, 2012, pag. 202;  

- prof. Ioana Filip & Vasile Iuga de Săliște, ,,Groșii Țibleșului – locuri, oameni, 

fapte și tradiții”, apărut la Editura Societății Culturale Pro Maramureș ,,Dragoș 

Vodă”, din Cluj-Napoca, în anul 2009; 

- Editura Armonii Culturale, Adjud-Vrancea, sub directa coordonare a poetei 

Mihaela Gudană, (Ghidigeni – Galați) – iese la lumină prestigioasa Antologie de 

poezie negru pe alb ,,Ceasuri de mătase”, , în care/unde semnează un număr de 

31 de poeți, ,,atât din țară, cât și din diaspora” (pag. 6), după cum punctează 

Gheorghe A. Stroia – membru ARA, în calitate de editor al antologiei, având un 

număr de 268 pagini; 

- Profesorul și poetul Gelu Dragoș din Lucăceștii-Maramureșului, lângă Mireșul 

Mare, ne poftește, să ne relaxăm, citind, volumul ,,Opinii”, apărut la Editura 

Singur, Târgoviște, 2015, pag. 100, volum ce aparține Colecției Scrisul de Azi, 

colecție înființată la inițiativa unui maramureșean de-al nostru, Ștefan Doru 

Dăncuș; 

- Volumul ,,Roșu-aprins în câmpul de mătase”, numărul 7 (2/2015), pag. 580, 

îngrijitor antologie Voichița Pălăcean-Vereș, proaspăt apărut de la tipar; 

- Amprente lirice – amprente pe/în suflet ... Semnal editorial, cu o postfață 

semnată de Ioan Asavei (publicist), apărut la Editura Cetatea Doamnei, Piatra 

Neamț, în 2017, care poartă semnătura lui Mihai Coșerariu; 



- Ghiță Blidar – un om între artiști, un artist între oameni, Editura Armonii 

Culturale, Adjud-Vrancea, 2017.  

  

Diplome și premii literare: 

 

2019, DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – oferită de Biblioteca Județeană ,,Mihai 

Eminescu”, Botoșani, cu ocazia ,,ZILELE CULTURII – ZILELE EMINESCU”; 

2018 – DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ – oferită de Biblioteca Județeană ,,Mihai 

Eminescu”, Botoșani; 

2018 – PREMIUL PENTRU ORIGINALITATE, la secțiunea POEZIE, ca urmare a 

participării la Concursul Internațional de Creație Literară ,,CENTENARUL MARII 

UNIRI 1918-2018”, Giurgiu; 

2018 – PREMIUL I – Festivalul de poezie – CĂLĂRAȘI; 

2018 – PREMIUL ONORIFIC – Concursul de poezie și proză scurtă: OMAGIUL 

ANIVERSĂRII MARII UNIRI D ELA 1 DECEMBRIE 1918, ,,O PATRIE, UN GÂND, UN 

SINGUR SIMȚĂMÂNT”, ALBA IULIA; 

2017 – PREMIUL I – FLORENȚA ALBU - Concursul Național de Poezie, Proză, 

Eseu, Reportaj, Epigramă, Artă Plastică, secțiunea poezie - Dor Mărunt, jud. 

Călărași; 

2014 – PREMIUL III – DROPIA DE AUR - Concursului Național de Poezie, Proză, 

Eseu, Reportaj, Epigramă, Artă Plastică, de la Dor Mărunt, jud. Călărași; 

 

Referințe critice: 

 

Încercări desculțe, cu o Postfață – zâmbete și verbe – sămănătorul de cuvinte, 

de poetul Niclae. I. Petricec 

Verb ,,săltăreț”, ironic și mustrător în limbaj arhaic, specific țăranului român. 

Aceasta ar fi sintagma sub care aș așeza versurile lui Vasile Bele. ar mai fi, 

mișcătoarea curgere a vocabularului din această nouă cartee, pe drumul să se 

nască, pentru că, autorul, sub aparența unor ,,Încercări desculțe” stă, ,,pe loc 

repaus”, înaintea cuvântului. 

Registrul tematic amplu – poate prea amplu – împiedică realizarea unei analize 

pertinebte, obiective. De o mare diversitate de genuri, sensuri și subiecte 

abordate, cartea va da, desigur, mult de lucru specialiștilor.  

Zodia talentului nu îi este, de loc străină. În vibrația farului său interior, arhaicul 

nu-l lasă, iar laicul nu-l părăsește, autorul nu putea să ignore, în creația sa lirică, 

eterna și fascinanta iubire, subiect, pare-se, inepuizabil în poezia universală, deși 

a fost abordat (motivul) de aproape toți marii creatori. 

(Nicolae I. Petricec – poet, ziarist – Baia Mare, 2008)    

 

Autorul celor ,,7 zile – 7 poeme”, ilustrează extrem de frumos, sau așează în 

fața fiecărei strofe, câte un motto, de fapt, uneori propoziție, alteori câte o frază, 

din ,,învățații” moderni sau contemporani sau nu cu noi, ,,gânditori” care nu pot 

concepe viața fără Dumnezeu sau fără Biblie – întâia carte.  



O abordare tendențioasă, o gândire pretențioasă, mirific gândită, luând în calcul 

anotimpul acestei apariții – în pragul Marelui Praznic al Nașterii Pruncului Isus – 

moment în care ar trebui, mai mult ca niciodată, să dăruim lumină și căldură, să 

înțelegem lipsa ori neputința, să nu urâm, să nu ne certăm, să fim înțelegători, 

să iubim, să fim sinceri sau să iertăm.  

Gândindu-mă la cele șapte zile ale săptămânii, gândindu-mă la câtă răutate 

există în acest moment pe pământ, la câtă ură încape în inimile noastre (și iarăși 

iertare pentru sinceritatea celor scrise), la câte auzim și vedem că se întâmplă 

numai într-o singură zi (d-apoi în șapte!), îmi pun întrebarea – oare ce va mai 

urma? Cred că era nevoie de o astfel de abordare, încât pot spune că salut 

inițiativa autorului și apariția editorială. Urându-i succes noii apariții, voi încheia 

optimist, imitând modelul autorului celor ,,7 zile – 7 poeme”, rostind doar atâta 

– ,,Mi-ar place ... ”, și adaug eu, dacă această carte va fi citită de cât mai multă 

lume.   

                                                                     (prof. Florica Jurasko, 2012) 

Evlavie și muze: ,,7 zile – 7 poeme”. 

Vorbind despre volumul de versuri pe care îl lansează, afirmăm de la început că 

este unul original. Poetul, pentru că vorbim în cazul lui Vasile Bele de un poet 

autentic, pleacă de la creștinism spre lirică. Poemele cuprinse în carte au un 

caracter eminamente livresc. Ele se legitimează prin comentariul liric al unor 

versete biblice, cugetări ale Sfinților Părinți ai bisericii creștine, dar și ale unor 

personalități cu totul de excepție din  domeniile bisericii, filosofiei, științei, 

literaturii, artei, precum: Jean Jaques Rousseau, Bonaparte, Hugo, Socrate, 

Cicero, Seneca, Fericitul Augustin, La Bruiere, Galilei, Kant, sau românii dr. 

Paulescu ori Nicolae Iorga. 

Cartea de față este certificatul de veritate că sub haina militară se poate ascunde 

și un suflet sensibil, capabil să se ridice dincolo de cenușiul sau rigorile vieții de 

cazarmă. De aceea, el poate apărea uneori atipic, iar noi, ceilalți, trebuie să-l 

înțelegem, să-l iertăm și să ne bucurăm că între noi există un creator de 

literatură. Pentru că, vorba latinului, ,,verba volant, scripta manet!”. 

                                                                     (Prof. Dragomir Ignat, 2013) 

Vasile BELE, 7 zile – 7 poeme.  

Cartea de faţă este rezultatul unor frământări evidente ale domnului Aurel Bele 

privind descifrarea sensului existenţei, privind raporturile individului cu lumea, cu 

divinitatea şi, nu în ultimul rând, cu el însuşi. Ea izvorăşte, fără îndoială, din 

sufletul unui bun creştin, al unui fin observator al lumii, al unui creator şi iubitor 

de frumos care este conştient că omul – această creaţie a lui Dumnezeu – 

trebuie să devină mai bun, mai drept, mai iubitor de semeni. Autorul doreşte ca 

lumea să fie mai bună, ba chiar, dacă ar putea, ar schimba-o, ar schimba, după 

cum însuşi mărturiseşte, gândirea unora, caracterul altora, iar pe unii i-ar 

schimba … de tot.  

Cartea în ansamblul ei este pătrunsă de un fior liric de o factură aparte, susţinut 

de sinceritatea trăirilor autorului, de educaţia şi talentul său indiscutabil, toate 

acestea grefându-se pe o formaţie profund creştină, asumată şi promovată prin 

fiecare poem. Ea este o dovadă că în sânul unei categorii socioprofesionale 



severe, austere chiar, pe ai cărei reprezentanţi lumea este obişnuită să şi-i 

reprezinte doar cu bastonul şi scutul în mână, există suficient spaţiu pentru 

sensibilitate, pentru delicateţe sufletească şi gingăşie, pentru frumos şi pentru 

poezie. Sunt calităţi care-i sporesc prestanţa, îi pun în lumină fondul profund 

uman şi ne determină pe noi să-i acordăm un plus de respect şi de încredere. 

Este un motiv în plus pentru a-l felicita cu căldură pe domnul Aurel Bele, 

apreciindu-i cum se cuvine strădaniile şi realizările.                                                                                               

                                (Conf. univ. dr. Ştefan Vişovan,2013) 

 

Taine. Încă un gând, cu o prefață ,,Vasile Bele – un romantic incurabil al 

himerelor: viață/iubire/moarte”, semnată de Gheorghe A. Stroia. 

Printre tinerii poeți maramureșeni, ce reușesc să împletească responsabilitățile 

unei meserii, dure în aparență, cu sensibilitatea necesară activității literar-

artistice, se află și jandarmul Vasile Bele. Poet plin de energie, omniprezent în 

reviste ori pe site-uri cu profil literar/ de actualitate, se dovedește a fi și un 

promotor cultural valoros, ce reușește să aducă în atenția publicului larg, figuri 

noi, talente autentice, indiferent dacă se referă la foarte tineri creatori de frumos 

de pe tărâmul muzicii sau al literaturii. Prin interviurile sale, pline de culoare, se 

pot desluși tainele unor destine culturale în formare, oameni deschiși la minte și 

la suflet, dispuși să-și pună viața în slujba muzelor. 

Iubirea este sinceră, rezervată, romantică, iubita este așezată pe un piedestal și 

îmbrăcată în mătăsuri fine ale cuvântului inspirat de muză. Ei i se închină versuri 

pline de eros subtil, ori alese rugăciuni spre binecuvântare. Gândurile poetului 

sunt sincere, printre nostalgiile tinereților se scurg lacrimi ce spală păcate și 

păstrează cerul mai aproape. Iubirea este un miracol de care orice suflet ,,viu” ar 

trebui să se bucure, un miracol ce ar trebui să aducă alinare suferințelor și 

vindecare rănilor deschise. 

(Gheorghe A. Stroia,  Membru al Academiei Româno-Americane de Arte și 

Științe, 2015) 

 

Primăvara metaforelor – Antologie de creația literară, cu o prefață 

semnată de Petre Rău. 

Creația personală pe care ne-o etalează în această antologie colectivă este 

alcătuită din câteva poeme originale, cu aromă populară. Prin versul său u iz 

folcloric, neîncorsetat de canoane prozodice (rimă, ritm, măsură), autorul 

reușește să-și exprime cel mai bine sentimentele și experiențele, dovedind un 

talent nativ și o înțelepciune specifică omului simplu de la țară.  

Vasile Bele este o voce plină de energie, prin intermediul căreia se face auzită 

simțirea și gândirea oamenilor simpli. 

                                                            (Petre RĂU, îngrijitor antologie, 2015) 

  

Antologia deschide-mi, dorule, poarta, cu o prefață de Ion Ionescu-Bucovu. 

Motivul DORULUI, împletit cu al DRAGOSTEI,  a fost preluat și de lirica cultă. 

Majoritatea poeților scriu o poezie plină de dor și de dragoste. Nici poetul Vasile 

Bele nu face rabat. Vasile Bele – din Baia Mare, absolvent al Universității de 



Nord, Facultatea de Litere, specializarea română-etnologie, scrie o poezie în stil 

popular, despre starostele jocului popular, un dialog între mamă și fiică pe 

motivul participării la jocul DE LĂSATUL SECULUI, foarte frumos construite și 

elaborate.                                                             

                                                                       (Ion Ionescu-Bucovu, 2016) 

  

Versurile tradiționale, versuri populare, cu același motiv din vremi imemoriabile 

ne aduce și Vasile Bele – prin lirica sa. Aici, totul stă sub semnul tradiției și a 

tradiționalului foarte bine transpus în poezie. Poetul, a demonstrat că poezie e o 

scufundare în ființă, o voluptate, o împlinire. Poezia e ca viața! Fără poezie, am 

rătăci și mai anevoios decât rătăcim azi prin acest neant numit România. 

Dumitru Sârghie – ziarist (Slatina) 

 

Volum antologic – Regal poetic. Pecetea cuvântului constituie un punct de 

referință prin care autorul reda echilibrul poeziei prin desăvârșirea conceptelor, 

cuvintele căpătând noi sensuri sub pecetea tainei. Autorul (Vasile Bele) se 

evidențiază printr-o simplitate debordantă, un romantic incurabil cu un vibrator 

ce cuprinde teme ca vatra satului, cu influențe folclorice, abordând o paletă de 

idei și reprezentări lirice diversificate. 

                                                                (Sânziana Emanoil, scriitor, 2018) 

 

Extrase din operă: 

 

Fost-au un cuza, fost-au un ștefan ...  dar fost-au și-un bogdan ... 

 

Treziți-vă români, treziți-vă români 

și tu frumoasă țară, 

Treziți-vă, ieșiți, strigați, ieșiți ... 

 ieșiți din amorțeală, 

Că nu mai vrem ... nu vrem ... nu vrem,  

 pe-acest pământ să fie, 

Ce nu s-a auzit ... ce n-a mai fost ... ce este ... 

 în tine, Românie!   

     

Ce e acum? ... Ce e acum în tine, țară, 

 e un hoas total, 

Nu e nimic de bine, nu e curaj, nu e virtute,  

 ci-un haos general. 

De s-ar trezi un Ștefan ... Domn Ștefan, sau un Vodă Bogdan -  

 pe loc ei ar muri, 

La fel ar fi și Cuza ... și Cuza, nici el ... nici el ...  

 n-ar vrea a mai trăi! 

 

Ei au avut curajul ... curajul ... curaj ... 

 de-a merge la război, 



Noi? ... Noi?? ... cu toții ... cu toții  

 dăm astăzi înapoi ... cu toții, dăm înapoi. 

Curaj n-avem, n-avem curaj ... n-avem tărie, 

    și n-avem demnitate, 

E-un haos general ... așa nu se mai poate,  

 e haos chiar în toate ... așa nici că se poate. 

 

Ce e cu lumea asta, ... ce e cu lumea, 

 ce e cu România? 

Ieșim mereu în stradă ... ieșim în stradă 

 și ne strigăm mânia! 

Dar cine ne ascultă ... chiar ...  

chiar, cine-i ascultat? 

Când nimenea în țara asta ... în țara asta ... 

 în seamă nu-i băgat! 

 

De s-ar trezi un Cuza ... de s-ar trezi ... 

 de s-ar trezi un Ștefan, de s-ar trezi Bogdan, 

N-ar mai fi astăzi criză, nu am fi-n criză, 

 n-ar exista golan, 

Poporul ar munci și ar avea ... ori am avea 

 da, am avea de toate 

Și-am trăi bine-n țară, 

 în căși mari și bogate.  

 

Trezește-te, tu, țară ... tu, țară, 

 care ai fost și ești frumoasă 

Și adă-ni-l pe Cuza ... sau pe Ștefan Vodă,  

sau pe Bogdan Vodă, mai adă-ni-l acasă, 

Să facă ei dreptate, dreptate ... să umble ... 

 cu ocaua, să strige la unire, 

Să fim cu toții-n cuget ... un cuget, 

 un cuget și-o simțire. 

 

Ei, fost-au cu onoare ... cu onoare ... 

 și fost-au cu mândrie, 

Dac-ar vedea acum ... ce-i astăzi, 

 nici n-ar mai vrea să-nvie! 

Cuza-a chemat la luptă ... la luptă, 

 și fost-a brav bărbat, 

Din patru zări de lume, 

 pe toți, el i-a chemat.  

 

I-a adunat acolo ... acolo ...  

 în mijloc de cetate 



Și le-a cerut să lupte ... să lupte ... 

 dacă-și doresc dreptate, ori moarte-n libertate! 

Să meargă înainte ... înainte ... 

 să nu gândea la rău, 

Stăpân le este el singur ... el singur ... și Dreptul ... 

 și Dreptul Dumnezeu. 

 

Astăzi ... astăzi ... trecut-au anii și ... 

 și multe veacuri, dar ... 

Ne batem noi cu noi ... noi între noi ... 

 ne batem în zadar. 

Ieșim, ieșim, strigăm, luptăm, strigăm în stradă 

 și nimeni nu mai știe, 

Ce se întâmplă-n tine ... în tine ... 

 frumoasă și mândră Românie!  

 

Justiția e oarbă? ... așa să fie? ... așa să fie?! 

 unde e astăzi Cuza?    

Unde-i ocaua lui cea mică? De ce ... de ce  

e verde-n codru, frunza? 

Jucăm hora unirii ... jucăm hora unirii ... 

 în mijloc de cetate ... 

Și ne urâm ... și ne urâm ... și ne urăm .... soră cu frate, 

 nu ținem cu dreptate, ci ne urâm de moarte! 

 

Aș vrea să vină iarăși ... să vină ... să vină, iarăși ... 

 să vină înapoi, 

Să vină iarăși Cuza ... Ștefan să vină, să vină ... 

să dea ochii cu voi ... 

Și-atunci, să văd ... să văd ... la voi tărie, 

 de-a vă mai da stăpâni, 

Sau veți fugi cu toții ... ca lașii ... cu toții, 

 așa ca niște câini. 

 

Cât fost-ai de bogată ... și mândră ... 

 săraca noastră țară 

Și cum plecăm din tine ... plecăm ... plecăm, 

de silă-n altă țară 

Și-acolo ne murim ... murim ... murim de dor, 

 de dor la alt stăpân, 

Plângând pentru al nostru ... al nostru pământ  

 străbun ... pământ străbun! 

 

Ne ducem sclavi la alții ... la alții pe moșii ... la alții ... 

la alții să muncim ... 



Decât ... decât ... aici în țară ... aici în țară ... 

 cu toții, în bine să trăim. 

Și ne murim cu toții ... da, ne murim ...  

puțin câte puțin ... puțin câte puțin ... 

Muncind acolo ... muncind ... acolo ... acolo ... 

 pe cel pământ străin ...  

 

Vă-ntoarceți când puteți ... vă-ntoarceți iarăși ... 

 iarăși la voi acasă, 

În sfânta și dumnezeiasca biserică ... 

 a lui Cristos mireasă ... a lui Cristos mireasă, 

Vă-ntoarceți, da ... vă-ntoarceți, da ... veniți ... veniți ... 

cu gând de a nu pleca,  

Dar vă ziceți într-una ... ziceți într-una ... 

 ,,- Asta nu-i țara mea!” ... nu mai e țara mea! 

 

Cu o mâhnire-n suflet ... în suflet ... 

 și cu amarul greu, 

Voi zice chiar și eu ... da, chiar eu, 

 zice-voi, chiar eu, 

Asta nu-i țara mea! Nu-i țara mea ...  

căci de ar fi ... de-ar fi,      

Cu toții-n ea, în țară ... cu toții-n ea,  

 mai bine am trăi. 

 

Iertare-ți cer ... cu plecăciune, mare domn Cuza, 

 ție Cuza Vodă, iertare-ți cer 

Și ție Vodă Ștefan ... Ștefan Vodă ... plecat ...  

plecat ... plecat și tu spre cer, 

Iertare-ți zic ... iertare ... iertare ... 

 și iar ... și iar ... și iar ... 

Gândindu-mă la voi ... un Cuza ... un mare domn Ștefan, 

 gândindu-mă la voi ... murit-ați în zadar, 

De v-ați trezi acuma ... totul ... totul v-ar fi amar ... amar! 

 

DE V-AȚI TREZI ACUM ... ACUM DE V-AȚI TREZI, 

ÎNTOARCE-VĂ-VEȚI IAR ... ȘI IARĂȘI AȚI MURI! 

 

 

 

                                                       Profil de autor realizat de Nicolae VASILE 

 


