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Horațiu Cristea propune 
un RED/ROȘU aprins - cu-
rator Dorel Găină; parteneri 
Claudia Ene/actriță, Ioana 
Roman/make-up artist, Ale-
xandru Miculescu/asistent 
foto- , ce stârnește pasiuni, 
emoții, norocul, fericirea, 
pasiunea, energia, dragostea, 
visarea, vigoarea. Propune un 
roșu, incitare intelectuală și 
emoțională, dătător de viață 
trăită la cele mai înalte cote 

ale mistuirii. Și cele scrise de 
Dorel Găină se regăsesc în 
lucrările artistului: „Acum 
și aici, RED, invitat și sărbă-
torit de Horațiu este oglinda 
fermecată a mistuirii de sărut 
aprins ce iese din șoapte lă-
sându-se privit, dar mai ales 
simțit a  întrebare dintre �o-
rul lui, a sărutului dintre ini-
mă și sânge și dintre emoțiile 
noastre atunci când se lasă să 
ne �e pură bucurie și intensă 

uimire (...) RED aici și acum 
întrupat în expoziția etalată 
simplu, frust și strigăt de bu-
curie la Turnul Croitorilor 
din Cluj”.

Se impun câteva cuvinte 
despre cei doi artiști foto-
gra�. Horațiu Cristea este 
inginer de profesie. Și-a re-
descoperit pasiunea pentru 
fotogra�e după ce în urmă 
cu peste un sfert de secol își 
abandonase aparatul de fo-

togra�at analog deoarece, 
atunci, a considerat că digita-
lul va ucide arta fotogra�că. 
Horațiu Cristea este încă în 
căutarea unui echilibru între 
celuloid și cardul de memo-
rie, între realism și suprare-
alism, între vis și realitate. 
Alexandra Miculescu este fo-
tograf de șase ani. A absolvit 
cursurile Universității Nați-
onale de Artă Teatrală și Ci-
nematogra�că I.L. Caragiale, 
secția Imagine de Film. Ale-
xandra Miculescu creează 
imagini din pasiune, ima-
gini ce surprind stările, 
emoțiile celor din jur, cât 
și pe cele personale.

Vis sau/și realitate, 
RED propune introspecții 
ale intimității, sondări ale 
su�etului uman, când plin 
de speranțe, când abătut, 
alternanțe de emoții de-
opotrivă pozitive și nega-
tive. RED este imaginea 
femeii din toate timpurile, 
înfruntări și răstigniri pe 
altarul oglinzii fermecate 
a mistuirii.
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Eugen ALBU

RUGĂ LA MAMAIA
Pătruns de sensul rugăciunii,

Îl implora pe cel divin:
Preschimbă, Doamne, apa-n vin

Și fă-mă șeful stațiunii.

Ştefan CIOCIANU

FLAGRANT DELICT...
...Nae singur, plajă, mare,

Tipă sexi, ploaie, cort,
Coca, gin, amor, filmare,

Tren - nevastă, Nae - mort.

LA MARE
Cugeta un moş cu bască,
Urmărind pe plajă-o tipă

Îmbrăcată doar c-o mască:
„Uite-aşa scăpăm de gripă!”

VACANȚĂ PERPETUĂ
Pe individ îl ştiu de mic

Cu caracter deficitar
Şi, cum nu face mai nimic,

A devenit parlamentar!

Gheorghe CIREAP

RENUNȚĂRI… ESTIVALE
Din cauze financiare,

Vacanța nu mi-o fac la mare;
Așa cum mi-a prescris ursita,

Rămân acasă cu… ispita!

AVERTISMENT
Stând pe malul unui lac,
Multora le ești pe plac;
Dacă ești alunecoasă,

Niște pești te trag în… plasă!

OPȚIUNE
Se fac excese-n desfătare,
Atât la munte, cât la mare;

Eu, în sezonul estival,
Voi sta, echilibrat, la… deal!

DOCTORI ÎN TURISM
Au demonstrat, cu prisosință,

Chiar în sezonul estival,
Că ei sunt doctori în știință,
Dar și-n turism…electoral!

Octavian CORDOȘ

LA MARE
Stau la plajă și nămol

Oameni dornici de natură;
Unii sunt cu trupul gol,
Alții-s plini de băutură.

EMANCIPAREA FEMEII
S-a modernizat madam,

Și acum e farmec pur:
De la COASTA LUI ADAM,
Azi, la COASTA DE AZUR.

Grigore COTUL

IDILĂ
Mi-am pus rulota-n Vama Veche,

M-am echipat cu noul slip,
Cu gând să-mi caut o pereche,

Trăgeam șezlongul pe nisip,
Iar lâng-o pătură vărgată,

Pe care-o tipă sta… extins,
Mi-am pus bagajele și-ndată
De soare m-am lăsat cuprins,

Lăsând borseta la vedere
Cu teancul verde de dolari

Spre ea, și-am desfăcut o bere,
Privind-o peste ochelari…

S-a-ntors și fără vreo rușine,
Extaziată mi-a privit

Borseta, iar apoi pe mine,
Rămas pe stânga-nțepenit,

Și-n timp ce mi-a întins o mână,
Zicându-mi numele ei mic,

S-au dus secunde bune până
Abia mi-am revenit un pic…

În fine, n-are importanță -
Emoții sau reumatism -

Ce-a fost doar urmă de speranță
S-a transformat în magnetism.

Cum pensia mi-e specială,
Eu am, în plus, avere, bani,
Iar ea, de fac o socoteală,

În minus… patruzeci de ani.

Eugen COŢA

ESTIVALĂ ȘI NU PREA
Canicula e infernală

Și pensioara mea îngheață,
Deci nu-mi fac nicio socoteală,
Doar zic o... mama ei de viață!

MOTIVAȚIE
La vaccin m-am dus cu soața

Și cu cei mai buni amici;
Frica mi-a trecut și greața
Că știam că se dau mici.
ORIENTARE ESTIVALĂ
Cum se-anunță noul val,

În sezonul estival,
Mă pun bine cu-o vecină

Să o facem în piscină!

Vasile B. GĂDĂLIN

SPUMA MĂRII
Spuma mării m-a atins

După fiecare undă,
Căci iubirea nu s-a stins

Și mocnește-n noi... profundă!
VACANȚĂ LA MUNTE
În Bucegi la „BABELE”

Am fost des în tinerețe;
Cu picioare – slabele,

Azi mă duc spre... bătrânețe!
VACANȚA LA COASTA

Rămân în satul meu natal,
De alte locuri nu-mi mai pasă,

Că-n peisajul ideal
Mă simt mereu, mereu... acasă!

APROPO DE NEVACANȚĂ
Renunț la munte și la mare,

C-am intenționat anume,
Cu suflet mult și cu ardoare,

Să-mi sap grădina de... legume!

Petru-Ioan GÂRDA

UNEIA DUSĂ LA MARE…”UN-
CHIU”

La ceas târziu, flămânzi și goi,
Scrutând, senină încă, slava,

Erau la Schitu numai doi,
Adică ea și cu... epava.

LA COSTINEȘTI
Stam cu soacră-mea la soare...
Când a pus-o... nu știu, dracul,

Să se bage și ea-n mare,
Marea s-a-nfrățit cu lacul!

NATURĂ VIE
La nudiști, pe țărm, la soare,

O gagică și un tip:
Ea, întinsă pe nisip,

El, încins, pe... trei picioare.

IPOSTAZĂ
Un moș cu-o jună pe cearceaf

(I-aș dedica un epitaf!);
Mă rog în gând să plece tipul,

Să scutur de pe ea nisipul!

Genţiana GROZA

REALITATE ÎN CAPITALĂ
Despre urbe s-a tot scris

Că ar fi „micul Paris”
Și-astăzi are faimă mare:

... Zac gunoaie pe trotuare.

VIRUS ȘMECHER
Virusache, triumfal,

S-a retras din arsenal,
Să se facă festivaluri,

Și-apoi face valuri... valuri!

Rodica JEICAN

LA BAZIN
Haide, ca să nu fim triști...
Știți cum fi-va la nudiști?
Cei mai mulți fără chiloți,
Dar cu mască vor fi toți.

DIALOG
Ciuperca zice: - Sunt drăguță,

Că semăn cu o umbreluță;
Banana: - Eu am tot respectul,

Dar haide să schimbăm subiec-
tul…

ABSTINENȚĂ
Nimic vara nu făcui,
Agăț poftele în cui,

Dar mă mir fără-încetare
Cât rezistă cuiul oare…

Zeno MILLEA

ULTIMA UTOPIE EGALITARISTĂ
N-a fost bine înainte

Dar noi mergem... înainte –
Alergăm, plini de-nsetare,
Înspre „Marea Resetare”,

Iar la poarta de intrare
Vom lăsa, la penetrare,
Tot ce ne deosebește,

Ne desparte, definește,
Și vom năvăli cu toții

Să ne-nstăpânim, ca hoții,
Pe-un imperiu planetar –

Fără nume sau hotar,

Unde, precum Domnul spuse,
Diferențele-s excluse:

Toți vom fi, ca într-o turmă,
Care lasă tunsă-n urmă
Pajiștea înmiresmată.

Perspectiva-i minunată,
Dar se naște, ca urmare,

„Mioritica”- ntrebare:
Dar ciobanul cin’- să fie?

(Că-s mai mulți ca-n poezie,
Și niciunul nu-i dispus

Să renunțe la condus!!!)

Gavril MOISA

PROIECT
Cum pe nevastă o știu bine,

La mare n-o mai iau cu mine,
Voi merge sigur cu mașina,
Însă nu singur, cu vecina.

TURISTICĂ
Românii, după nouăzeci

Merg la bulgari ori merg la greci,
C-au renunțat să se fălească
Cu mămăliga românească.

DRAG DE ROMÂNIA
Mai ieri mergeau la noi la mare

Toți fiii clasei muncitoare,
Dar azi, cu-atâta libertate,
Se duc toți în străinătate.

Gavril NECIU

CĂLDURI ȘI ARSURI
Deși canicula e mare,

Suport cu stoicism calvarul...
Dar nu și cel din clipa-n care
Mă arde-n notă ospătarul!

PELERINAJE
La noi sunt zile lungi cu soare,
Sunt plaje-ntinse și fierbinți,

Dar nu aduc turismu-n floare,
Atât cât Moaștele de sfinți!

Radu PĂCURAR

LA FINAL DE SEZON ESTIVAL
Pe litoral, cât se întinde,

În marea reabilitare,
Vizibil țărmul se extinde

Când ies grăsunele din mare!

MIRAJ ESTIVAL
Marea joacă feste minţii,

Îmbătând pe toţi cu vrajă...
Se-mbulzesc să dea arginţii
Pentru bronzul de pe plajă!

PICNIC
Fericit s-o văd cum crește,

Iarba verde de acas’,
Sufletul mi-l încălzește,

De-o usuc și-o trag pe nas!
ESTIVALĂ

Printre cele ce sub soare
Stau pe plaja de la mare,
Sunt ca firul de nisip…
Trecător din slip în slip.

Horea PRODAN

DEZAMĂGIRE
Vară, vară, dulce vară,

Cât te-am așteptat să vii,
Și-ai venit, așa-ntr-o seară,

Doar cu vânt și vijelii.
CANICULARĂ

Îmi spunea mai ieri vecinul:
„Uite cum stă chestia:

Înghețară pensia
Laolaltă cu vaccinul!”

ESTIVALĂ
Văzând pe stradă minijupe,
Zic eu, mergând în urma lor:

Îmi vine-o poftă de-a le rupe...
Să șterg cu ele un motor!

Mihai TEOGNOSTE

SOLSTIȚIU
Cu vara asta udă tare,

Și rece, și-n amici pustie,
Deja cu ziua în scurtare,

Imi iau concediu sine die.
CARANTINĂ

I-acord acuma tot respectul,
De când cu pandemia asta,

În doi, istoric e aspectul,
Că-mi fac concediul cu nevasta.

ÎNTREBAȚI UNDE NE  
PETRECEM CONCEDIUL

Petrec concediul ideal,
Punând pe drumeții accente,

De la Sinaia la Predeal
(Sunt străzile adiacente).

Culese și aranjate de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda
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RED, oglinda fermecată a mistuirii


