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Eugen ALBU

TRATAMENT BALNEAR
Ajuns cu greu, într-un picior,
La Bazna-Băi m-am refăcut
Încât mă simt ca nou născut
Că umblu-acum în cărucior...

LEHAMITE
M-am săturat să tot muncesc
Doar să-mi justific existenţa
Şi-aş vrea şi eu să huzuresc,
Da-i tot mai mare concurenţa.

LA NUDISM
Privind superbele-i picioare
Am întrebat-o pe-o nudistă:
- De sex eşti, scumpo, amatoare?
- Pardon, sunt profesionistă.

CONCEDIU DE NEUITAT
Aşa concediu minunat
Nici n-am avut precum cel care
Am fost cu soacră-mea la mare,
În vară, când s-a înecat.

Ștefan CIOCIANU

VACANȚĂ
În pandemie,-a fost la mare
Şi-a stat ca prostul doar pe mal,
S-aştepte – cum scria-n ziare –
Un ultim val.

EARLY BOOKING
Ca să scap de-a soacrei clanţă
I-am propus, galant, vacanţă:
Tour Eiffel, sejur de vis
Şi mult verde... de Paris.

LA MARE...
...A intrat o divă-n apă,
Iar bărbaţii – cum li-i felul –
S-au temut că o să-nceapă
A se ridica... nivelul.

VACANŢĂ LA MARE
M-am dus pe litoralul românesc –
Un demn urmaş al scumpei noastre 
Dacii –
Că n-am dorit defel să mă-ntâlnesc,
La greci sau la bulgari... cu toţi săracii!

Gheorghe CIREAP

INCOMPATIBILITĂȚI
Când am văzut cât costă masa
Și cheltuielile cu casa,
Și locurile de parcare,
Mi s-a făcut un... rău de mare!

ECHITATE ESTIVALĂ
Așa cum s-a promis, la mare
Nici urmă nu-i de segregare;
Doar unii dintre vaccinați
Vor sta în vile… separați!

LA LIMITA AȘTEPTĂRII
Cu prețurile - așa crescute,
Nu pot să merg acum la munte,
Voi ține însă la blazon
Și-aștept sfârșitul de sezon!

VACANȚĂ LA MARE
La țărm de mare, în popas,
Sunt mulți ce-i care trag… pe nas,
Și - să le treacă de urât -
Mai trag, apoi, direct pe gât!

Octavian CORDOȘ

UNUI ÎMBOGĂȚIT
A furat cu sânge rece,
Iar acum e om cu stare,
Astfel timpul și-l petrece
Când la munte, când la mare.

MASCA DE PROTECȚIE
Pe la munte și la mare
Merg cu masca pusă toți,
Astfel nu se știe care
Sunt adevărații hoți.

GEOGRAFICĂ
Muntele și marea-n sine,
Fiecare are-un rol -
Muntele te-mbracă bine,
Marea te cam lasă gol.

JUSTIȚIARĂ
După ce-a fost arestat
Și-a stat mult la închisoare
Justiția i-a-nștiințat
Capetele de-acuzare.

Grigore COTUL

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE
De-l întrebi: „Cum e la mare?”
Pe bărbatul însurat,
Îți răspunde la-ntrebare:
„Stau ca prostu’, pe uscat!”

LA MAREA NEAGRĂ
Însetați de relaxare,
Vezi românii, toată vara,
Alegând aceeași mare,
Numai că diferă țara.

DUPĂ FURTUNĂ
Trezit surprins de-a mării vrajă,
Nimic nu-mi pare-a fi la fel:
Hotelul nu mai e pe plajă,
Că tot nisipul e-n hotel.

ESTIVALĂ
Pe plajă, toți, când dânsa iese,
Privesc uimiți, cu ochii mari,
Costumul ei din două piese
Compus din șlapi și ochelari.

Eugen COŢA

DUPĂ ANI DE PANDEMIE
De ziua mea, precum în faliment,
Nu voi primi urale și ovații:
Pe plaja din Mamaia sunt prezent,
Să scap de nunți și alte obligații.

GĂSELNIȚĂ
Cum pandemia, criza sunt în floare,
Și pensiile nu se mai ridică,
Adio munte și adio mare,
Vacanța mea o fac la… una mică!

VACANȚĂ MONTANĂ
Cu fructele din vechiul an,
Trecut-am ieri pe la cazan,
Iar mâine plec la Casa MIA,
Că stau mai bine cu… tăria!

Vasile B. GĂDĂLIN

PREFERINȚE TURISTICE
Ea preferă-n „Vârful OMUL”
Să petreacă nopți întregi, 
Pe când eu îmi servesc romul
Doar cu „BABELE”-n... Bucegi!

CU NEVASTA LA MARE
Cazare-n „Eforie Nord”
Și după-aceea la „Olimp”,
Când am simțit acel fiord 
Ce ne-a legat de-atâta... timp!

SPUMA MARII
Spuma mării m-a atins
După fiecare undă, 
Căci iubirea nu s-a stins
Și mocnește-n noi... profundă!

APROPO DE POIANA BRASOV
Când eu eram adolescent
Și îmi funcționa dioda, 
Duminica eram prezent
Urcând prin SCHEI cu marca... SKODA! 

Petru-Ioan GÂRDA

PĂȚANIE
Mă duc la Vama pentru sex,
Să mă destrăbălez o vară,
Dar când ajung, rămân perplex:
În bar e soacră-mea... la bară!

ARDELEAN LA MARE
În august, cardul mi l-am stors,
Să fac și eu sejur la mare:
Trei zile dus, trei zile-ntors
Și două zile cu cazare. 

INVITAȚIE DECLINATĂ
Pe munte nu mă duc, acuma, frate,
Deși urcatul nu mi-e foarte greu,
Că port, de-o vreme, coarne mari și 
poate
Un prinț va vrea să-mpuște vreun tro-
feu!

BOALĂ GREA...
Mă duc la oculistul șef din burg
Și sper să mă trateze cu temei,
Că toată vara ochii mi se scurg…
Privind la decolteuri de femei.

Genţiana GROZA

AGLOMERAȚIE PE 
VALEA PRAHOVEI

În mașini, bară la bară,
Trec turiștii cu speranță,
Trec și orele de vară
...Și jumate din vacanță.

ÎMPRUMUTURI PENTRU 
PETRECEREA VACANȚEI

Pot pleca din nou din țară,
Mulți vor să călătorească,
Credite-s la modă iară
...Banca-i bună... să trăiască!

NEPOTUL ÎN DISTRACȚIE LA MARE
Lefter e de câțiva ani,
Și ce dacă n-are bani?
Se distrează la Mamaia
...Cu pensioara lui tataia.

Rodica JEICAN

ÎN VACANȚĂ
Eu, la munte eu merg cu ea,
Ea fiind soția mea…
O ridic pe Caraiman
Și-o cobor cam dup-un an.

VARA
Un amic de-al meu, distrat,
În Bucegi s-a cățărat
Și urcând, cumva, în grabă,
A căzut... de pe o babă!

CU IUBITUL LA MARE
Când un trandafir mi-a dat,
Mi-a spus: Scuze, s-a uscat;
De-n cinism a fost, fantastic:
Floarea lui era… din plastic!

Ioan MARINESCU – Puiu

DISCULPARE
Frații de pahare
Să nu-mi poarte pică,
Eu m-am dus la mare,
Pentru una… „mică”.

WEEKEND ÎN BUCEGI
Parcă n-ar fi fost de-ajuns,
C-am urcat în patru labe,
Pe platou, când am ajuns,
Peste tot erau doar… babe.

ÎN PLIN SEZON
Pe plajă mulți nu mai încap,
Mai vezi câte-un copil bolund,
Că-l bate soarele la cap...
Mai bine îl bătea la fund.

CANIBALUL LA PLAJĂ
Ce-o fi cu atâtea oare,
Fete și femei nebune,
Stau și se prăjesc la soare..
Oare crude n-ar fi bune?!

Zeno MILLEA

DUPĂ DECEMBRIE 89
Fost-au sute de lozinci,
Ce înaripau opinci;
Azi, rămas-a, dintre toate,
Numai „Scapă cine poate!”.

Gavril MOISA

AMOR DE LUX PE LITORAL
Oricât de mult a insistat
Ea orice sumă-a refuzat
Considerând-o o insultă;
,,N-o fac pe bani, că-s fată cultă”.

LUNA DE MIERE
(Definiție)
Cea mai frumoasă lună-a vieții
De când te naști și până mori,
Pe care numai îndrăzneții
Mai nou, și-o fac de multe ori.

AMBIȚIE PROFESIONALĂ
Deși e numai amatoare,
S-a dus cu șeful ei la mare,
Să-i dovedească că rezistă
Cât una... profesionistă.

LA MARE
În anii dictaturii, triști,
Erau sectoare cu nudiști,
Acum, de stau și mă socot,
Văd că nudiști îs peste tot.

Gavril NECIU

TINERI ÎN VACANȚĂ 
Pe la marea pitorească,
În tandemuri prietenești,
Merg băieți să „pescuiască”,
Fetele să prindă „pești”!

PLOAIA DUPĂ VACANȚE
Deși provoacă inundații,
E bună ploaia cu șuvoaie,
Ea ține loc de inundații
Și spală țara de gunoaie!

TURISM ROMÂNESC
După un an de lucru-afară,
Se-ntorc buluc românii-n țară,
Sa își organizeze iar
Vacanța în Madagascar!

PRECAUȚIE 
Cum pandemia e în floare
Și boala e contagioasă
Preferă, mulți, vacanța mare
Să stea, de regulă, pe-acasă!

Mihai TEOGNOSTE

AERUL TARE AL ÎNĂLȚIMILOR
De la munte-am sosit amețit,
Cu atât oxigen inhalat,
E prea tare-acest aer sfințit,
Sau pietroiul târziu observat?

LITORAL DOTAT
Pe căldura mult prea mare,
Chioșcul salvator apare! -
Ce-aveți rece pe aici?
Suc sau bere? - Niște mici!

SATIRICONIȘTII ȘI VACANȚELE

Culese de Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda


