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LEBĂDA 
 

 

 

Când printre valuri ce saltă 

  Pe baltă 

În ritm ușor, 

Lebăda albă cu-aripele-n vânturi 

  În cânturi 

Se leagănă-n dor; 

 

Aripele-i albe în apa cea caldă 

  Le scaldă, 

Din ele bătând, 

Și-apoi pe luciu, pe unda d-oglinde 

  . . .: 

O barcă de vânt. 

 
 (1868) 

 

 

(Biverb: 2-6) 
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DOI AŞTRI 
 

 

Am văzut doi aștri, 

Strălucind albaștri 

Sub o frunte-n vis; 

M-a-necat seninul 

Când privii divinul, 

Blândul lor surâs. 

 

Și mi-am zis în mine: 

Înger cu lumine 

De-un adânc noroc... 

Din a vieții tale 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Cum nu stai în loc? 

 
(1872) 

 

 

 

(Biverb: 9, 4) 
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DIN VALURILE VREMII 
 

 

 

Din valurile vremii, iubita mea, răsai 

Cu brațele de marmur, cu părul lung, bălai – 

Și fața . . . (1) ca fața albei ceri – 

Slăbită e de umbra duioaselor dureri! 

Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei, 

Femeie între stele și stea între femei 

Și întorcându-ți fața spre umărul tău stâng, 

În ochii fericirii mă uit pierdut și plâng. 

 

Cum oare din noianul de neguri să te rump, 

Să te ridic la pieptu-mi, iubite înger scump, 

Și fața mea în . . . (2) pe fața ta s-o plec, 

Cu sărutări aprinse suflarea să ți-o-nec 

Și mâna friguroasă s-o încălzesc la sân, 

Aproape, mai aproape pe inima-mi s-o țin. 

 

Dar vai, un chip aievea nu ești, astfel de treci 

Și umbra ta se pierde în negurile reci, 

De mă găsesc iar singur cu brațele în jos 

În trista amintire a visului frumos... 

Zadarnic după umbra ta dulce le întind 

Din valurile vremii nu pot să . . . (3). 

 
 (1883, decembrie) 

 

 

 

 



5 

1) Rebo eliptic anagramat: 6+(4)=9 

 

      
 

 

2) Scart anagramat: XXXXXĂXX 

 

 
 

 

3) Biverb: 2, 7 
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DINTRE SUTE DE CATARGE 
 

 

 

Dintre sute de catarge 

 Care lasă malurile, 

Câte oare le vor sparge 

 Vânturile, valurile? 

 

Dintre păsări . . . (1) 

 Ce străbat . . . (2), 

Câte-o să le-nece oare 

 Valurile, vânturile? 

 

De-i goni fie norocul, 

 Fie idealurile, 

Te urmează în tot locul 

 Vânturile, valurile. 

 

Nențeles rămâne gândul 

 Ce-ți străbate cânturile, 

. . . (3), îngânându-l, 

 Valurile, vânturile. 

 
 (1880) 
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1) Monoverb: 6-9 

 

 
 

 

2) Monoverb eliptic anagramat: 5, (7)=11 

 

 
 

 

3) Biverb cu intars anagramat: 2+4+5=XXXXXX XXCXNXX 
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DE-OR TRECE ANII… 
 

 

De-or trece anii cum trecură, 

Ea tot mai mult îmi va plăce, 

Pentru că-n toat-a ei . . . (1) 

E-un „nu știu cum” ș-un „nu știu ce”. 

 

M-a fermecat cu vro . . . (2) 

Din clipa-n care ne văzum? 

Deși nu e decât femeie, 

E totuși altfel, „nu știu cum”. 

 

De-aceea una-mi este mie 

De ar vorbi, de ar tăce; 

Dac-al ei glas e . . . (3), 

E și-n tăcere-i „nu știu ce”. 

 

Astfel robit de-aceeași jale 

Petrec mereu același drum... 

În taina farmecelor sale 

E-un „nu știu ce” ș-un „nu știu cum”. 

 
 (1883, decembrie)  
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1) Monoverb anagramat: 5, 2=7 

 

 
 

 

2) Scart silabic anagramat: XXXTAXXXXX 

 

 
 

 

3) Monoverb cu incastru anagramat: XXXXNXX 

 

 
 

(Tablou de Nicolae Grigorescu) 
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CÂND AMINTIRILE 
 

 

Când amintirile-n trecut 

 Încearcă să mă cheme, 

Pe drumul lung și . . . (1) 

 Mai trec din vreme-n vreme. 

 

Deasupra casei tale ies 

 Și azi aceleași stele, 

Ce-au luminat atât de des 

 Înduioșării mele. 

 

Și peste arbori răsfirați 

 Răsare blânda lună, 

Ce ne găsea îmbrățișați 

 . . . . . . . . . . . . . (2) 

 

 A noastre inimi își jurau 

 Credință pe toți vecii, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

 De floare liliecii. 

 

Putut-au oare-atâta dor 

 În noapte să se stângă, 

Când valurile de izvor 

 N-au încetat să plângă, 

 

Cum luna trece prin stejari 

 Urmând mereu în cale-și 

Când ochii tăi, tot încă mari, 

 Se uită dulci și galeși? 

(1883, 15/ 27 mai) 
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1) Monoverb: 6-8 

 

 
 

 

 

2) Triverb 8-2-7 

 

 
 

 

 

 

3) Criptografie: 4, 2, 6, 2, 8 
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TU CEI O CURTENIRE… 
 

 

Tu cei o . . . (1) 

În glumă și dorești 

Să-ți spun a mea iubire 

În versuri . . . (2). 

 

Dar eu sunt . . . (3) 

Și nu știu să răspund. 

Nu pot să-mbrac în glume 

O taină ce ascund. 

 

Tu râzi și-ți razemi capul 

De umăru-mi încet, 

Și-n ochii mei îmi cauți, 

. . . (4), așa cochet. 

 

Tu vezi că în iubire 

Nu știu ca să glumesc; 

Nu-ți pare oare bine 

C-atâta te iubesc? 

 
 (1876) 

 

 

1) Monoverb anagramat: 4, 1, 2-1, 1 =9 
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2) Rebus eliptic anagramat: (6) + 6 = 11 

 

             
 

 

3) Rebo metagramat: XXXOX + XXXAX = 10 

 A  I 

 

    
 

 

4) Rebo meta-anagramat: 5 + XXI = 8 

 C 
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CÂNTECUL LĂUTARULUI 
 

 

Ca povestea cea sărmană 

. . . (1) n-o-a-nţeles, 

Trec prin vremea tristă, vană, 

Cum prin secoli un eres. 

 

Sunt ca lira spartă-n stâncă, 

Sunt ca glasul din pustii, 

Sunt ca marea cea adâncă, 

Sunt ca moartea între vii. 

 

. . . (2) ce mă-neacă 

Eu sorbeam mirul curat, 

Cum o lebădă se pleacă 

Bând din lacul îngheţat. 

 

Dar cu moartea cea adâncă 

Azi eu schimb al vieţi-mi gând, 

Am fost vultur pe o stâncă, 

Fire-aş cruce pe-un mormânt! 

 

Care-i scopul vieţii mele, 

De ce gându-mi e proroc, 

De ce ştiu ce-i scris în stele, 

Când în van lumea o-nvoc. 

 

Crucea-mi pară . . . (3), 

Parcă arz-a vieţi-mi tort, 

Căci prin neguri mormântare 

Voi să văd faţa-mi de mort. 
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Doar atunci când prin lumine 

M-oi sui la Dumnezeu, 

Veţi gândi şi voi la mine 

Cum am fost în lume eu. 

 
 (1871) 

 

1) Biverb reflexiv: 4, 6 

 

 
 

2) Biverb: 6, 6 

 

 
 

3) Rebo anagramat: 5 + 5 = 10 

 

 
Alighieri 

 
Nicolae 
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SONET SATIRIC 
 

 

Pișcată-ți este mâna ta de streche, 

De miști în veci condeiul pe hârtie  

Durează-un șir sau fabrică o mie; 

Cuvinte-nouă-or fi, dar blaga veche. 

 

Ce are-n gând un om, aceea scrie, 

Nimica nou tu n-ai de spus, Ureche, 

Cu . . . (1) fiind pe veci păreche, 

Tu izvodești, cel mult, ce dânsul știe. 

 

Ți-asamăn fruntea unei vii . . . (2) 

Și vânt și pleavă sunt a tale scrieri, 

De zei lipsite, vai! a tale pagini. 

 

. . . (3) paiul sec al minții-l trieri, 

Drapându-i golul ei cu reci imagini: 

Nimic nu iese dintr-un dram de crieri. 
 

 (1876) 

 

1) Monoverb cu 

incastru anagramat: 

XXXXXZX 

 

 

2) Monoverb: 5-8 

 

 

 
 

3) Rebo metagramat: 

3 + 5 = XIXOXXXX 

 A  A 
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ŞI DACĂ... 
 

 

Și dacă ramuri bat în geam 

 Și se cutremur plopii, 

E ca în minte să te am 

 Și-ncet să te apropii. 

 

Și dacă stele bat în lac 

 Adâncu-i luminându-l, 

E ca durerea mea s-o-mpac 

 Înseninându-mi gândul. 

 

Și dacă norii . . . . . . . . . (1) 

 De iese-n luciu luna, 

E ca aminte să-mi aduc 

 De . . . . . . . . . (2). 

 
(1883, 13/25 noiembrie) 

 

 

 

1) Triverb reflexiv: 4, 2, 3 

 

 

2) Biverb: 4-10 
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ÎNGER DE PAZĂ 
 

 

Când sufletu-mi noaptea veghea în estaze, 

Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază, 

Încins cu o haină de umbre și raze, 

C-asupră-mi c-un zâmbet . . . (1); 

Dar cum te văzui într-o palidă haină, 

Copilă . . . (2) de dor și de taină, 

Fugi acel înger de ochiu-ți învins. 

 

Ești demon, copilă, că numai c-o zare 

Din genele-ți lunge, din ochiul tău mare 

Făcuși pe-al meu înger cu spaimă să zboare, 

El, veghea mea sfântă, amicul fidel? 

Ori poate!... O,-nchide lungi genele tale, 

Să pot . . . (3) trăsurile-ți pale, 

   Căci tu – tu ești el. 

 
 (1871, 15 iunie) 

 

 

TITLUL 

(Triverb cu incastru anagramat: 5 + 5 = XXXXX XX PXXX) 
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1) Triverb: 7-1-5 

 

 

 
 

 

 

2) Monoverb: 6-8 

 

 

 
 

 

3) Monoverb: 6-10 
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SOMNOROASE PĂSĂRELE 
 

 

Somnoroase păsărele 

Pe la . . . se adună, 

Se ascund în rămurele – 

 Noapte bună! 

 

Doar isvoarele suspină, 

Pe când codrul negru tace; 

Dorm și florile-n grădină – 

 Dormi în pace! 

 

Trece lebăda pe ape 

Între trestii să se culce – 

Fie-ți îngerii aproape, 

 Somnul dulce! 

 

Peste-a nopții feerie 

Se ridică mândra lună, 

Totu-i vis și armonie – 

 Noapte bună! 

 
(1883, decembrie) 

 

Monoverb cu incastru: XXIXXXX 
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DIN NOAPTEA 
 

 

Din noaptea vecinicei uitări 

În care toate curg, 

A vieții noastre desmierdări 

Și raze din amurg, 

 

De unde nu mai străbătu 

Nimic din ce-au apus — 

Aș vrea odată-n viață tu 

Să te înalți în sus. 

 

Și dacă ochii ce-am iubit 

N-or fi de . . . . . . (1), 

Tu mă privește liniștit 

Cu . . . . . . (2). 

 

Și dacă glasul adorat 

N-o spune un cuvânt, 

Tot înțeleg că m-ai chemat 

Dincolo de mormânt. 

 
(1884, 12/ 24 februarie) 

 

 

1) Biverb reflexiv: 4, 5 

 

 
 

 

2) Biverb: 8, 6 
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STAU ÎN CERDACUL TĂU 
 

 

Stau în cerdacul tău... Noaptea-i senină 

Deasupra-mi crengi de arbori se întind, 

Crengi mari în flori de umbră mă cuprind 

Și vântul mișcă arborii-n grădină. 

 

Dar prin . . . (1) ta eu stau privind 

Cum tu te uiți cu ochii în lumină. 

Ai obosit, cu mâna ta cea fină 

În val de aur părul . . . (2). 

 

L-ai aruncat pe umeri de . . . (3), 

Desfaci visând . . . (4) de la sân, 

Încet te-ardici și sufli-n . . . (5)... 

 

Deasupră-mi stele tremură prin ramuri 

În întuneric ochii mei rămân, 

Ș-alături luna bate trist în geamuri. 

 
 (1879) 

 

1) Monoverb eliptic 

anagramat: (4), 6 = 9 

 

 

2) Monoverb: 6-10 
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3) Rebo cu incastru anagramat: 3 + 4 = XXXXOXXX 

 

       
 

4) Monoverb anagramat: 5, 4 = 9 

 

 
 

5) Rebo eliptic anagramat: 4 + (5) = 8 
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DEZLEGĂRILE: 

 
LEBĂDA: Le-ntinde; DOI AŞTRI: Înflorita cale; DIN VALURILE 

VREMII: 1) străvezie; 2) lacrimi; 3) te cuprind; DINTRE SUTE DE 

CATARGE: 1) călătoare; 2) pământurile; 3) Zboară vecinic; DE-OR 

TRECE ANII: 1) făptura; 2) Scânteie; 3) armonie; CÂND 

AMINTIRILE: 1) cunoscut; 2) Şoptindu-ne-mpreună; 3) Când pe cărări 

se scuturau; TU CEI O CURTENIRE: 1) curtenire; 2) franţuzeşti; 

3) melancolic; 4) Vicleano; SONET SATIRIC: 1) Pantazi (patină); 

2) Paragini; 3) Zadarnic (zid + ornic); CÂNTECUL LĂUTARULUI: 

1) Care nimeni; 2) Dintre chinuri; 3) gânditoare;  ŞI DACĂ: 1) deşi se 

duc; 2) tine-ntotdeauna; ÎNGER DE PAZĂ: 1) aripele-a-ntins; 

2) cuprinsă; 3) recunoaşte; SOMNOROASE PĂSĂRELE: cuiburi 

(cuburi); DIN NOAPTEA: 1) raze plini; 2) stinsele lumini; STAU ÎN 

CERDACUL TĂU: 1) fereastră; 2) despletind; 3) ninsoare; 4) pieptarul; 

5) lumânare. 
 

 

 

CARTE DE VIZITĂ 

(11, 8) 

 

 

Mimi TECUCEAN 

Gelu SIN 
 

 

Ce carte de rebus dezleagă cei doi? 
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