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COLOŞI şi… COLOŞI
Îmi amintesc, nu o dată, că G. Călinescu, grăind chiar despre sine, în neterminata şi
înfricoşătoarea lui Istorie din 1941, afirma că e scriitorul care ,,a socotit că e mai instructiv să-şi

înceapă cariera epică printr-o biografie. Viaţa lui Mihai Eminescu…’’
Pentru Serghei Coloşenco, custodele virtual şi deloc onorific al Bibliotecii REBUS din oraşul

cu nume enigmatic, principiul călinescian a devenit sămânţa maşcată căzută pe solul cel mai
fertil. Aidoma înaintaşului, d-l. Serghei Coloşenco, în cărţi de rebus aflate în raftul cel mai la
îndemâna cititorului şi dezlegătorului, construieşte ,,biografii’’ din elemente existenţiale subtile,
pitite la vedere şi nu, în elegante şi surprinzătoare definiţii. Sunt 12 (număr biblic !) cărţi de neasemuită înţelepciune şi
exactitate. Şirul e deschis de Cartea rebusistă (2009), care ne poartă prin biblioteci diverse, în căutarea a 11 coloşi şi…
coloşi, după cum veţi constata: Costache Conachi (carte din 2008), poet a cărui vocaţie este, după demonstraţia
călinesciană, ,,erotică’’; Dimitrie Cantemir (2003), ,,filosof şi romancier’’; Vasile Cîrlova (2011), ,,poetul cu un simţ acut al
liniştii câmpeneşti, măsurate în zvonuri monotone’’; I.L. Caragiale (2002) care, apropo de scris literatură, întărea îndemnul:
,,să iei din grămada haotică a baniţei, mărgeluşe, bob cu bob, şi să le aşezi cu anume rost, după priceperea ta, pe
priceperea şi a altuia’’; Ion Creangă (2002), cel care ,,crează o atmosferă. Nicăieri limba nu e a artistului, ci a eroilor lui,
chiar când Creangă însuşi vorbeşte’’; George Coşbuc (2003), ,,un desăvârşit tehnician, dar nu rareori şi un mare poet,
profund original’’; Mihai Codreanu (2015), poetul cu ,,înclinări mai degrabă spre meditaţie’’; Otilia Cazimir (2003), în
versurile căreia te întâmpină ,,o mare prospeţime de senzaţii’’; Mateiu I. Caragiale (2011), un prozator aşezat ,,mai curând
în grupa suprarealiştilor’’; Eusebiu Camilar (2011), autor de ,,proză de evocare […], de un realism negru’’ şi, în sfârşit (de
data asta!), George Călinescu (2005), cel de la care învăţăm aproape toţi, dacă pronia te-a hărăzit şi cu un dram de
judecată…
Am vrut, de fapt, să vă atrag atenţia asupra unui Cetăţean al Limbii Române, numele lui avându-şi rădăcina într-un
COLOS universal. În ce mă priveşte, encomionul îmi displace. Şi lui Serghei Coloşenco. Dacă nu-i caut vreunul, e pentru că
el însuşi este. Asta-i şi pricina pentru care l-am enumerat la litera C, de la cognomenul roman capito. Pe româneşte ,,cap
mare’’.
Contraziceţi-mă!
Gruia NOVAC
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CALAMANDROS
Colegul Coloşenco, conştiinciosul conştient,
,,construieşte’’ cărţi contaminante, citite când-când,
căutate copios când ceaţa cade câinoşind cetăţenii,
continuându-şi
calea
cugetului
cotrobăitor
circumvoluţiunilor creierelui celui căpos. Cum?
Comunicându-ne cognomene care cinstesc cultura:
Cazimir (Otilia), Cîrlova (Vasile), Camilar (Eusebiu),
Codreanu (Mihai), Conachi (Costache), Cantemir
(Dimitrie), Coşbuc (George), Creangă (Ion), coame
carpatine! Calabalâc cumpătat! cred cârcotaşii
culpabili & chilomani. Cârciogar, ce ciorile! Clonţoşi!
Ceată cărturărească, ciurdă chiar!
Calamandros, conaşilor! cuvântă Creangă,
capul clericilor catehisiţi, că ceata cititorilor
cunoaşte clevetiri convorbireşti care călesc cel
căutat cuvânt cult, culant.
Călăuza care-i? C a l a m a n d r o s.
Gruia NOVAC
8 martie 2016, Bârlad
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C
Consoană explozivă scurtă; litera e de provenienţă feniciană [gimel ], unde înseamnă
cămilă, deoarece se aseamănă cu o cocoaşă, semnifică ,,deschidere/închidere’’, în plan
existenţial şi psihic; e asociată unui principiu mai mult pasiv şi feminin. Corespunde Fecioarei şi
Balanţei. În plan cosmologic îi corespunde luna în faza de creştere.
Apud: Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, VOX, 2007.

*
Cu iniţiala C au semnat: Cezar Bolliac, I.L. Caragiale, Gh. Carare, Zaharia Carcalechi, Al
Ciura, Mihai Codreanu, G. Ciprian, George Coşbuc, Nichifor Crainic, Eduard Dioghenide, Cincinat
Pavelscu şi C. Racovski.
Apud: Mihai Straje, Dicţionar de pseudonime, Minerva, 1973.

CORNUL CĂRTURARILOR
~cimilitură cultă cu cheia 100 (centum) ~
Curbură ciudată,
Corbiu cîrlionţ,
Cătuşă căscată,
Cârcel, coastă, clonţ!

Confrunţi cobiliţa
– Corb candid cambrat –
Cu coarnele celui
Chiar Cornea chemat.

Corn copt cu coltuce
– Ce clasic clişeu! –
Curea cîteodată,
Color curcubeu!

Contempli cînd coarde,
Cînd coarbe, cînd cleşti,
Codiţa cu care
Cuprindem căni, ceşti.

Ce candelă calmă
Cernitului cer,
Coranului cheie,
Citeţ caracter!
Consoană, chiar cifră,
Cu cald, curb contur,
Cum chemi comparaţii,
Cerc ciunt, cu cusur!
Cînd capătul cîrjei,
Cînd cioc coroiat,
Cîrcit castravete,
Cîrnat contractat!

Consulţi cîte cele,
Cernind, cercetînd:
Căngi, creţii catenei, Curg ciorne curînd…
Ci, cîte cuvinte
Continuu cătăm,
Cu ce consonantă
Constant cochetăm!
Victor ADRIAN, Ploieşti
Rebus, nr.25 (560), 15 octombrie 1980.

Cînd coadă canină,
Cuier cu cîrlig,
Cînd chiar căţelandru
Cu corpul covrig!
Cînd creasta cupolei,
Colacul ciupit,
Croiala copitei,
Călcîiul croit!…

CĂŢELUL ROSTOGOL
Într-o zi caldă de vară,
la ţară, la bunicii mei, l-am
primit pe Rostogol, un căţel
cu blana neagră ca smoala,
la pachet cu ceva din pluş
maro, care cred că înainte,
arăta ca un şoricel cu mustăţi
uriaşe. Era însorit afară, aşa
că am hotărât să ies cu el la
o plimbare prin grădină.
Fiind foarte jucăuş, a început
să alerge printre straturile cu
de toate, apoi s-a ascuns în spatele casei.
Cum eu nu mă puteam strecura după el,
locul fiind prea strâmt, am căutat alte metode să-l
scot de acolo: mai întâi l-am strigat, dar degeaba,
el nu reaacţiona la numele cu care l-am botezat cu
câteva clipe înainte. După aceea am încercat să-l
atrag cu niscai oscioare de la găina tăiată de
bunica în cinstea sosirii noastre, dar mai mult ca
sigur nu apucase să prindă gustul lor, fiind încă un
papă-lapte.
În cele din urmă m-am gândit că poate în
cartea “Prietenii mei” pe care o primise celălalt
bunic, rebusistul, de la confratele lui, “nenea”
Serioja, voi găsi vreo idee salvatoare şi am mai
puricat-o la repezeală, doar, doar…
Aproape de sfârşitul volumului, aproape
deznădăjduit, am aflat cât de mult conta jocul cu
şoriceii-victime pentru un patruped năbădăios! Şi
pluşul, ce-i drept, cam scărmănat, şi-a făcut
datoria, iar Rostogol şi-a reluat giumbuşlucurile şi
se uita la mine cam mustrător că nu aveam aceeaşi
aplecare spre veselie. El nu înţelegea ce obositor a
fost efortul de a-i reda dispoziţia de joacă!
Mihai-Alexandru CREŢU
N.R. Mihăiţă este nepotul lui Mihai Gherasim.

Volumul apărut la 14.02.2016, la
Editura "Sfera", Bârlad.
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CUVINTE
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I

ORIZONTAL: I.E răspândită în toată viaţa omului. -Musca II
mută a timpului rupt. II.Stare sufletească de surîsuri. -Ce
poate fi altceva decît poezie? III.Jumătate de voce. -Carcasă III
vegetală. -[Costache Stamati.] IV.[Munţi în Alpii Retici.] - IV
[Antilope africane.] -Produse ale unei îndeletniciri strict
V
ţărăneşti. V.Putini de miere. -Nişte fecioare zvelte cu
amforele purtate pe cap (sing.). VI.Macaroană de cauciuc. - VI
Preced pe Cernîşevski. -Parte dintr-un cot. VII.Atunci cînd VII
apuci să începi ceva. VIII.Monosilab de tăgadă. -Barcă
uşoară de sportiv. -Eufrosin Poteca. IX.Fiul Plopilor. -Stai VIII
numai într-una, fiindcă nu poţi în mai multe. -Aripi de corabie IX
(sing.). X.Furtună de sînge şi de moarte. -Drumeţ după stele.
X
XI.[Oraş în Arabia.] -Nişte gospodine pricepute la dulceaţă
XI
(sing.). XII.Ritm în trei timpi. -Piatră preţioasă.
VERTICAL:
XII
1.Un mincinos al condeiului. 2.Calitatea lucrului convenit că
vine la timp. -Talaze, albăstrimi şi feluri de verde, furnicate de scăpărări. 3.Sfârşit de sonet. -Piatră roşie de
podoabă. -Mărgele pe şiret. 4.Frate siamez cu Zag. -Numele de familie al lui Peneş Curcanul. 5.Reflectări
artistice. -Folosea iodul într-un amestec. 6.Oraş în Tracia şi rimă la Erekteion. -Nişte cucoane în şaluri şi
scurteici de pene (sing.). 7.Personaj legendar şi rimă la staul. -Haină veche. 8.[Centimetru cub.] -Anticamera
cimitirului. -Se zice despre spaţiul dintre două rânduri scrise. 9.Stăpânitorul furtunilor (mit.). -[Literă ebraică.] Din vorbe… 10.Idee întreruptă… -Şi le dă fudulul. -Prinţ arab. 11.Sac pentru pescuit. -Avînt de cerb (pl.).
12.Starea unei sălcii trăznite. -Cocó.
N.R. Careul a apărut în volumul ,,Cuvinte potrivite şi… încrucişate’’ de Tudor Arghezi, în 1933, reeditat în Scrieri, vol. 30, Proze,
Editura Minerva, 1976, p. 110-111;
Încrucişare: N.Gh. Popescu-Rebus, care defineşte cuvintele dintre paranteze, semnând Cuvînt pentru cititori, noiembrie 1975.
Definiţii: Tudor Arghezi.
S-a păstrat ortografia din 1933.
Pentru a facilita dezlegarea, dăm cuvintele de… dicţionar: ERR, RUP, RIAD, EION, VAV.
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ORIZONTAL: 1)Curat ca lacrima. 2)Ajunsă frecvent în presă. 2
3)Au greutăţi în deplasare ●Chimicul de altădată. 4)Două din 3
trei! ●Cursă nautică ●Cupa transportatorilor. 5)Nimic mai simplu 4
●Merge în urma coloanei. 6)Lucrează cu fiarele ●Dau de băut.
7)Luată de nouă ●Scrieri de la dreapta la stânga! 8)Coate goale! 5
●E în stare de orice. 9)Pod plutitor ●Priză de aer. 10)Apel la 6
cunoştinţe ●Mobilă pentru acasă. 11)Sar la cap.
7
VERTICAL: 1)Armate în acţiune. 2)Umblă cu coada pe sus
8
(pl.) ●Unu cu o necunoscută! 3)Se dă la băut ●Apare la fix ●A
ajunge în scaun. 4)Dă de veste ●Câştigat după muncă. 5)Trage 9
să moară ●O afecţiune pentru mucoase. 6)Dă siguranţă 10
interpretării ●Efectul unui şut în adâncime ●Lăsate de izbelişte!
11
7)Somniferul copilăriei ●Chip cioplit. 8)Culoare de neînlocuit!
●Grădina raiului. 9)Vin grămadă la jocurile de iarnă ●Ţinea domnii în funcţie. 10)Confirmă prelungirea
acordurilor ●Scos în şuturi. 11)Date pe faţă.
Dicţionar: ENE.

Încrucişare: MARIAN STANOMIR
Definiţii: OLIMPIU LANGA, MIHAI V. MATEI,
MARIAN STANOMIR, ION TOHĂNEANU.
Rebus Grup CETATEA Râşnov
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CEAI!
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(FANTEZIE)

2

ORIZONTAL: 1)Ceai din belşug! 2)Merge la echitaţie ●Dublura unui 3
macac! 3)Sunt deosebit de bune ca extreme ●Zgomot scurt. 4)Greutăţi
preţioase ●Îi arde de joacă. 5)Etalonul purităţii ●Timp de o jumătate de 4
zi. 6)Făcută împreună cu o fată! ●Trup gol! ●Înghiţite de orcă! 7)Mijloc 5
de locomoţie intern ●Prinse în lesă! ●Beneficiar al prevenţiei de
6
nevinovăţie. 8)Ne indică apariţia soarelui (fem.). 9)Paiele din şiră ●Nu
7
are copii. 10)Ce se dă la rând?!
VERTICAL: 1)Ce repetaţi?! 2)Micuţe bătute doar cu picioarele ●Lac 8
asecat! 3)Se remarcă prin limpezime (pl.) ●Alungă 9
boala. 4)E uşor de spart ●Chiar aşa. 5)Nu stă
drept în cap ●Astupă gaura (var.). 6)Se 10
împotriveşte principial! ●Scoase de la rece! ●Nu
se cunoaşte vârsta asinului! 7)Face plăţi în contul tău ●Ouă ţinute-n alcool! ●Etalonul
singurătăţii. 8)Merge uşor ●Vas mare pentru lichide. 9)Consemnează plânsetul (pl.)
●Spărgător notoriu. 10)Doar ce au fost scrise!
Nelu VASILE, Turburea, Gorj

Ce e. . .?!
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ORIZONTAL: 1)Comici celebri (3 cuv.). 2)Cu cultura e la pământ 2
●Concentrare spirituală de forţe externe (pl.). 3)Care-i omul ce vine
de la ROMA?! ●Ce face din slav un supus al domnului?! 3
4)Configuraţie în fel şi chip, la scenă deschisă ●Corp de balet! 4
5)Cam la fel ●Călugăr din vechea mânăstire ●Capăt de fitil!
6)Cuneiformă persană ●Circul… la înălţime. 7)Culegere de reguli 5
juridice ●Cuceritor prin luptă din fosta armată a Imperiului Otoman. 6
8)Care este mirean ●Cardinal la ordinea zilei. 9)COLOANA
7
INFINITULUI ●Cioburi de vază… din greşeală. 10)Ce sunt oare?
8
●Cuceritorul otoman.
VERTICAL: 1)Cască gura la alţii. 2)Curs de limba engleză ●Cea 9
care îşi urmează matca. 3)Cuprul dat pe faţă ne arată adevăratul
caracter ●Contorul la control (inf.). 4)Căi de 10
inspiraţie ●Cadru de bază la intrare şi ieşire.
5)Casnici! ●Carte de credit ●Casier… de legătură! 6)Critic muzical român (Iosif)
●Cuvânt înainte la genul epic! 7)Corp de iluminat ●Cuvânt cu greutate. 8)Cuptorul
maşinii de gătit ●Ciclul sexual cu perioada lui la mamifere. 9)Control medical
●Concentrat către şotron! 10)Cât mai sus posibil ●Câine de vânătoare.
Octavian DUMITRIU, Văleni, Vaslui

CORESPONDENŢĂ CU "CETATEA"
(Biverb epentetic: OOXXXXXOOO = 5, 5)

(Triverb: 5, 6, "7")
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ORIZONTAL: 1)Anvelopă pentru roţi ●Trei sute le romani.
2)Familie nobiliară din Pisara, Umbria ●Veche măsură de
capacitate pentru lichide, mai mare decât vadra (pl.). 3)Erou al
romanului ,,Cavalerii’’, de Ioan Dan (Indru) ●Proprietarul unei luntre
uşoară, lungă şi îngustă (înv.). 4)Corb din America de Sud ●La fel
●Arătaţi cu degetul. 5)Mioare ●Boierii de altădată. 6)Monedă de
aramă bătută de Ioan Vodă cel Cumplit în 1573 ●Vai! 7)Diftong latin
●Circa (abr.) ●Miez de nucă! 8),,European Olympic Committes’’
(siglă) ●Chipiul milităresc înalt şi tare, purtat odinioară (pl.). 9)A se
stabili undeva ●Document bancar. 10)Sat în judeţul Mureş
●Pieptănătură feminină. 11)Aceea ●Zar mic la table ●Priveşte!

2
3
4
5
6
7
8
9

(reg.).

VERTICAL: 1)Produs alimentar în formă de praf, folosit la 10
prepararea ciocolatei ●Localitate în judeţul Sălaj. 2)Arbust 11
ornamental ●A cânta pe baltă. 3)Vechea denumire a oraşului
Victoria ●Comună suceveană de unde se extrage sarea gemă. 4)Dimpotrivă ●Iată! (lat.) ●Unu şi unu!
5)Mamifer tibetan ●Cămaşă rustică ●Cu ce scop? (2 cuv.; expresie familiară). 6)Încoace (reg.) ●Pană de
lemn. 7)Barcă pentru sportivi ●Literă din alfabetul chirilic. 8)Bice! ●Localitate în Italia. 9)Compoziţie lirică în
metru variabil, având ca temă vânătoarea sau plăcerile câmpeneşti, în italiană însemnând vânătoare
●Denumirea italiană a literei ``H``. 10)Bătute în floare ●A chiui ●Din rocă! 11)Sat băcăuan ●Stăncuţă.
Dicţionar: ACAE, CACU, ACCA.

Costel FILIUŢĂ, Bârlad

CULORI

CĂLĂTORIE CARPATINĂ
(Sonet şi acrostih)

ÎN ARITMOGRIF

A

Ce bine e când merg pe vârf de munte!
Acolo aş dori să-mi petrec vara,
La umbra bradului să stau şi seara,
Izvorul să-l ascult chiar de pe punte!
Strângând din dinţi, urc pe cărări cotite.
Trec nişte cerbi frumoşi în dese pâlcuri,
Rămân mirat cum se adapă-n bâlcuri,
Admir aceste graţii cu ispite!
Tu, munte, eşti hrana sufletului meu!
Hotar înalt de piatră, ce mult te-ador!
Ochii mei se scaldă, te văd ca pe-un zeu...
Giuvaer al lumii, vis nemuritor,
Amintiri de-o vară o să am mereu,
Ştiind că vei fi, în veci, fermecător...
N.A.: Citind versurile poeziei de mai sus, veţi descoperi,
prin metoda acrostihului, prenumele şi numele unui scriitor
român, îndrăgostit de călătorii montane.
Ionel ŞERBAN, Bârlad

Concert
Cântă ciocârlia, canto cristalin
Cinteze, colibri ciripesc calin,
Cucuriguuuu… cântă cocoţaţi cocoşii,
Ce concert celest creează colţoşii!
Ioan MANZUR, Lugoj
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U1

4

5

L2

17

10

11

T3

13

10

16

15

5

4

9

12

16
3

4

13

1

7

1

4

7

3

R4

14

10

8

A5

17

7

1

5

M6

7

18

7

1

9

7

4

7

5

8

14

A5

10

16

5

R4

2

5

3

10

4

6

I7

2

2

15

17

5

4

N8

5

16

7

1

8

B
Înlocuind cifrele prin litere, veţi descoperi pe orizontal
alte zece culori.
Viorel GĂZDAC, Timişoara

Corectă compoziţie! – cugetă calm Coloşenco
cucerit cu catrenul care calmează complet colţuroşii
ce contestă calitatea corespondentului, cel care
compusese ceea ce criticăm cu cinism.

COLABORATORII
1

2

3

4

1

5

3

39

4

18

29

10

9

10

11

40

54

41

24

32

31

11

11
12

61

2

2

63

13

30

8

62

64

49
36

8

57

38

23

3

4

19

42

25
48

43

21

59

15

6

50

14

7
8

31

34

52
46

56
60

45

9

35

33

ORIZONTAL: 1)Mamifer sălbatic carnivor ●În
diferite locuri dintr-un izvor citat. 2)Dansatoare şi
cântăreaţă japoneză ●Cifra de pe monedă care
indică data de emitere. 3)Trandafiriu ●„Central
Retival Artery Occlusion” (siglă) ●Trib la arabi.
4)Oneste!
●Rămăşiţe
pământeşti
●Cules!
5)Lingvist român (Eugen) ●Afluent al râului Simila,
judeţul Vaslui. 6)Zeiţă feniciană ●Termen la jocul
de bacara. 7)Scriitor chinez (2 cuv.) ●Insulă
norvegiană ●„Global Resource Bank” (siglă).
8)Comercial ●Unu la zero! 9)Chiot ●Provincie în
Turcia. 10)Card! ●Insulă olandeză ●Porţi.
11)Credincioşi ●Diminutiv. 12)Fecior ●Câinele lui
Tudor Arghezi.

1
8

4

5

6

1
16

7

17

9

18

19

25

21

13
3

11

12
34

2

31

10

15
24

37
32

14

33

9
23

11

20

26

22

10

2

4

29

8
3

35

10
11

22
27

30

3

4

58

44

2

5

17

20

51

1
1

9
12

12

16

26

10

47
55

8

6
37

8
9

53

7
7

1

6
7

6

3

2

5

5

27
28

6

36

10

6
5

5
9

8

7

4

7

ORIZONTAL: 1)Administrator de moşie (od.)
●Referitor la vedere. 2)Maior din proza sadoveniană
●Viţel cu dungi albe (pop.). 3)Unse! ●Veche unitate
comercială. 4)Ieşire din ritm! ●Comandant (abr.)
●Nitroglicerină (abr.). 5)Soi de struguri ●Împreună ●Au
întors-o! 6)Han mongol ●Localitate în Franţa. 7)...
●Istria! 8)Depresiuni ●Inimă de boem! ●Râu în Albania.
9)Lamele muzicale ●Trimisul unui emisar (înv.). 10)...
11)Zeul cu coarne şi picioare de ţap (mit.) ●...
VERTICAL: 1)... ●Eva! 2)Râu în Rusia ●Oaie cu lâna
albă şi deasă. 3)Coca Grecu ●Împărat bizantin (582602). 4)Dinastie chineză ●A suda ●Nume masculin.
5)Sat în Mehedinţi ●Tip de caschetă. 6)Rodica Duma
●Ceai negru chinezesc ●Albă la mijloc! 7)Pe capul
călugărului ●Şuvoi (reg.). 8)Graminee ●În turn! ●Erudit.
9)Instrument muzical ●Ciubăr oltenesc. 10)Oraş în
Estonia ●A usturoia (reg.). 11)În cont! ●Asigurare.

VERTICAL:
1)Redingotă
●Neorganizaţi.
2)Ciocănitoare (var.) ●Aeroport în S.U.A. (cod). Dicţionar: AUA, ESUN, BARP, DRIN, ELET, HIA, BOE, SIU, AII.
3)Râu în Rusia ●Partea lichidă a sângelui (pl.)
xxx
●Dan Ursu. 4)Birlic ●Munţi în Serbia ●Vase
speciale. 5)Scurmare ●Râu în Portugalia. 6)Hain
Pe casetele rasterate: Florian, Dumitriu, Laurian, Nelu,
●Vierme inelat. 7)Plecată de la Mara! ●Urzeala de Lucian, Dumitru, Vlademir, Dorin şi Nicolae: 1 - 10.
pe sul (pl.). 8)Piese de şah ●Inima regizorului!
De la 1-8: Ştefan; 9-14: Mihai; 15-19: Aurel; 20-24: Gruia;
●Unde! 9)Aproape alb! ●Localitate în Nigeria... 25-30: Andrei; 31-37: Mihail.
●...şi în Estonia. 10)Segment (abr.) ●Sunetul
Serghei COLOŞENCO
clopotului ●Munte în Sudan. 11)Aparenţă
înşelătoare ●A locui. 12)Sistem de cuplaj ●Slăbită
===
de efort.

Dicţionar: GUM, AI-U, LAAG, VLIE, DFI, PIZ, TSER, LIZ,
MRA, GIZ, EBAN, LUUA.

(Triverb eliptic anagramat: 8 + 4 + (5) = 5, 4, „7”)

xxx

În casetele rasterate: Mihai, Ionel, Costel.
De la 1-6: George; 7-11: Dumitru; 12-18: Aurel;
19-24: Viorel; 25-29: Marian; 30-35: Dumitru; 36-41:
Ioan; 42-46: Gheorghe; 47-51: Mihai; 52-59: Emanoil;
60-64: Marian
şi Octavian:

7

40

44

10

53

41

32

31

(Cezar)

(Jean)

(Fănuş)
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CARMEN SYLVA – CUGET REGAL
ORIZONTAL: 1)Este un lan de grâu, sub zăpadă (2 cuv.). 2)Ar
putea fi socotită drept cea mai înaltă şcoală a inimii ●Caste! 3)O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

povară mai grea decât durerea este părerea de rău, căci zgura ei 1
aceasta e. 4)Corp de divă! ●Ochi rece ●Forţă a naturii, se
2
aseamănă vântului: ca şi el, nu ştii dincotro vine, nici unde se
duce, nu bănuieşti ce aduce, nici ce risipeşte. Dar ce este mai 3
grav, e că nici el n-o ştie! 5)Una fără copil este ca un clopot fără 4
limbă: sunetu-i ce doarme ar fi minunat, dacă s-ar găsi cine să-l
trezească ●Faţă de masă! ●Emfatic de la început! 6)Inimă de 5
şiret! ●În plină furtună doar o cunoşti, ca şi lumea; dar în ochii 6
bătrânului marinar licăreşte încă reflexul morţii, pe care cu preţul
7
vieţii a înfruntat-o de atâtea ori ●Aruncat la câini! 7)Priviţi la cel
care suferă; totdeauna va trage spre singurătate. Omul este 8
singura lighioană, ce-şi face o mândrie până şi din suferinţa sa, 9
pe care o arată şi celorlalţi (pl.). 8)Emoţii în debut! ●Strigăt la
coridă ●Secat la inimă! 9)Instrument muzical ●Omul este ca 10
aceasta. În clipa în care i se rupe ultima coardă, ajunge o bucată 11
de lemn (pl.). 10)Cochetăria nu este totdeauna o ispită, ci apare
uneori aşa ●Eva pentru Sylva! ●Cântec de balansoar. 11)Şi de va veni o vreme când toate religiunile vor pieri,
tot o să rămână o ultimă biserică: ...(pl.) ●Alfa şi Omega la români.
VERTICAL: 1)Când se află înaintea noastră, ne pare atât de mare, încât atinge cerul. Pentru a ne trece însă
pragul, într-atât se micşorează, de nici nu o mai zărim, adeseori ●Scai! 2)Simplu este mai complex ca o femeie
●Roşii de câmp. 3)Tumoare la cap! ●Scaun de piele ●Tăria marinarului. 4)Învinuire ●Când totul este de foc:
stelele, gândurile, lacrimile (pl.). 5)A bate pământul ●Ce unele femei o arată semenelor lor,
seamănă mai mult a ură, iar a bărbaţilor faţă de femei, pare candela iubirii. 6)Intrate în matcă!
●Toate se înţeleg între ele; pare că alcătuiesc o societate secretă, asemenea francmasoneriei
●Vie în viaţă! 7)Apă multă… stil american ●Fond de perete. 8)Ifose ●Exclamaţie de uimire.
9)Bătrânul adormit ●Fericirea este ca aceasta: îţi răspunde, dar nu vine niciodată. 10)Campion
●,,Am suferit atâta împreună’’…!,iată cântecul prieteniei ●Aşa este educaţia… de a-ţi cunoaşte
datoria şi de-aţi limita libertatea. 11)Este mărturia unui creier bolnav, sau aceea a istovirii rasei
●Tot o apă.
Dicţionar: EMF, IRE, ECA, TUM, ATC.

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj

COMPUNERE… PRECARĂ!
ORIZONTAL: 1)Simbolul lăcomiei (pl.). 2)Serviciu de gardă (reg.).
3)Băştinaşi amerindieni din Antilele Mici şi America de Nord.
●Simbol galben. 4)Coleopteră cu corpul alungit şi picioare lungi,
distrugătoare de insecte ●Capacitate de acţiune. 5)Şi în car şi în
căruţă, mai puţin în teleguţă. 6)Bătuta din picioare (dim.).
7)Scârţitoare cu care se alungă păsările. 8)Ceartă, cicăleală
●Semnalez rar… un indian. 9)Indice pentru conţinutul în aur al
aliajelor acestuia ●Stat în Orientul Mijlociu, cuprinzând o mare parte
a Mesopotamiei. 10)Peşte de baltă cu capul scurt şi cu solzii mari
(pl.) ●Unealtă de pescuit, scoasă din canal!
VERTICAL: 1)Cereale! 2)Aliniată! 3)Rescrise! 4)Enumerată!
5)Ticluieşte o urzeală de război (peior.; pl.) ●Tuns scurt! 6)Vers fără
rimă ●A săvârşi un jaf (arg.). 7)Rezultatul unei împărţiri ●Purtători
de sarcină. 8)Caise culese din prisacă! ●Unitate de aviaţie, ce
întunecă cerul. 9)Măsură luată în carantină! ●Aparţine popoarelor
indo-europene. 10)Duşmanul agenţilor patogeni în laborator
●Localitate în SV Spaniei.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dicţionar: ECKA.

Viorel GĂZDAC, Timişoara
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CULTURĂ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Casă de cultură 2
●Atributul oamenilor de cultură (pl; fem.). 3
2)Se dezvoltă prin cultură ●Un careu de
4
cultură generală. 3)Nota 7 la muzică
●Venit din domeniul culturii. 4)Om de cultură ●Lipsit de cultură 5
generală. 5)O groază de oi ●Colectiv masculin ●A evolua la nivel 6
superior. 6)Timp afectat lecţiilor de geologie ●Are un dar aparte
(fem.) ●Beţe! 7)Primele la cămin! ●Notă pusă în clasă! ●Centrul 7
cultural al Moldovei. 8)Bun pentru orice cultură ●Detaliu dintr-o 8
pânză. 9)Un om între oameni ●La nevoie se cunoaşte.
10)Strâns… legat de cultură ●Ţinută academică. 11)A 9
aclimatiza ●Verde… necultivat.
10
VERTICAL: 1)Plan de cultură ● ,,Posibilitatea de a-ţi forma idei
11
proprii cu ajutorul ideilor altora’’ (N.A. Rubakin). 2)Casă de
cultură ●Fel de fel. 3)Rus sedus! ●Indispensabilă culturii ●Parte a maşinii de treierat. 4)Oameni la răscruce
●Cultură la maturitate. 5)A pune bazele unei culturi ●Cursă acvatică ●Urme de regret! 6)Casă de cultură
●Cadru universitar. 7)Tăria englezească ●O vastă cultură tehnică. 8)A reproduce artistic ●Una peste alta! ●A
face o prezentare. 9)Lipsit de cultură ●Rudă de la masă. 10)Ultimile la cultură! ●Subiect de dragoste ●Atac la
inimă! 11)Are cultură pe vaste domenii ●Tras pe roată.
Lucian STĂNCESCU, Bârlad

Curente literare
ORIZONTAL: 1)Săruri ale acidului clorhidric ●Pământ
umed. 2)Băuturi ●Sentimental ●Rece în parc! 3)Mic
patruped (dim.) ●Sursă de aprins focul (reg.). 4)Cale ferată
●În special (pop.) ●Butoaie. 5)Numele a două poete, mamă
şi fiică (Magda şi Elisabeta) ●Os din bazinul iliac ●Cămăşi
rustice. 6)Cete! ●Locul cântăreţilor din biserică ●Încărunţit.
7)Sufix cu sensul de ,,calitate’’ ●A adora ●Fără un dinte.
8)Grimasă ●Numele popular al sărbătorii creştine ortodoxe
Înălţarea Domnului ●Din nou. 9)Amestec de băuturi ●A face

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6

mişcări încete şi greoaie.
VERTICAL: 1)Curent literar şi artistic, apărut în secolul al 7
XVII-lea în Franţa, caracterizat prin imitarea modelelor 8
antice. 2)Tăcere deplină ●Literă grecească. 3)Rugăciunea 9
,,Tatăl nostru’’ ●Explozie de veselie. 4)Curent artistic şi
literar, apărut la începutul secolului al XIX-lea ca o reacţie împotriva clasicismului, caracterizat prin interesul
pentru istorie şi pentru natură, lirism şi sensibiliate etc. 5)Colindător ●Din sumar! 6)Şanţ pe un disc ●Soldaţi
din armata Imperiului Otoman. 7)Mişcare ideologică şi culturală din secolele XVIII-XIX, care preconiza crearea
unei societăţi raţionale prin răspândirea culturii. 8)A treia notă muzicală ●Aşchiile lungi şi răsucite rezultate
după rindeluirea lemnului ●Curs de apă în Italia. 9)Muza astronomiei, reprezentată cu un glob în mâna stângă
şi un compas în dreapta, privind cerul (mit.) ●Vas plat. 10) Curent în literatură şi artă, apărut în Franţa la
sfârşitul sec. al XIX-lea, potrivit căruia lumea înconjurătoare poate fi descifrată cu ajutorul ideilor, stărilor
sufleteşti, imaginilor etc. 11)Pecete! ●Naş ●În mod strălucit. 12)Urări în versuri pe care colăcarii le adresează
mirilor la nuntă (pop.) ●Monedă. 13)Autorii care au abordat în creaţiile lor conceptele curentelor literare, de-a
lungul timpurilor.
Dicţionar: IER, IUB, UMA.

CRONOGRAM
ÎN CE AN A FOST EMINESCU LA FLOREŞTI, JUDEŢUL GORJ? VĂ AJUT?
Nelu VASILE, Turburea, Gorj
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CULORI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Culoare. 2)Alba-n sat ●A spăla cu apă
cenuşie. 3)Numai în verzi! ●Extrem, e galben. 4)Laie sau bălaie
●Mult timp (pl.). 5)Diftong ●Concurs pe culoare de ape! 6)Un
costum potrivit ●Culoare. 7)Adună galbeni. 8)Mai puţin decât un
vis! ●Coapsă. 9)Cap de acuzare! ●Casă albă ●Notă muzicală.
10)Negri-n cerul gurii ●Vopsit cu aur. 11)Cu inima neagră (pl.)
●Un fel de Albă-ca-Zăpada.
VERTICAL: 1)Vede totul în negru ●Negru pe alb. 2)Pată verde
pe un cîmp galben-cenuşiu ●Scriitor de vechi hrisoave. 3)Bir!
●Ca mai puţin verde ●Din plin! 4)Alb la suflet ●Alb… ca laptele.
5)Cîntărită gratis ●I se face negru înaintea ochilor. 6)Ieşite la
iveală. 7)Inimă albastră ●Cu ace verzi. 8)Cărăuş, în alb ●Inimă
de copil! ●Scos din cauză! 9)Studiază arta culorilor ●În primul
rînd! 10)Fire de iarbă! ●Culoarea buzelor. 11)Mişmaş cromatic,
profesional ●E cu… luare nepermisă.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Andrei CIURUNGA
Rebus, nr.225, 5 noiembrie 1966.

CADOURI !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Albume moderne ●Ceva de lac (pentru concert).
2)Nebuneală curată ●Accesorii vestimentare feminine… ultrafine.
3)Ceva de lemn… mai aparte… ●…şi ceva din metal, dar mai vechi
(pl.) ●Prefix pe roţi. 4)Un cadou… dulce. 5)O mică atenţie cînd eşti
chemat ●Podoabă pentru gît ●Altă podoabă pentru cap. 6)Inel…
greu… ●…şi legătura dintre două. 7)Îmbrăcată cu lînă pură ●La o
sticlă cu vin. 8)Burlan ●Ceva pentru ureche (dar nedorit) (pl.). 9)Un
vas preţios ●Dat în dar. 10)Îşi dau şi cojocul de pe ele ●Cadou…
indiferent.

2
3
4
5
6
7

VERTICAL: 1)Bicicletă format mic ●Localitate în SUA. 2)Obiect 8
pentru casă ●Ţinut din trecut (pl.). 3)Ţara de Sus ●Inel… pentru 9
cercei. 4)Un fel de biberon ●Oferă ceva… de băut. 5)Localitate în
Portugalia ●Pentru gît… ●…şi pentru băut. 6)Atrasă de o echipă. 10
7)Pe aripa vîntului ●Fost campion la înălţime. 8)Au tot felul de
pocnitori şi artificii. 9)Cu parfum (pl.) ●Ustensilă de ras… demodată. 10)Ceva din lemn (dar tot nedorit) ●,,De
doi bani violete’’, ,,Soldatul de ciocolată’’, ,,Liliacul alb’’ etc.
I. CARAIMAN
Rebus, nr.252, 20.XII. 1967.

CRYPTO
(Rebo eliptic anagramat: 10 + 2 + (3) = 1, 7, 6)

Nelu VASILE, Turburea, Gorj
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COMANDĂ MILITARĂ
(Triverb: 2, 4, 3)

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj

CORP DELICT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Specialist in controlul sarcinilor. 2)Chestie… de 2
bun simţ. 3)Întreprindere pentru producerea oţelului ●Răceală cu 3
simptome de necontrolat. 4)Pregătit pentru un război ce se vrea 4
câştigător ●Regulă pentru o bună conduită la slujbă. 5)Angajarea de
5
probă a unui pilot de curse ●Extrase din teze! 6)Prietenul… familiei!
●Pregătite pentru un atac...de durată. 7)Ţinută la modă... până la 6
buric ●Închizătoare la teacă. 8)Semne de bună purtare ●Dus cu 7
forţa… cu şanse de revenire. 9)Dă gust la o mâncare… din carne de
8
porc ●Mijloc de legătură. 10)Căruţe(!)… la drum întins.
VERTICAL: 1)Se întind la drum. 2)Cel ce şi-a pierdut părinţii. 9
3)Necazuri provocate de o fire nestăpânită. 4)Strop de ploaie care 10
pătrunde prin piele ●Punere intr-o noua ordine! 5)Regulă pentru o
bună conduită la slujbă ●Citată într-un proces de vătămare. 6)Semne ce marchează
începutul şi sfârşitul ●Una căreia i se face curte de un om gospodar ●Aruncare de la
margine! 7)Locuri de popas unde se ajunge cu maşina ●Susţine bacul fără probleme.
8)Face parte din înalta societate ●Eliberat după achitare. 9)Remarcaţi tot timpul la
adunări. 10)Nu au siguranţa zilei de mâine... în lumea cărţilor.
Dicţionar: AMI.

Mihai GHERASIM, Bucureşti

CAPITALE
10

10

1

2

3

4

5

6

5

7

8

12

9

12

2

13

11

13

5

11

16

5

13

7

9

4

6

1

5

2

8

10

1

11

12

2

10

13

16

14

2

7

11

1

16

15

15

8

12

7

11

5

10

2

11

5

11

10

17

9

1

6

9

15

7

6

7

2

1

2

3

4

5

6

7

5

6

3

8

5

9

14

9

5

5

8

3

13

10

16

6

16

19

4

5

12

18

14

6

5

2

5

8

8

12

6

5

6

17

2

3

12

7

8

6

6

4

16

12

3

1

14

9

6

17

5

12

6

9

6

6

16

2

2

11

7

5

11

12

Pe coloanele rasterate: Capitale ale Ţării Româneşti în timpul domniei lui Basarab I. Pe vertical: oraşe din România.
Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş

COMERCIANT

CALENDARISTICĂ

(Metagramă: GXXXX – BXXXX)

(Metagramă: VXXXX – IXXXX)

Într-o lună anumită
care trebuie găsită,
negustorului, săracul,
nu-i prea trec oamenii pragul.

Ce ar fi să vizitezi
un oraş european
în vremea când cad zăpezi
şi a mai trecut un an...
Mihail BURCEAG, Iaşi
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CÂINI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Câine mare ciobănesc ●Câini de vânătoare cu
urechile mari şi blegi. 2)Fetiţa de şase ani din ,,Dumbrava

2

minunată’’, de Mihail Sadoveanu, prietena căţeluşului Patrocle 3
●Câinele negru în cerul gurii. 3)Femelele câinilor ●Câine cu trupul 4
îndesat, cu cap mare şi labe scurte. 4)Câine! ●Câine din epopeea 5
estonă ,,Kalevipoeg ●Ea se întoarce! 5)Câine descris de Mihail
Sadoveanu în ,,Ţara de dincolo de negură’’, ca urmaş al epagneului 6
,,fără rival între soţii lui şi neîntrecut de urmaşii pe care i-a avut, în 7
ce priveşte docilitatea, nasul şi inteligenţa’’ ●Organele văzului, care 8
la câini sunt pozaţi pe ambele părţi ale frunţii de diferite mărimi,
poziţii şi culori. 6)Cap şi coadă de buldog! ●Localitate în Finlanda. 9
7)Scriitor român, autorul poeziilor ,,Inimă de câine’’, ,,Câinele 10
sufletului’’ şi al prozelor ,,Câinele’’ şi ,,Câinele fără loc’’ (Tudor) 11
●Referitor la muşchi. 8)Nimic, în limba latină ●Câine pe margini!
●Colţ, în dreapta! 9)Perioade istorice ●Scriitorul român care în romanul ,,Cinci prieteni’’ descrie pe câinele
Iordache (Damian). 10)Câine de vânătoare şi de pază, cu urechi mari, cu păr lung şi ondulat ●Omul cu câini la
stână. 11)Gaz incolor, otrăvitor, cu miros de migdale amare ●Câini cu părul lung şi miţos.
VERTICAL: 1)Câine mare şi puternic folosit pentru paza turmelor şi a stânii. 2)Câine folosit la vânătoarea de
mistreţi şi lupi ●Câinele bătrân din poezia ,,Primăvara’’, de G. Topîrceanu. 3)Puiul vacii ●Cârciumarul din
nuvela ,,Moara cu noroc’’, de Ioan Slavici, stăpânul dulăului Cula. 4)Zaharuri simple, nehidrolizabile ●Element
de compunere care înseamnă ,,egal’’ ●Catene! 5)Câine mare lăţos ●Regulă a unui tabel de decizie (inf.).
6)Spaţiul cosmic unde pot fi admirate constelaţiile Câinele Mare sau Câinele Mic ●La pază! ●Unitate monetară
turcească. 7)Cap de baset! ●Eroină a romanului ,,La Medeleni’’, de Ionel Teodoreanu, care venea cu Olguţa şi
cu Dănuţ, în vacanţe, la Medeleni, jucându-se cu Patapum, câinele ,,c-o ureche neagră pe ochi şi una răsfirată
pe ceafă, castanie’’. 8)Cum sunt pechinezii ●Câinele-jder. 9)Aproape maro! ●Imită lătratul
câinelui ●Regiune în Guineea-Bissau. 10)Câinele care urmăreşte vânatul după miros (reg.)
●Copilul din ,,Nada Florilor’’, de Mihail Sadoveanu, care primeşte de la uncheşul Haralambie în
dar, pe Colţun, un căţeluş tare drăgălaş. 11)Imită zgomotul produs de mişcarea frunzelor
●Partea capului la câine, care poate fi lung, ascuţit, scurt, bont, îngust sau lat (pl.).
Dicţionar: ANIA, OZE, ELSE, TRL, OIO.

Florian PRICOP, Bârlad
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CUŢU!

2

ORIZONTAL: 1)Care ţine de un ghid de cultură generală. 2)Au
tras... un pic mai mult (fem.) ●Astea-s numai fibră. 3)Aţe
răsucite! ●Asta-i încornorată. 4)Curs... de limba italiană ●A
4
acorda prioritate de trecere... pe uliţă. 5)Sportiv care face tuşa
5
●Ansamblu de piese prelucrat în regie. 6)Om cu ambiţii mari.
6
7)Pastilă... umoristică ●Se consumă în exces la locul de muncă
7
(pl.). 8)Combinaţii pe bază de uleiuri ●Descoperiri după apariţia
rotii! 9)Făcută aşa... ca la carte ●Încep ziua şi termină la apus!
8
10)Tărâm de basm... descris în proză! ●Rupt din sânul... familiei.
9
11)Articole de uz curent.
10
VERTICAL: 1)Drum desfundat! ●Un om... de suflet. 2)A se
vedea omul... aşa cum este. 3)E... cu semnul plus în faţă! ●A
11
picat la bac! ●E multă vreme de la revoluţie!
4)Ţinută... cu decoraţii cusute cu fir de mătase. 5)Luat în calcul la împărţirea pământului
●Înregistrat cu lipsuri la mai toate materiile. 6)Una care lasă să treacă multe de la ea.
7)Graniţa de uscat! ●Făcută din tablă! ●Vehicul depăşit pe un drum de ţară. 8)Hotărâtă să
ajungă la vârf. 9)Cel care stabileşte măsurile de rigoare ●Primul şi ultimul sfert de ceas!
10)Bun luat de la biserică, având acte în regulă. 11)Crupe de cai! ●Extragere din trei în trei!
●A lua la întrebări.
3

Dumitru HURTUPAN, Bucureşti
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CENTE

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

2

C
ORIZONTAL: 1)Capilar! 2)Prinsă-n cuie ●Alai pentru general! 3)O
persoană însemnată ●Vuietul tribunelor. 4)Duse cu mapa! ●Antreu la 3
C
casele mari. 5)E într-o doagă ●Stau într-un picior! ●Mersul la slujbă. 4
C
6)Dres model vechi ●Înlocuieşte parafina. 7)A face plinul ●O masă
C
asigurată pe lună. 8)Căzuţi în plasă ●Demult i se cloceşte ceva... 5
9)Servit cu tărie ●Vin după bivoli. 10)Reîntors din Serbia! ●Obligaţii 6
C
bancare semestriale ●Spărgător ajuns la mititica!
7
C
VERTICAL: 1)Unitate de volum. 2)Montat contra
C
loviturilor aeriene. 3)Se învârte prin baruri ●Cecuri 8
păstrate în scrin! 4)Mozaic lucrat la banc ●Masaj pe 9
C
coloană! 5)De ce au dispărut dinozaurii? (pl.). 6)Se 10
C
trage din moşi-strămoşi ●Ciorbă de peşte. 7)Tună în
depărtare! ●Lăsate în pace! ●Unu la leu! 8)I se trage de la albine (fem.). 9)Trec munţii pe jos
●Se bat până pică. 10)Deschidere pentru dialog! ●Se trage din Dacia.
Aurel DOBOŞAN, Lugoj

Coordonate zoologice
ORIZONTAL: 1)Umflătură la cap ●Oraş în Oltenia. 2)Erou din
povestirea ,,Ispita’’, de Mihail Sadoveanu ●Birjarul de odinioară.
3)Boală manifestată prin dureri în regiunea lombară ●Un strop.
4)Pilit la mijloc! ●Plantă cu flori unisexuate, situate pe acelaşi
individ (pl.; masc.). 5)Cană din China! ●Afirmaţie ●Vas bun de
cafea. 6)Alungă câinii (reg.) ●Curmătură ●Volum de versuri de
Adi Cusin (2 cuv.). 7)Mod de a cânta la un instrument muzical cu
coarde, prin ciupirea acestora, fără a folosi arcuşul. 8)Scriitor
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5

craiovean, autorul comediei ,,Conferinţa de presă’’ (Teodor)
6
●Rodica Mitran. 9)Nimic (reg.) ●Răsare soarele! ●A utila o navă
cu cele necesare navigaţiei. 10)Secarea unei ape stătătoare. 7
11)Pădure mare şi bătrână ●Tavă mare de metal. 12)Alcaloid 8
extras din opiu şi folosit ca sedativ al tusei ●Pasăre călătoare de
9
baltă. 13)Între două bănci.
VERTICAL: 1)Compozitor, estetician şi muzicolog român, 10
autorul operei ,,Traian şi Dochia’’ (Dimitrie) ●Scândură pe care
se aşază bucăţile de aluat înainte de a fi introduse în cuptor. 11
2)Oameni cocoţaţi pe ceva ●A cerceta. 3)A surprinde 12
●Volumele carenei unei nave care sunt egale, dar de forme 13
diferite (sg.). 4)Broboană pe faţă (reg.) ●O cantitate anume
●Zeiţa egipteană a cerului (mit.). 5)Proeminenţă pe un cilindru ●Totuşi ●Neon (simb.). 6)Joc
japonez ●Pasăre mică, insectivoră şi migratoare, cu gâtul alb. 7)Gaz incolor, cu miros
înţepător, produs prin combinarea hidrogenului cu azotul ●Dânşii. 8)Careu! ●Băgate-n sobă!
●Amalgamaţi în vechea chimie ●Unitate de plasticitate. 9)Sunet pronunţat cu zgomot
●Scriitor român (Romulus). 10)În forma unei flori, cu multe sepale ●Zburător mitologic. 11)De
caliciu ●Haină ţărănească scurtă.
Dicţionar: ILI, IUB, NUIT, PLA.

Serghei COLOŞENCO

CINEGETICĂ
(Monoverb cu întrebare şi răspuns: 2-8)

Aurel DOBOŞAN, Lugoj
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COGITO
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ORIZONTAL: 1)Nu-i chip s-o iei cu frumosul. 2)Ne serveşte gratuit 2
cu de-ale gurii ●Soluţia lui trei ori şapte, împărţit la şase, totul la cub.
3)Susţine un solo de capriciu şi fugă în sol major. 4)Oi de munte, 3
ajunse în ţarcul nostru! ●Bucăţi de carne la o tocătură de ţelină 4
●Bătut la cap de un pisălog. 5)Printre protagonişti în unele regate
●Materie ştiută pe dinafară, de la un cap la altul. 6)Leul nostru mai 5
puţin la o liră! ●Precum nişte copii din marmură. 7)Cei vechi au 6
numit-o CLOŞCA CU PUII DE AUR (pl.). 8)Efect vizibil al unui
7
tratament cu acupunctură ●Alăturaţi luminii în spaţiile galactice.
9)Dar scump primit la ziua de naştere ●Mereu al doilea în toate 8
momentele. 10)Culcatul la iarbă verde cu una în pielea goală 9
●Grămadă spontană în faza de atac.
VERTICAL: 1)Elene (!)… din consacrata lume a rebusiştilor! 2)Un 10
fel de răscoală pe vremea ţarinei ●Piesă de valoare din repertoriul clasic roman. 3)Ai credit la
berari… dacă nu bei! ●Roşii încolţite după cum scrie la carte. 4)Puşi pe picoare taman când îi
simţi mai strâmtoraţi ●Ăsta nu dă ortul popii. 5)Nivel al cursurilor intrat în cotidian ●Coboară
în spirale din tării. 6)Nu o prinzi la suflet dacă te porţi cu răceală ●Suspect… mod de a pune
pecete! 7)Interpretare a unei sonate clasice. 8)Ştii sigur că vin de la nişte muieri ●Floare
perenă căţărată pe ziduri. 9)Un fel de acoperământ la casa părinţilor ●Calitatea superioară a
unui ataşat… la externe. 10)Nişte prefăcute care sunt, totuşi, pe placul nostru ●Ac cu care
lucrezi pe dos!
Mihai OLARU, Iaşi

CONTEMPLARE
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ORIZONTAL: 1)Tăcerea de dincolo de cuvinte. 2)Intrat în 2
calculul de probabilităţi. 3)Bătut la cap să întindă coarda ●Piticii 3
care pot răsturna lumea. 4)Ofertă fără cerere ●O frumuseţe de
gol ●Dus cu frumosul. 5)Când se destind fac o întindere. 4
6)Aflată la un pas de cascadă ●Moştenitoare a tronului. 7)Suferă 5
un atac la bilă ●Un schimb făcut la negru ●Punct de întâlnire la
primii zori. 8)Traducere în slavă ●Lunecă la pescuit. 9)Automobil 6
de curse ●Dă o dublă. 10)Mică de stat venită de la turci ●Aula 7
mare de la zootehnie. 11)Suflet nepereche risipit în pustiu
8
●Întrerupătoare de curent.
VERTICAL: 1)Dulceaţă… de coarne. 2)Directoare educativă 9
adaptată la profilul învăţăcelului ●Semn spre viitor. 3)Faceţi 10
puţină linişte ●Ciocu' mic! 4)Face pe sfântul
●Soi de viţă. 5)Nu se pune la socoteală. 11
6)Luate la galop făra niciun apel! ●Dâmbul gol!
●Ăsta-i din popor. 7)O doamnă venerabilă de 71 de ani ●Îşi ia un bun rămas (fem.).
8)Puterea obişnuinţei (pl.) ●Mititel pregătit pentru servit. 9)E de prin partea locului ●Viaţă
furată! 10)Una care dă din picioare ●Nu dă semne de revenire ●Stă proptit într-o rână la
pescuit. 11)Spuma care se ridică ●Ştiri ferecate de conspiraţia tăcerii.
Ioan MANZUR, Lugoj

CURBĂ

CAPITALE

(Monoverb anagramat: 3, 1, 2, 3 = 9)

(Triverb: 5, 4, 7)

Leon COCOŞ, Bârlad
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CODRULE, CODRUŢULE!
ORIZONTAL: 1)Prinsă la cingătoare ●Fals pe
jumătate! 2)Nişte schimnici ●Are doi la bază. 3)Păr
înfoiat ●Membri ai completului de judecată ●Puse-n
bric! 4)E încet, fără poftă de joc! ●Aparţine teritoriului
din dreapta Oltului. 5)Stau în palate! ●Dans din Banat
●Limitele decorului! 6)Altfel de colţar ●Asociaţie
sportivă ●Bilanţ fără înscrisuri! 7)Plecată din gară!
●Scoate banii de la bancomat ●Manevrează
ambarcaţia. 8)Nucleul neuronului! ●Ieşire în decor cu
trenul. 9)Esperanto simplificată ●Grupul consultanţilor
din redacţie (pl.). 10)Capul idiotului! ●Veche plută pe
apă ●Răşinoase milenare. 11)Mişcă în uter (var.)
●Fruct cărnos cu un sâmbure (pl.). 12)A secat Rinul!
●Unul fără scrupule ●Are spor la ciuperci. 13)A
termina lamentabil ●Nu le lipseşte nimic ●Alt grai.
VERTICAL: 1), 4), 7), 10), 13) (citite în continuare) -
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titlurile a patru poezii eminesciene inspirate de codru. 11
Celelalte definiţii: 2)A se întoarce la sat ●Deosebit 12
de dulce ●Rar dimpotrivă. 3)Sunt consemnate ca
prejudicii ●Arin decojit! 5)Ţinut de obicei ●Ştiută de 13
mult timp ●Înfipte în muşchi. 6)Inima fetei! ●Sunt la
modă! ●Capetele rândului! ●Pas nefinalizat! 8)E bun la ceva ●A umezi. 9)Cuvânt de atenţionare ●Munţi din
estul Europei. 11)Prinse-n mână! ●Închise-n seră! ●Vecinii din popor. 12)Pus pe jar ●Livada cu peri ●Cot tras
în spate!
Dicţionar: URAL.

Nelu VASILE, Turburea, Gorj

CONCORDANŢE
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ORIZONTAL: 1)Un sistem în care mai rău se poate (fem.). 2)Oferă 2
un serviciu garantat. 3)Tipici unor răni deschise. 4)Exces de apă la
plămâni ●Luat de Schwarzenegger la piept. 5)Pregătit pentru o baie. 3
6)Personal la ieşirea din tunel! ●Când se ridică ceaţa (pl.) ●As în 4
faţa unei nulităţi! 7)A bate în cuie ●Ar mai fi ceva de spus. 8)A stabili
5
vârstele pământului ●Jale mare. 9)Unităţi de masă ●Punct de
6
atracţie la intrarea în club! 10)Cunoscut pe bază de pile.
VERTICAL: 1)Prezintă frecvent o diferenţă de nivel. 2)Au memoria 7
virusată ●Unu nul! ●Din lene se întorc invers! 3)Perforat
cu acte în regulă ●Te iei cu ele de mână. 4)Pentru 8
alţii doar el contează. 5)Leşia mondenelor ●Merge 9
dimineaţa la coasă. 6)Date la modul indicativ ●În
10
sinea lor sunt nişte discreţi! 7)A prelucra prin
aşchiere (reg.) ●Parolă de contactare. 8)Abia intraţi în scenă ●O lume văzută de-a-ndoasele!
9)Un cocoş legat cu aţă... de o cămilă! 10)Unul selecţionat în lotul de seniori.
Dumitru CIOFLICA, Abrud

CU VINO-NCOACE
(Criptografie cu propoziţie: 4, 4, 10 = 5, 2, 6, 5 ? )

Andrei TUDOSE, Urlaţi
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CONJECTURI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Ax planetar ●Mai încet cu pianul pe scări 2)Foc 2
de tabără ●O căpăţână de ai. 3)O scaldă în ape tulburi. 4)Conduse
3
cu mandat după o recidivă ●Ofertă de asigurare. 5)Personal... de
interior ●Lovit cu exteriorul în spatele porţii. 6)Cămin de nefamilişti 4
●Poziţia adoptată vizavi de cei ce vânează. 7)Intră-n brazdă tras de 5
boi ●Plantă cu un conţinut bogat în fibre. 8)Plină toată de funingine
6
●Băieş din subteran! 9)Ne dă o căpăţână în gură de ne ustură ●Se
aude c-ar fi zgomotoasă la masă. 10)Soldat cu reduceri 7
semnificative ●Partea onorată. 11)I s-a făcut vânt iar, viciat fiind.
8
VERTICAL: 1) O perioadă fecundă, fiind acum depăşită. 2)MASA 9
DE PAŞTE ●Capacitate de investiţie în
acţiunile societăţii. 3)Masă de operaţie ●Star 10
ratat! 4)Grup de finanţatori la conducerea 11
reprezentativei naţionale. 5)Tip de erupţie
vulcanică (fem.). 6)Un fel de-a strânge din dinţi ●Timp de-o lună. 7)Bibilică crescută în
grădină ●Indicaţie de procedură. 8)Leac bătrânesc pentru insomnii infantile ●Degajare în
aer pentru a mai diminua presiunea puţin (pl.). 9)Cădere spectaculoasă înregistrată la
cursul american ●Eliminarea favoriţilor. 10)Demaraj cu aprindere instantanee ●Făcuţi de
comandă. 11)Reuşit la examen ●Aţâţate la dezmăţ.
Ciprian OGLAN, Toulouse

CÂMPII
ORIZONTAL: 1)Câmpie din zona tropicală, acoperită cu ierburi
înalte şi cu arbuşti rezistenţi la secetă ●Câmp lucrat. 2)Loc
acoperit cu iarbă, unde pasc vitele ●,,La noi sunt codri verzi de
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brad/Şi câmpuri de...’’, versurile de început ale poeziei ,,Noi’’, de
Octavian Goga. 3)Şes întins, cu aspect de stepă ●Miezul gutuii! 5
4)Elena Zamfir ●Cusur ●Ionel Teodoreanu. 5)Câmpia situată 6
exclusiv pe stânga Dunării, o câmpie tabulară, slab fragmentată
de văi, cu numeroase crovuri, lacuri sărate şi dune de nisip 7
●Oraş în Norvegia. 6)Localitate în Egiptul antic, pe valea Nilului 8
●Râul ce drenează câmpia ce-i poartă numele, împreună cu
râurile Buzău, Râmnic şi Putna. 7)Câmpie cu vegetaţie aridă, 9
acoperită cu vegetaţie ierboasă ●Unde, încotro (reg.). 8)Râu în 10
Portugalia ●Ciubăr pentru transportat strugurii (reg.). 9)Derdeluş
11
●Continentul unde se întinde Câmpia Chinei, traversată de
fluviile Huanhe şi Iantzî, câmpia Siberiei de Apus, între Munţii Ural şi Enisei, Câmpia Gangelui ş.a. 10)În temă!
●Piemontul din ţara noastră ce cuprinde şi Câmpia Română ●Doine! 11)Pârâu vasluian, numit şi Valea Mare,
subafluent al râului Bârlad prin râul Racova ●Cărturar moldovean, autorul piesei ,,Piatra Teiului’’ unde bătrânul
Gălian ,,trecea cu luare aminte punţile râuşorilor care adapă câmpia cea înflorită’’ (Gheorghe).
VERTICAL: 1)Regiune naturală a Rusiei în Asia, cu o câmpie joasă slab fragmentată ●Câmpie situată într-o
depresiune. 2)Fluviu din America de Sud ce străbate câmpia cu acelaşi nume, acoperită cu păduri ecuatoriale
●Câmpie. 3)Oxid de calciu ●Vânt din regiunile sudice ale Asiei. 4)A seca un teren mlăştinos ●Pădurea de
conifere din Câmpia Siberiei (Rusia). 5)Fluviul din India ce străbate Câmpia omonimă formând în cursul mediu
şi inferior o luncă largă tăiată de numeroase braţe şi canale de irigaţii ●În duet! 6)Liman fluviatil cu apă sărată
în lunca Buzăului (698 ha) ●Câmpie întinsă acoperită cu ierburi. 7)Fata din savană! ●Câmpia din Sălaj ●Ilie
Stepan. 8)Cal dobrogean ●Regiuni de şes situate sub nivelul terenurilor din jur ●Iată! Uite! 9)Curs de apă prin
câmpie ●Râu în Transilvania ce trece prin Câmpia Turzii. 10)Sat înglobat oraşului Aleşd, din Bihor, pe valea
Crişului Repede ●Izo-Nicotinic-Hidrazidă (abr. med.). 11)Lac şi localitate în Câmpia de Vest (judeţul Arad)
●Oamenii de la câmpie.
Dicţionar: AAL, INU, IUA, COA, UTIE, SPIA.

Florian PRICOP, Bârlad
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CORELAŢII
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ORIZONTAL: 1)Manifestă o durere de canini. 2)Vine la
serviciu după chef ●Junior care evoluează la tineret. 3)Veche 3
denumire latină! ●Respectat cu sfinţenie (pl.) ●Păducel de prin 4
Italia! 4)Ridicat la baza podului ●Scăpat din ghearele morţii. 5
5)Stabilit în spaţiul propriu ●Mişcare tehnică în ansamblu
6
●Introdus în lotul mare din pepiniera proprie. 6)Dispune în
coloană la o trecere în revistă. 7)A avea un iubit... pe invers ●Aia 7
mică pe care o ţii în ţarc ●Face apel la o necunoscută. 8)Puse la 8
curent ●Manual de alimentaţie publică. 9)Crupe de cai!
9
●Locatarul unei zone de blocuri fără căldură ●Zebre printre
gazele! 10)Are o evoluţie perfectă în tur ●Creţul care se ţine de 10
fuste. 11)CALEA VICTORIEI.
11
VERTICAL: 1)Pune la socoteală şi mărunţişul (fem.).
2)Adoarme legănat ●Sectorul comercial. 3)Pet plasat în ghetou! ●Ajutor de şerif ●Faraon tont! 4)Asta ştie de
frică ●O miuţă pe maidan. 5)Acordarea notelor pentru o evoluţie de succes (pl.). 6)Punct de multiplicare.
7)Socotită cu aproximaţie. 8)Oda bucuriei în stil popular ●Primul din clasă la însuşirea materiei. 9)Abţinute de
la treabă! ●Are avantajul diurnei... în avans ●Cad mereu în faţa lor! 10)Haină de piele ●Vas mare pentru nişte
clătite. 11)Mici din partea departamentului francez (sg.).
Încrucişare: Ion ENE METELEU,
Definiţii: Teodor CAPOTA, Vasile CERNICICA, Ştefan CIOCIANU, Dumitru CIOFLICA,
Gheorghe CRIŞAN, Dumitru HURTUPAN, Eugen MĂNICA,Ion ENE METELEU,
Ciprian OGLAN, Dorin PRODAN, Victor ŢÂRDEA.
GRUPUL „REBUSMANIA”

Colerete croşetate
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ORIZONTAL: 1)Dulce faţă de frişcă. 2)Proverbiala măiestrie în 2
restaurare! ●Se cinsteşte c-o tărie în careul navelor. 3)Animată 3
cu puterea minţii de un gând înălţător (var.). 4)Galerii dotate cu
4
tobe în acompaniament de claxoane. 5)Tălmăcire verbal legată
de Evrica ●Moştenire lăsată cu limbă de moarte de la francezi. 5
6)Seminţe de dovleac încolţite-n cele din urmă ●Rug aprins în 6
amurg! 7)Legătură-n serie realizată cu scântei la baterii ●Ipoteză 7
de circumstanţă judecată-n consecinţă. 8)Cutia familiei de Medici
din tainiţa Eminenţei Cenuşii (pop.) ●Ameninţare infantilă într-o 8
bătaie cu frişcă. 9)Gingăşie unicat din colecţia Fabergé 9
●Garanţie declinată cu graţie! ●T/R! (livr.) 10)Peiorativ de 10
veteran pe câmpul de instrucţie (pl.). 11)Ţinut cu hotărâre!
11
●Supă de casă din os de vită!
VERTICAL: 1)Soldat extraordinar din perimetrul Gărzii Elveţiene trimis în misiune! ●Împletit din trei pe dos cu
trei pe faţă. 2)Automate cu zvâcnituri din pat la percuţie (sg.). 3)Proiecţii negative pe axa ordonatelor
●Orizonturi deschise pentr-un viitor strălucitor! 4)Distincţie acordată unui general ●Distonanţă în acorduri de
salon. 5)Scăpătatul banilor din cont de beizadele ●Capacitate-n regim de foc continuu (pl.). 6)Vesela roşcată
cu ocaua-i d-altădată (sg.) ●Surâs oglindit în apele PACIFICULUI! 7)Guri de canal pentru debite insalubre
●Biriş argăţind în afara Turrisului! ●Evantai agitat de-o pupăză-n călduri. 8)Indicatoare de mână... orientative
pe harta vieţii. 9)Măsură de sus luată cu privire la criza de doctori ●Pâinea trudită la cărat! 10)Schimbări făcute
la ieşire din cauza blocului ●Tabiet de five o-clock ignorat în stepă! 11)Doamna de Fier epocal ilustrată în
TİME (pl.) ●Ajustată după potcovit.
Marian DINCĂ, Dumitru GUINEA, Turnu Măgurele
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CĂRŢI DE VIZITĂ
de Dumitru DAVID

(Triverbe)
(5, 4; 6)

(5, 4; 6)

(4, 4; 6)

(4, 7; 5)

(3, 5; 6)

(6, 5; 6)

(5, 4; 6)

(4, 3; 8)

(3, 6; 5)

(Biverb: 8, 7)

Aurel Troi
MEDIAŞ

Laurian BUTURE, Mărăşeşti

Aflaţi, prin anagramare, ocupaţia şi locul unde
şi-o exercită Aurel.
Viorel GÂZDAC, Timişoara
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CUPA...
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...CAMPIONILOR
11

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

ORIZONTAL: 1)Ecou prelung din cupa victoriei
●Parteneră de cupă, cu cărţile pe masă! 2)Fostă
câştigătoare a Cupei României ●Cupă sorbită cu
largheţe! 3)Învinsă decisiv în Cupă. 4)Localitate în Italia
●Câştigători de cupe ●Cupa Rebusistului! 5)Anglia-Italia
în finală! ●Cupa lui Năstase! ●Oraş în Maroc. 6)Altă
fostă câştigătoare a Cupei României ●Finale la volei!
7)Avocatul, ca un portar, la bară (inf.) ●Pene! 8)Mic, dar
cu performanţe de răsunet! ●Strălucitoare pe firmamentul
Cupei Campionilor (1986). 9)Cupă cu opiu, pe câmp
●Steaua din Madrid ●Leu în luptă! 10)Meci de Cupă, în
favoarea gazdelor!
●Meciul decisiv în Cupă.
11)Desfăşurarea în teren a Cupei Automobilistului (pl.)
●Învingători în lupta cu moartea.
VERTICAL: 1)A câştigat o cupă după mobilizarea
jucătorilor... din vacanţă! ●Gustul înfrângerii. 2)Cupa
Primăveriii, în Olanda ●„Drumul spre victorie” (inf.).
3)Sumar ●Este... cupa de la 2 orizontal (II)! 4)Titlu în
fosta Cupă Mondială (Jules) ●Andrei Marcu ●Nota 7.
5)Vârf în Creta ●Strălucirea locului I ●Calificat cu
cartonaş roşu. 6)O mână de aur în Cupa Davis (Ilie).
7)Alergător de marş ●Greu de învins (pl.). 8)Cupă
scumpă ●Vedeta Braziliei în Cupa Jules Rimet. 9)Oraş în
Peru ●Cupă cu greutate! ●Pe locul I la transmisiuni
sportive (abr.). 10)Cupă goală! ●Concurent slab la bârnă
●A uimi. 11)Întăritor în confruntări ●Reprezentanţi de
frunte ai învingătorilor.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ORIZONTAL: 1)Campioni de mâine, azi ●Jocul
japonezilor. 2)Loc de joc ●Wilhelm Tell, mare
maestru. 3)Fiul lui Venus ●Medalia vicecampionului.
4)Primele vocale ●Campioni la fugă ●Se închină
campionilor. 5)Gazda lui World Cup’ 94 (abr.) ●Ion
Ţiriac ●Dinu Cristea. 6)Lege! ●Răsplata pentru cei
merituoşi ●Lei! 7)Atacă aurul (pl.) ●Culoare
căştigătoare. 8)Campioni la alergări ●Campioană de
rezistenţă. 9)Campioni „olimpici” ●Campioana
Greciei la baschet (Salonic). 10)Campion mondial la
greutate! ●Campioană, în sfârşit! 11)Violet ●Un
mare as al volanului (Ayrton).
VERTICAL: 1)Campioana noastră ●Campion la
proba de rezistenţă. 2)Campioană olimpică la suliţă
(Mihaela) ●Campioni la proba de îndemânare.
3)Record de durată (pl.) ●Campionul comunicaţiilor
telefonice. 4)Campioană a Spaniei (Madrid)
●Campioană mondială la înălţime! 5)Deţinător al
recordului de durată în circuitul mondial ●Adrian Ilie
●Tenismana Garrison. 6)Steaua, în nocturnă (pl.)
●Individ. 7)Campioni la lupte ●Primii în tenis!
8)Măsură în fizică ●Campioană „olimpică” la tragerea
cu arcul. 9)Primii la ciocan, în urmă cu un an! ●Cu
contraperformanţe la milă. 10)Campion mondial la
viteză ●Idem, la feminin. 11)Campioni la lupte (cam
pioni!) ●Un as şi jumătate din Târgu Mureş.
Dicţionar: ENEA, ARIS.

Dicţionar: CESE, RBAT, IDI, ICA.

Nicolae ANDRONESCU, Timişoara

Careuri apărute în Almanahul „Agenda”, 1996.

CARE SE ADAUGĂ
(Monoverb reflexiv cu întrebare şi răspuns: 5)

Aurel DOBOŞAN, Lugoj
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CEAC-PAC!
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ORIZONTAL: 1)Politicosul ăla ●Piese cu zgârieturi. 2)Uşor 2
impresionabil ●Cere o suplimentre. 3)Antiseptic folosit în medicină 3
●Notă maximă pentru rebusişti. 4)Fondator al unei instituţii ●Rănit în 4
centru! 5)Inimă de poet! ●Pajul domnilor români (var.) . 6)Înainte… de
compunere ●Neuron nelimitat! 7)Apa din creierii munţilor ●Cap la turci 5
peste provincii. 8)Puse-n pipă! ●Centru de azil! ●Începe vacanţa! 6
9)Venită de la soare-răsare ●Toiul clăcii! 10)Retragere la schit.
7
VERTICAL: 1)Codată africană. 2)Lansarea unei
păreri ●Împrejmuirea staulului! 3)A izbi ●A pregeta. 8
4)Creatori casnici ●Dig de regularizare. 5)Un 9
încornorat fără păr din apele asiatice ●Coş gol! 10
6)Spus altfel dentină ●Recuperat de la cafea.
7)Fără puncte de vedere (pl.). 8)Mic mamifer African ●Plantă exotică din farmacie
●Orientarea clanului! 9)Necunoscută publicului ●Siguranţă la intrare. 10)Ecaterina
Teodoroiu, de exemplu ●Mijloace de acupunctură.
George CEAUŞU, Cârna, Dolj

CAZURI

1

2

3

4

5

6
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12

1

ORIZONTAL: 1)Implicat în diverse cazuri ●Termen folosit în 2
cazuri dilematice. 2)Un caz gramatical ●Acul... din cale! 3)Final 3
de întâmplare! ●Motiv pentru cazuri de ebrietate ●Purtată în caz
de vreme rea. 4)Reţea piscicolă ●Variante de cazuri. 5)Aflaţi în 4
cazuri de înţepături ●Formă turtită de coacere. 6)Respins într-un 5
caz de nepotrivire ●Chemată într-un caz de distrugere. 6
7)Exprimată în cazuri de batjocură ●Exponenţii unor cazuri de
performanţă. 8)Verdict turcesc în caz de îndurare ●Găsit în caz 7
de pericol ●Reacţie într-un caz de violenţă. 9)Ştersul plasei în 8
anumite cazuri ●Pui de râs ●Măsură pentru cazuri de 9
infracţiune. 10)Calificată cu succes într-un caz de recunoaştere
●Alte reţele piscicole. 11)Metode aplicate în cazuri de 10
perseverenţă ●Număr scurt! 12)Dispuse în stea! ●Tip aflat 11
într-un caz nefericit ●Au tot dreptul în cazul unor moşteniri.
12
VERTICAL: 1)Chemaţi la procese în diferite cazuri ●Prins
într-un caz de monotonie. 2)Cazuri aflate de multă lume. 3)Vinovată... la centru! ●Angajat în
diverse cazuri de clienţii lui. 4)Compuşi organici volatili (abr. chim.) ●Termen de arbitraj la
judo ●Apreciat într-un caz fără ritmicitate crescută. 5)Aflat într-un caz extrem de grav
●Margini de teren! ●Ştiută într-un caz de urâţenie. 6)Victima unui caz de violenţă ●Surprins
într-un caz de inflamare. 7)Extrase din trotil! ●Inşi din Ankara ●O femeie pusă la zid (leg.).
8)Damă care nu a fost implicată în niciun caz condamnabil ●Ieşite din ritm! 9)Existenţă
umană ●A se manifesta într-un caz de agresivitate. 10)A se lega de cineva în caz de
atracţie ●Esenţă de pere! 11)Evidenţiate în cazuri de neînţelegere ●Pedepsiţi în cazuri cu
finaluri premeditate. 12)Suporturi acceptate în cazuri de forjare ●Evoluţii în cazuri de urgenţă.
Dicţionar: IPON.

Ionel ŞERBAN, Bârlad

CANINĂ

COMPETIŢIE

(Bariotrop: XXXÓX – XÓXXX)

(Logogrif: 4, 3, 2)

Dă cu pumnii, te loveşte,
La podea el te trânteşte,
Este un sportiv de vază;
Şi un câine pentru pază.

Ai aici de alergat;
Material uşor uzat
Sau chiar deteriorat;
Vis la orice candidat.
Ştefan-Cornel RODEAN, Sibiu
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CASA REBUSIŞTILOR
Rebusiştii vin cu droaia
Şi-s trataţi fără reproş,
Fi’ndcă gazda din Piştoaia
SIGUR E LEON COCOŞ!
Notă: prin anagramarea ultimului vers, veţi
afla cine este gazda (6, 9).

George CEAUŞU – Cârna, Dolj

CRESTOMAŢIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Morala fabulei. 2)Venit de la ruşi, se poartă 2
câineşte ●Mare petrecere în familie. 3)Reuniune de clasă la 3
maturitate ●Un încornorat care apelează la muşchi. 4)Dame de
4
companie ●Titulari pe post. 5)Corăbioare... cu mac ●Ilici în exil!
6)Adoarme... bâzâind ●Arată aproape bine. 7)Case mari pentru 5
senatori! ●De asta nu prea se mai aude... 8)E o figură la cărţi, 6
chestie de stil... ●Para chioară pentru bunicii noştri. 9)Stabileşte
vârstele pământului ●Moşii pe stil vechi (sg.). 10)Crescută la munte. 7
VERTICAL: 1)Un irlandez obişnuit cu vânătoarea (var.) 8
●Formulare de completat pentru vechime. 2)Ia
parte la judecată. 3)Astea ajung cu noaptea-n 9
cap ●Primeşte şuturi în fund. 4)Trase cu iapa-n 10
bătătură ●Scenarii din teatrul absurdului.
5)Reacţie zgâlţâitoare la apariţia unor spirite ●Rămâne tot fără nimic! 6)Întors din
întâmplare ●Zi... de făurar. 7)Semne rămase din paleogen! ●Strică vederea de la un timp.
8)Mijloace de circulaţie prin bazar ●Picioare frumoase de-un metru. 9)În miezul unui ev
aprins ●Introducerea trecută la cuprins. 10)Dă omului mintea de pe urmă.
Ştefan CIOCIANU, Brăila

Cosmică

(Joc de cuvinte)
Seva în tulpini mustea
Dulci înfiorări vestea
În inima lui Costea.
În ea îşi adăpostea
Cu patimă dragostea
Pentru fata lui Cristea
Din sat de la Mostiştea
Lîngă care-ar vrea să stea…
Taică-său, Caracostea,
Împotrivă se rostea
Şi la el rău se răstea
Zicînd că se cam prostea
Umblînd cu de-al de astea.
- Prea devreme-i dragostea,
Fugi d-aci cu pacostea!
Costea la toţi povestea
Cum şi-a găsit liniştea:
A luat fata lui Cristea
Din sat de la Mostiştea!
Mircea IORDACHE, Bucureşti

CONTURURI

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1
2

ORIZONTAL: 1)Curba servilismului. 3
2)Culcate la pământ, după o acţiune în
4
forţă ●Rafinament ieşit din fire.
3)Echipament intrat la apă ●Potrivire 5
de caractere. 4)Asta e de nepătruns 6
●Acidul din mere. 5)Cuprins de 7
entuziasm ●Test final în statistică! 8
6)Ascute gura pânzei ●Coordonatele
9
centrale ale unei abscise! 7)Sfârşitul
unui artist intrat în istorie! ●Măsură cu 10
evoluţie în tact (masc.). 8)Cută prinsă
în talie! ●Zău aşa… curată! 9)Punctul de plecare în ANTROPOLOGIE
●Săritură (reg.). 10)Tăiş în ascunziş ●Garnitură la grătar.
VERTICAL: 1)Un plan bine ticluit. 2)Declaraţie inocentă care stârneşte
ilaritate (pl.). 3)Impresionează printr-o ţinută excentrică ●Un punct valoric.
4)Schimbă vorba ●Grămadă la centru! 5)Ieşirea din clasă… cum se spune!
●Intrat în graţii. 6)Cesiune de creanţă! ●Modalitate de trai în comun.
7)BOTGROS ●Figură de stil (livr.). 8)Strictul necesar ●A smulge ceva printr-o
mişcare bruscă şi scurtă. 9)Un imobil… de neclinit. 10)Determinată cu precizie.
Dicţionar: SCI.

Rebus, nr.11(575), 1 iunie 1981.

Viorel GĂZDAC, Timişoara

CU LAUDE

CĂLĂTORIE

(Monoverb eliptic anagramat: 6 + (5) = 10)

(Biverb: 7, 6)
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CAFEAUA ABURINDĂ
ORIZONTAL: 1)Băutură reconfortantă cu o aromă şi cu o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

savoare aparte, care a pătruns în a doua jumătate a secolului al
1
XVI-lea în Europa ●A servi cuiva o cafea fierbinte. 2)Caimacul
cafelei cu lapte ●Peninsulă din Orientul Apropiat, unde cultivarea 2
arborelui de cafea s-a dezvoltat foarte mult în sud-vestul acesteia 3
prin sec. XIII-XIV, pentru ca de aici să se răspândească în Egipt,
4
Imperiul Otoman şi India. 3)Navigatori din vestul Europei care
aduceau la Amsterdam, în anul 1613, prima încărcătură de ceai, 5
o altă băutură reconfortantă, care nu a avut popularitatea cafelei. 6
4)Continentul sudic şi central, unde a fost cultivat arborele de 7
cafea în primul sfert al veacului al XVIII-lea, calitatea cafelei
provenite de aici neatingând-o pe cea a cafelei din Orientul 8
Apropiat ●Se dă cu cafea! 5)La intrarea în magazin! ●Mic afluent 9
din sud-vestul judeţului Iaşi. 6),,...Café’’, băutura socotită de 10
,,ace bună’’, provenită din Yemen, mai scumpă decât ,,ace
proastă’’, din America de Sud ●Royal Naval Enginering Colege 11
(siglă). 7)Capitala Arabiei Saudite, aflată în oaza de la poalele Munţilor Tuwaig, unde arborele de cafea a găsit
un loc bun pentru a fi cultivat ●Mare demnitar otoman, în faţa căruia logofătul Ion Tăut a sorbit o cafea, fără să
ştie că era fierbinte, ceea ce a făcut ca acesta să se opărească în gât, spre deliciul celor prezenţi la întâlnirea
cu trimisul lui Bogdan-Vodă Orbul, pe la 1504. Se pare că logofătul a fost primul român care a
băut cafea, după spusele lui Ion Neculce (pl.). 8)Cunoscut medic dermatolog german ●E bună
rece la nes ●Absolut (abr.). 9)Caid! ●Primele la băutură! ●Şea ●La temă! 10)Fire… de bobiţe!
●Procedeu prin care se prepara cu piuliţa praful de cafea, prin sec. XVIII pe la noi, după ce
era prăjtă. 11)Soţia banului Constantin Caragea, amintită în ,,Efemeride’’, cum pe la 1780,
sorbea o cafea delicioasă ,,sub trandafirii grădinii’’, la moşia din Paşcani a vistierului Iordache
Balş ●O sută luată de la cafea!
VERTICAL: 1)„Cafeneaua CRYPTO” ●Gustul pe care îl preferau românii în secolele trecute la o cafea
aburindă, spre deosebire de străinii ce o doreau mai dulce. 2)Reper al unei cafele de calitate, deosebit de
apreciat de consumatori ●Mare stat sud-asiatic, unde arborele de cafea a prins… rădăcini încă din secolele
XIII-XIV. 3)Denumirea ceşcuţei fără toartă, cu al cărei conţinut s-a opărit logofătul Tăut în timpul misiei sale la
Istanbul ●Tel! 4)Pseudonimul lui Emil Maur ●Marcu Darius ●Sorbi... o cafea! 5)Negaţie ●Asia! 6)Hormon
cortico-suprarenal (med.) ●Aeroport în Brazilia (cod) ●Cupă! 7)Aşa cum se doreşte a fi băutorul de cafea în
fiecare dimineaţă ●Localitate moldavă unde, pe la 1790, se afla o cafenea lângă zidul mânăstirii, în care intrau
,,fel de fel de oameni’’, bănuiţi a umbla după ,,furtişaguri’’. 8)Răzuitor ●Cereală a cărei boabe prăjite, înlocuiau
cândva cafeaua, neavând nici pe departe savoarea şi aroma acesteia ●Astfel. 9)Vechiul nume al Ethiopiei, ţara
de origine a arborelui de cafea ●2,3 cafele! 10)Tei! ●Procedeu termic prin care se prepară cafeaua. 11)Rege
al Ethiopiei ●Loculunde poposea cu soţia sa, la o cafea aburindă, banul Constantin Caragea, aflat pe la 1780
în vizită la Paşcani, la moşia marelui vistier Iordache Balş.
Dicţionar: AFEA, UNN, EMAR, ADC, NVP, AAMA.

Laurian BUTURE, Mărăşeşti

CAFEAUA

CIUPERCĂ

COLABORARE

(Triverb palindromic: 1, 5, 5)

(Metagramă anagramată:
XXXXXXXXR= XXXXTXXXX)

(Triverb reflexiv: 6, 6, “1”)

Aurel DOBOŞAN, Lugoj
Serghei COLOŞENCO
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CalabalâC
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ORIZONTAL: 1)Un bărbat de toată lauda. 2)Piese de inventar la 2
bibliotecă ●Incintă pentru desfăşurarea alegerilor. 3)Un punct pe 3
traseul feroviarilor ●Lut pentru olărie ●Atrase în fapt! 4)Reţinere cu 4
acte ●O lume într-o carte. 5)Grup de sportivi… în cort! ●Apa care
5
spală obrazul. 6)Construcţii monumentale. 7)A face act de prezenţă
●Tânăr distribuit într-o arie pastorală. 8)Cel cu pistol adecvat în 6
dotare, vorba vine (pl.) ●Coadă de frac… la un actor! 9)Câmp 7
nemărginit… în America! ●Componentă a unei linii de apărare.
8
10)Legături în transporturi ●Promovat în funcţie ●Final liric!
VERTICAL: 1)Strategia înaintaşilor întâlnită la unele partide. 9
2)Ofertă pentru o activitate caritabilă (2 cuv.). 3)A 10
repeta o expunere ●Încolonat pentru marş.
4)Rădăcină de ştir! ●O pasăre de valoare. 5)Coborârea de la munte ●A fi în funcţie. 6)
Cutie…de conservă ●Opoziţie… făţişă! 7)Rău la suflet ●Scrisul românesc. 8)Cap detaşat de
la trunchi! ●Cuprinsă de sentimente. 9)Atac la persoană ●Tipar… pentru cutie! 10)Buton...
acţionat la comandă ●Duhul rău.
Marian GÂZEA, Turnu Măgurele

1
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Comerţ

11

(FANTEZIE)

1

ORIZONTAL: 1)Făcut din cal măgar ●Florin Comişel ●Trai în
tranziţie! 2)Localitate în SUA (Iowa) ●Taie pădurea.
3)Cântăreaţa de muzică uşoară Dauer ●Campion. 4)Recrut la
ieniceri ●Bun pentru beton. 5)Răzvrătit ●Chemarea unui om…
la masă! ●Verigă. 6)Compania Naţională Apele Române (siglă)
●Cute la manşete! ●Hain. 7)Miez de pită!
●Închis bine ●Crai! 8)Râu în Eleveţia ●Articol
(abr.) ●Agenţia de presă telegrafică bulgară
(siglă). 9)Număr scurt! ●Prefix chimic pentru
oxigen ●Porţie, raţie. 10)Peşte slab ●Oftat,
suspin (reg.) ●Ceremonial religios.
VERTICAL: Noţiuni din sfera comerţului.
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Dicţionar: OLAF, EMAC, AAR, OXI.
Andrei TUDOSE, Urlaţi

CRIPTOGRAFIE
Pornind din caseta stânga sus şi urmând o anumită cale, veţi
afla motto-ul inserat pe prima pagină a publicaţiei „Fântâna
Blanduziei” -„foaie literară, politică, săptămânală”- apărută la
Bucureşti, între 4 dec. 1888 şi 31 dec. 1889, al cărei prim director a
fost Mihai Eminescu, iar revista a fost editată de un grup de tineri,
între care Al. Hodoş. În nr. 1/1889 C. Gh. Niculescu scrie: „Ne-am
strâns cu toţii în jurul prietenului unora, cunoscutul altora, iar celorlalţi
şi tuturora admiratului M. Eminescu, ca să scoatem la iveală un ziar
literar... ”.
Cele două versuri din motto aparţin Poetului.
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CUPOLA CERULUI
ORIZONTAL: 1)Ilustru poet francez, precursor al cubismului şi
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suprarealismului, autorul volumului de versuri „Epavele cerului”
(Pierre) ●Cântăreţ şi compozitor român, interpretul melodiei 1
„Cerul e aproape” de pe albumul „Un templu sfânt” (Marius). 2
2)Scriitor american de origine rusă impus în literatura S.F., cel
care semnează cartea „Imperiul I. O piatră pe cer” (Isaac) 3
●Poetă autohtonă din creaţia căreia am selectat versurile 4
intitulate „O scufundare în cer” şi „În zona pasională a cerului”
5
(Simona-Grazia). 3)Listă de bucate ●Liric român contemporan
care în cuprinsul volumului „Cântece vorbite” a inclus şi titlurile 6
„Cerul e trandafiriu” şi „Cerul să fie făr’ de nori…” (Nicolae). 4)În 7
lună! ●Actor american, partener cu John Corbett, Marcus
Thomas şi Amy Smart în filmul „Mai mare decât cerul” (Sean) 8
●Sidney Moore. 5)Codul aeroportului Nyborg (Danemarca) ●Ori 9
●Codul aeroportului Lague (Congo). 6)Personificare a cerului la
10
egipteni, inferioară divinităţii Hathor ●Arabi care au cucerit o
parte a Spaniei (sg.). 7)Cunoscut muzician britanic, cel care a 11
lansat piesa „Blues pentru ciocârlia cerului” (Chris) ●Podoabă
capilară. 8)Scriitor şi filozof italian, câştigător al Premiului Strega, în al cărui volum „Insula din ziua de ieri” am
regăsit şi titlul „Itinerar Extatic şi Ceresc” (Umberto) ●Muza astronomiei, reprezentată cu un glob în mâna
stângă şi un compas în dreapta, privind cerul. 9) Regizor american din filmografia căruia face
parte şi pelicula „Bani căzuţi din cer”, cu Steve Martin şi Bernadette Peters în distribuţie
(Herbert) ●Poet şi prozator hunedorean care ne propune poeziile „Cerul înstelat”, „Troiţă
(Cerul de cuvinte)” şi „Vremea coasei în ceruri” (Eugen) ●Sandra Nichols.
10)Dumnealui ●Muzician român stabilit în S.U.A., cel care ne-a încântat cu melodia
„Ochi de cer” (Adrian) ●Element de compunere cu sensul „viaţă”. 11)Actor american
prezent pe genericul producţiei lui David Giancola „Foc din cer” (Stacy) ●Actriţă italiană
de origine română care a putut fi văzută, alături de Debra Winger şi John Malkovich, în
filmul lui Bernardo Bertolucci „Cerul ocrotitor” (Veronica).
VERTICAL: 1)Prozator elveţian de limbă franceză, autor de romane de factură lirică şi alegorică, cel care a
publicat volumul „Pământul din cer” (Charles-Ferdinand) ●Regizor american, realizatorul filmului „Picat din cer”,
cu Eddie Murphy şi Jeff Goldblum în rolurile principale (Stephen). 2)Poet rus, maestru al liricii contemplative de
mare muzicalitate, cel care ne-a lăsat volumul „Toboşarul ceresc” (Serghei) ●Actor american, protagonist în
producţia lui Roger Young „Aproape de cer”, în care mai apar Terence Stamp şi Sheryl Lee (Gary). 3)Extras
din struguri ●Compozitor, pianist şi dirijor român, autorul lucrării pentru voce şi pian „Un colţ de cer” (Zoltán).
4)Editură din Hunedoara ●Notă muzicală ●Eleganţă, distincţie. 5) Pictor peisagist francez, promotor al grupului
de la Barbizon, artizanul tabloului „Lacul cu cer de furtună” (Théodore) ●Linda Houston. 6)Vede din spate!
●Tot (reg.) ●Oraş antic în Iran. 7)Poet român, autorul volumului „Lan de grâu” unde am regăsit şi poezia „Cer
înalt” (Florea) ●Liric autohton prezent în context cu versurile „Ţara din cer” incluse în volumul „Numai zâmbet,
numai soare” (Lică). 8)Alt poet de la noi, cel căruia i-a fost editată cartea „Poem vechi” ce cuprinde şi titlul „Cer”
(Vasile) ●Poet şi prozator de pe meleaguri mehedinţene din creaţia căruia am selectat versurile intitulate
„Seara de ambră, sub cerul de bronz” (Emil). 9)Buruiană din culturi ●Poetă de sorginte basarabeană care în
volumul „Lira şi păianjenul” a inserat şi titlurile „Lac în cer” şi „Întâlnirea în cer” (Leonida) ●Aripi de bronz!
10)Scriitor arădean stabilit la Paris de la care ne parvine poezia „Ceruri” din volumul „Filtru” (Ion) ●Formaţie
pop din România care a lansat
albumul „Eu, tu şi… Luna de pe
(Triverb: 5, 4, 5)
(Metagramă anagramată:
cer”. 11)Pictor englez, exponent al
XXXXXXX + XAXX = XXXX XX XXPXX)
abstracţionismului, autorul lucrărilor
„Soare şi cer” şi „Pământ şi cer”
(Victor) ●Scriitor român afirmat în
proza science-fiction, cel care a
publicat cărţile „Călătorie în cer” şi
„Artificii cereşti” (Radu).

CANINĂ

CULINARĂ

Dicţionar: ZIB, LCO, EMIA, TĂT, REI.

Dorin PRODAN – Bârlad

24 | C r y p t o

CROCHIU CONSTĂNŢEAN
ORIZONTAL: 1)Obiectiv turistic, situat pe faleza Constanţei,
devenit simbol al oraşului de la malul Mării Negre ●Scriitor
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autohton, fost profesor de limba română la Constanţa, autorul 1
monografiei „Constanţa pitorească cu împrejurimile ei”, un 2
adevărat ghid pentru cei care doresc să cunoască istoria acestui
ţinut străvechi (Ioan). 2)Clasic al picturii româneşti de la care ne 3
parvin lucrările „Portul Constanţa” şi „Canonieră în portul 4
Constanţa” (Theodor) ●Etnie minoritară musulmană, răspândită
5
în majoritatea localităţilor din judeţele Constanţa şi Tulcea. 3)Lac
situat la limita de nord a judeţului Constanţa, care se continuă cu 6
lacul Sinoe, formând împreună un complex lagunar ●Gimnastă 7
română, multiplă campioană olimpică şi mondială, născută la
Constanţa, în data de 20 august 1987 (Cătălina). 4)Hotel situat 8
pe strada Limanului
din Constanţa ●„Organizaţia pentru 9
Alimentaţie şi Agricultură” (siglă) ●Ceasuri. 5)În centru, la
10
Mangalia! ●Comună din judeţul Constanţa, situată în unghiul
format dintre Dunăre şi graniţa cu Bulgaria, important centru 11
viticol. 6)Liric român, mesagerul poeziei „Litoral” (Negoiţă)
●Dinastie vlaho-bulgară care a condus, în sudul Dobrogei, teritoriul dintre Dunăre şi Balcani, în perioada
cuprinsă între anii 1187 şi 1280. 7)Regretat fotbalist şi antrenor român, fost golgheter al României, în amintirea
căruia se organizează, la Constanţa, un memorial judeţean şi zonal (Gheorghe) ●Insulă în Oceanul Pacific.
8)Celebru sculptor român, realizatorul bustului poetului Mihai Eminescu, amplasat pe faleza Cazinoului din
Constanţa, în locul unde geniul liricii noastre a dorit să fie îngropat, conform elegiei romantice „Mai am un
singur dor” (Oscar) ●Fructul agrişului. 9)Cunoscută jucătoare de tenis de câmp, născută la Constanţa, în data
de 27 septembrie 1991, căreia i s-au acordat distincţiile de Cetăţean de onoare al judeţului şi municipiului
Constanţa, dar şi al oraşului Buşteni (Simona) ●La ieşirea din Mamaia! ●Elena Gheorghe. 10)Altă insulă în
Oceanul Pacific ●Voleibalistă de la C.S.V. „2004 Tomis” Constanţa (Ana-Maria) ●„Autoritatea Navală
Română”. 11)„National Institute of Agricultural Engineering” (siglă) ●Fost portar de fotbal şi fost antrenor al
echipei „Viitorul” Constanţa (Bogdan).
VERTICAL: 1) Regretat actor român de teatru şi film, care a debutat pe scena Teatrului din Constanţa cu
rolul lui Rică Venturiano din comedia „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, în data de 1 aprilie 1951 (Toma)
●Popor migrator de neam mongolic, care a invadat Constanţa, în secolele al III-lea şi al IV-lea d. Hr., pe când
oraşul era reşedinţa provinciei Sciţia Mică. 2)Fostă gimnastă română de talie mondială, născută la Constanţa,
în data de 7 octombrie 1979; a fost numită Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa în anul 1997
(Simona) ●„Regele fotbalului românesc” sau „Maradona din Carpaţi”, antrenor şi patron al echipei „Viitorul”
Constanţa, născut în comuna Săcele, judeţul Constanţa, la data de 5 februarie 1965 (Gheorghe). 3)Fluviu în
Cuba ●Ţară europeană de unde au venit, în Evul Mediu, negustori genovezi care au făcut comerţ la Constanţa,
după ce s-au stabilit în peninsulă. 4)„Institutul Naţional de Inventică” (siglă) ●Individ... din Tomis! ●Nicolae
Enache. 5)Proprietate funciară ●Petru Poni. 6)Olga Tudorache ●Capitala Greciei, unde înotătorul constănţean
Răzvan Florea a cucerit medalia de bronz, la Jocurile Olimpice de vară din 2004, la proba de 200 m. spate,
stabilind şi două noi recorduri naţionale ●Ciolan. 7)Vechi cărăuşi care, împreună cu hamalii din port, coordonaţi
de ofiţerii de poliţie, au fost primii pompieri din Constanţa, implicaţi în cazurile de incendii, conform unor atestări
existente încă din anul 1880 (sg.) ●Ţară mediteraneeană care a importat produse petrolifere, în perioada
interbelică, prin portul Constanţa, ca urmare a prelungirii Liniei Orientale a Serviciului Maritim Român până la
Alexandria. 8)Localitate în Japonia ●Scâncet de prunc ●Soare egiptean. 9)Dansator şi coregraf român,
întemeietorul şcolii româneşti de balet modern, al cărui nume este purtat de Teatrul Naţional de Operă şi Balet
din Constanţa, în memoria perioadei cât a trăit şi a activat în oraşul de la ţărmul mării (Oleg) ●Alexandru
Lulescu. 10)Oraş antic pe teritoriul Pakistanului ●Prozator român, autorul romanului „Struma”, în care a
prezentat povestea tragică a unui grup de evrei ce încearcă să evadeze din portul Constanţa cu un vas care va
exploda (Arthur Maria). 11)Atracţie estivală pentru turiştii aflaţi în Constanţa sau în staţiunile litoralului
românesc (2 cuv.).
Dicţionar: KRE, UGI, ZAZA, ATO, AROR.

Ionel ŞERBAN, Bârlad
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DEZLEGĂRI
P.1: C: CHINUIALA, OC, E, R, CN, N, TAPOS, T, CRACANATI, R, ROTILAT, ETAPIZARE, S, NESARAT, CLORITICA, U, SIROI, N, TU,
T, R, CO, ANTIVIRUS. P.4: CUVINTE: POEZIE, CLIPA, OPTIMISM, DOR, VO, GAOACE, CS, ERR, GNU, CALE, STUPI, LALEA, TUB,
NG, Z, RUP, INITIATIVE, A, T, NU, IOLA, EP, OM, RINA, VELA, RASCOALA, MAG, RIAD, ALBINA, TERNAR, BARIL. CHARISMATICE:
FECIORELNIC, OLEAGINOASA, REPTILE, MOV, TR, AVA, BENA, IOC, A, TOTAL, FAUR, POTIRE, INCEPUTA, IR, CE, POTENT, E, A,
SAL, MIROS, TUTUIT, CORT, EXASPERANTI. P.5: CEAI! (FANTEZIE): CCCCCCCCCC, CALARIE, AC, CRASE, CLIC, CARATE, INC,
CRIN, CONAC, CU, TP, O, RC, CIL, ES, TIC, C, ESTICA, C, CLAIE, UNIC, CCCCCCCCCC. Ce e?!: STAN SI BRAN, TARAN, EONI,
OMAR, SCLAV, MIMICA, ALE, ASA, AVA, IL, TA, TRAPEZ, O, COD, ASAB, LAIC, EST, R, OPT, SPARTA, GAINI, TURC.
CORESPONDENŢĂ CU "CETATEA": CĂTRE MATEI (căţei+tremă): APĂRU CAREUL "ACOLADE". P.6: C: CAUCIUC, CCC, ACCIA,
ACAUA, CAE, CAICCIU, ACAE, CA, CEI, OI, CIOCOI, A, ACCEA, IAI, C, AE, CCA, UC, EOC, CEACAIE, ACIUA, CEC, U, CACUCIU,
COC, AIA, EC, IACA. CULORI: FUMURIU, ALB, PESTRIT, VERDE, CONABIU, CARAMIZIU, TRANDAFIRIU, ECARLAT, VERMILLON,
BARNACI. P.7: COLABORATORII: GHEPARD, PASSIM, GHEISA, MILESIM, ROZ, CRAO, GUM, ON, TARANE, LS, COSERIU, IBANA,
ASERA, N, BANCO, AI U, LAAG, GRB, MERCANTIL, UO, O, IU, ERZUM, S, RD, VLIE, USI, FIDELI, DUTA, FIU, ZDREANTA. VECHIL,
OPTO, ALGIU, PRIAN, SE, APROZAR, ITM, CDT, NTG, L, AUA, CU, UA, ESUN, BARP, R, PRICOP, AAA, VAI, OE, DRIN, ANCII, SOLIT,
CIOFLICA, I, FAUN, BUTURE. REBUS GRUP "CETATEA" (Petrescu+Bart+Neagu). P.8: CARMEN SYLVA - CUGET REGAL: FATA
TANARA, EDUCATIE, ST, REMUSCARE, R, IV, ZA, GENIU, CASA, MA, EMF, IRE, MARE, NI, R, ANIMALE, E, EM, OLE, ECA, ARPA,
VIORI, SCUT, VA, UTA, CIMITIRE, AZ. COMPUNERE... PRECARĂ!: CARACATITE, CARACULAS, T, CARAIBI, AU, CARAB, NERV,
CARAUS, S, A, CARARUICA, CARAITOARE, CARA, INDIC, CARAT, IRAK, CARASI, ANA. P.9: CULTURĂ: SERA, AGRARE,
EDUCATIE, AR, SI, ARENDA, U, TARAN, ARID, LUPI, EI, SUI, ERA, BUNA, BT, CA, LA, IASI, T, LACAS, ATA, UMAN, UTIL, T, ROD,
ELEVATA, ADAPTA, IMAS. CURENTE LITERARE: CLORURI, MUSTOS, LICORI, LIRIC, RC, ANIMALUTA, AMNAR, SINA, TAMAN,
BUTI, ISANOS, ILION, II, CT, STRANA, ALBI, IERI, IUBI, STIRB, O, SPASM, ISPAS, IAR, MISMAS, MOSMONI. CRONOGRAM: 1878.
P.10: CULORI: CORIDOARE, P, IARNA, LESIA, RZ, ORIENTAL, TARCATA, ERE, I, AE, INOT, T, TURNAT, PICA, ARITMETICA, IS, A, I,
ARM, AC, CRESA, MI, CALAI, AURIT, TRISTI, ZINA. CADOURI !: CLASARE, AC, HAS, VALURI, EN, D, CI, MT, L, CICLATA, AL, CLAN,
TP, RATA, T, SIE, ITA, TAST, R, URLI, TITE, ARTA, FERIT, MIARE, RICE. CRYPTO: O REVISTĂ UNICAT. (castraveţi+ou+vin).
COMANDĂ MILITARĂ: LA UMĂR ARM. P.11: CORP DELICT: MACARAGIST, ANALIZATOR, CALIT, RACA, ATAC, CANON, DEMARAJ,
TZ, AMI, ASEDII, MITENA, ATE, UZARI, ATON, RAT, RAPORT, ITINERARII. CAPITALE: B, B, EHBOSCASMDADU, CURTEA DE
ARGES, LSEEGRJBNANVT, EIZLAEUEGGIAE, A, OURIDSAAT, N, N, IRC, LSA, I, OE, IA, SA, AN, U, I. CAMPULUNG, OZOARIRUI,
VURNZPLCU, AGECIOAER, SANICVTTG, N, IUEAI, I, A, N, U, I. COMERCIANT: GERAR-BERAR. CALENDARISTICĂ: VARNA-IARNA.
P.12: CÂINI: ZAVOD, BRACI, LIZUCA, RAU, CATELE, MOPS, INE, ARMI, AE, O, LEU, OCHI, BG, C, ANIA, B, ARGHEZI, MIO, NIHIL,
CE, LT, EVI, STANOIU, SETTER, OIER, CIAN, LATOSI. CUŢU!: DASCALICESC, MUIERI, ATE, TEA, BUTACA, PO, PRETALUI,
SABRER, ROL, INCAPATANAT, HA, ZELATORI, OLEATI, ORI, LIVREASCA, ZS, OZ, INTARCAT, GAZETARESTI. P.13: CENTE:
CARICATURA, ACATATA, AL, POCITA, HUO, AP, CAVIAR, CEP, CI, RIT, IR, ALCAN, R, TICSI, CINA, ATRASI, CUC, TOI, MALACI, ER,
TEZE, IC. COORDONATE ZOOLOGICE: CUCUI, CARACAL, CUCIUC, MUSCAL, LUMBAGO, PIC, ILI, MONOICI, NA, DA, IBRIC,TIO,
SA, A FI, PIZZICATO, A, OANCA, RM, NIC, SO, ARMA, ASANARE, U, N, CODRU, TIPSIE, CODEINA, LACAR, INTERBANCAR.
CINEGETICĂ: FĂZĂNIŢĂ (faza, Niţă). P.14: COGITO: CARICATURA, ORATOR, ZAR, MARATONIST, OT, RAME, AI, DUCI, ABA, S,
IRA, STUCAT, TARAPANALE, A, ATA, ANI, TALENT, TAC, ESEU, CEATA. CONTEMPLARE: INSINGURARE, SUSCEPTIBIL, PITON,
ATOMI, IA, NUD, URAT, T, TAMBURI, A, ILARA, RIGA, TAC, ROM, EST, OSANA, AUN, A, ATLETISM, BI, RAIA, SAIVAN, EREMIT,
LITE. CURBĂ: SINUSOIDĂ. CAPITALE: CAIRO, RIGA, CARACAS. P.15: CODRULE, CODRUŢULE!: CATARAMA, FA, U, EREMITI,
BINAR, TAPAT, JURI, RI, E, ET, OLTENESC, LA, DEDOI, DR, U, ECHER, CLUB, PT, GR, CARD, RAMER, EURO, DERAIERE, N, IDO,
COLEGII, ID, RADOU, TISE, FETUS, DRUPE, R, RN, LEPRA, ASCA, ESUA, AU, IDIOM. CONCORDANŢE: T, HEPATICA,
ASIGURATOR, HEMORAGICI, INEC, TATOS, MINERALIST, EL, NORI, AO, TINTUI, ETC, R, ARA, AMAR, INSI, CLU, A, ELECTROLIT.
CU VINO-NCOACE: MAREŞ, TE ATRAGE DIANA? P.16: CONJECTURI: SOARE, LENTO, TIR, CRANIU, E, MOZOLEALA, REALESE,
GIR, INTIM, AFARA, LEAGAN, ARET, IR, ATOASA, O, ZGUROASA, BS, AI, HAPAIRE, TERIST, RATA, A, REAERISIT. CÂMPII:
SAVANA, ARAT, IMAS, MATASE, BARAGAN, UTU, EZ, NARAV, IT, ROMANA, AAL, INU, G, SIRET, A, STEPA, IUA, COA, UTIE, R,
SANIUS, ASIA, EM, GETIC, NN, SPIA, ASACHI. P.17: CORELAŢII: CHELALAIALA, HATAR, PUBER, IM, SACRI, PO, TAVAN, ETERN,
ICI, JOC, SAD, B, ZIARIST, I, URI, MIA, ICS, SARME, TACAM, AI, INUIT, ZE, ROTAT, VOLAN, ANTRENAMENT. COLERETE
CROŞETATE: ATRAGATOARE, BRATARA, CER, LEVITATIUNE, ESAPAMENTE, GASI, E, DAGA, ARIERATE, AG, TIR, ASUMARE,
TIGVA, NUIA, OU, AN, MUR, M, PROFESORASI, TARA, STIRPE. P.18: CĂRŢI DE VIZITĂ: PETRE ILIE, GALATI.; DOINA URSU,
BÂRLAD.; LICĂ DIMA, URLAŢI.; CATI VĂLEANU, SIBIU.; DAN ŢEPEŞ, TECUCI.; CORINA BARNA, REŞIŢA.; CĂLIN, SASU, SULINA.;
BEBI SIN, CHIŞINĂU. ANA PODARU, BACĂU. SOMELIER, RĂDĂUŢI. P.19: CUPA...: GLORIE, PICA, RAPID, POCAL, ELIMINATA, I,
CESE, ASI, PA, IA, TAS, RBAT, A, E, UTA, EI, APARA, PN, L, ATOM, STEAUA, MAC, REAL, LU, ACASA, RETUR, RALIURI, VII.
...CAMPIONILOR: SPERANTE, GO, TEREN, ARCAS, ENEA, ARGINT, AE, LASI, ODA, USA, IT, DC, S, A, LG, RAI, LI, ACIZI, ATU,
OGARI, INIMA, TITANI, ARIS, ELEFANT, ANA, LILA, SENNA. CARE SE ADAUGĂ: ADNAT (Tanda). P.20: CEAC-PAC!: CEL, RIZATE,
EMOTIV, IAR, RIVANOL, IO, CTITOR ANI, OE, ICIOLAN, PRE, EURO, A, IEZER, BEI, T, IP, ZI, VA, ESTICA, LAC, CLAUSTRARE.
CAZURI: PROCUROR, ORI, A, VOCATIV, AL, RE, VIN, GIACA, AVA, SITUATII, TEPI, TURTA, E, INAPT, ROASA, IRONICA, ASI, AMAN,
RISC, AU, NET, HI, AREST, ONORATA, ORII, STRADANII, NR, TE, RATAT, FII. CANINĂ: BOXÉR-BÓXER. COMPETIŢIE: CROS-ROS
OS. P.21: CRESTOMAŢIE: SUBINTELES, ENOT, ROIRE, TINERI, REN, ELE, ASCETI, RATUSTE, IL, TETE, AICI, SE, OTITA, T, TROP,
LAMPA, RARITA, BAT, ALTITUDINE. CONTURURI: PLECACIUNE, RAPUSE, TEX, EPAVA, RIMA, MATA, MALIC, ELANSAT, ST,
DINTAR, SCI, IST, RITMAT, TA, AMARATA, ADAM, JOCOT, TESAC, PIRE. CU LAUDE: FELICITARE (litere+cifră). CĂLĂTORIE:
PERIPLU SUEDEZ. P.22: CAFEAUA ABURINDĂ: CAFEA, TRATA, CREM, ARABIA, OLANDEZI, M, AMERICA, SFA, MAG, C, ZOII, A,
EMIN, RNEC, RIAD, VIZIRI, UNN, APA, ABS, ID, BA, SA, EM, ITE, PISARE, RALITA, AFEA. CAFEAUA: A RĂMAS AMARĂ
(aramă+samară). CIUPERCĂ: MÂNĂTĂRCI (mărăcinar). COLABORARE: ENIGME PENTRU "C". P.23: CALABALÂC: CARISMATIC,
OPERE, URNA, NOD, ARS, FP, TRAC, ATLAS, RT, LACRIMA, A, SOCLURI, ASISTA, IED, TURCI, AC, R, AM, AVOCATA, CAI, APT, IC.
COMERŢ (FANTEZIE): CATAR, FC, TR, OLAF, CARARE, MIRABELA, AS, EMAC, CIMENT, REBEL, MA, ZA, CNAR, TE, RAU, IT,
ETANS, CR, AAR, ART, BTA, NR, OXI, TAIN, TAR, AFT, RIT. CRIPTOGRAFIE: "Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă adevărul". P.24:
CUPOLA CERULUI: REVERDY, POP, ASIMOV, DIMA, MENIU, MARES, UN, ASTIN, SM, ZIB, SAU, LCO, NORET, MAUR, H, REA,
PAR, E, ECO, URANIA, ROSS, EVU, SN, EL, ILIE, BIO, KEACH, LAZAR. CANINĂ: LINGE MÂNA TĂCUT. CULINARĂ: OREZ CU LAPTE
(creuzet+oală). P.25: CROCHIU CONSTĂNŢEAN: CAZINO, ADAM, AMAN, TATARA, RAZIM, PONOR, ANA, OAA, ORE, GA, OSTROV,
A, IRIMIE, ASAN, U, T, ENE, KRE, HAN, AGRISA, HALEP, IA, EG, UGI, POP, ANR, NIAE, STELEA. P.27: CHIMIE: SARE, METALE,
IZOTOP, OTEL, SODA, RUGINA, TT, ITI, ROATA, ECRU, ZAU, MIR, MAI, RETRO, MS, ULANI, RA, NEV, LC, UE, CANITA, PIR, SODIU,
AP, EUROPIU, ENO, RT, ILAU, CLOR, IOD, ACAR, ALI, OXIGEN, OREZ, DIN, ATOM, ATA, INOX, IZOMER, CATALIZA, RE. P.28:
COPERTĂ LITERARĂ: GASTON LEROUX, MISTERUL CAMEREI GALBENE. CĂLĂTOARE: PASAGERĂ. COPILĂ: NEPOATA
CRISTINA.
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CHIMIE

Modul de
clasificare
al
elementelor
chimice, în
funcţie de
proprietăţile
lor: masă şi
număr
atomic,
valenţă etc.

Elementul
Stat în
chimic nr.
Recolte
Fabrica de Curăţat
Africa de
Cai
Înceţi
14
●Elementul Literă elină făină (pl.) chimic
Vest
●Alcool
●Elementul chimic nr. din... metal! ●Divinităţi ●Elementul
●Elementul ●dobrogeni
Radical al
etilic
chimic nr.
79
●Indicator ●Pom
nr. chimic nr. amoniacului ●Compus
20
●Cută a de culoare ●Radical chimic
92
88
cu
●Substanţă feţei
●Argint
organic
●Elementul ●Dânsul organic
Electrodul chimic nr. ●Alt nume
miros
organică cu ●Trecere
●Osie derivat din ●pozitiv
(pl.)
dat cuprului aromatic
acţiune
prin apă
etan
24 ●În
toxică
doză!

Elaborare
incipientă!
●Supus
unei reacţii
de oxidare
●Transformare a apei
în vapori

Rezultă în urma reacţiei dintre un acid
şi o bază ●Tip de element chimic (pl.)
Numărul de masă îi dă diferenţa faţă
de un alt atom ●Aliaj al fierului cu
carbonul
Carbonat de sodiu ●Substanţă
brun-roşcată, formată prin oxidare în
mediu umed
Tudor Teodorescu ●A se ivi (pop.)
●Cerc
De culoarea mătăsii naturale ●Parol!
●Untdelemn sfinţit
Alt nume pentru ficat (pop.) ●Moda
veche, readusă în actualitate ●Mese!

Cavalerişti (înv.) ●Radiu ●Neg (reg.)

Lina Ciobanu ●Uniunea Europeană
(abr.) ●Vas de băut (dim.)
Iarba rea din holde... ●Elementul
chimic nr. 11 ●Andrei Pascu
Elementul chimic nr. 63 ●Conţinutul în
fenol!
Radu Theodoru ●Nicovală
●Elementul chimic nr. 17
Elementul chimic nr. 53 ●Lucrător la
Căile Ferate ●Turcul din... California!
Elementul chimic nr. 16 ●Plantă
alimentară din familia gramineelor
Dintre ●Cea mai mică parte dintr-un
element care păstrează proprietăţile de
bază ●Fir
Care nu rugineşte ●Substanţă chimică
identică prin formulă, având proprietăţi
diferite
Proces de schimbare a vitezei unei
reacţii, sub influenţa unor catalizatori
●Reniu

Vlademir RAŢĂ, Lunca-Asău, Bacău
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C
Cuvintele de mai jos le veţi înscrie în grila de pe coperta 1:







CN, CO, CU, HC, LC, OC, TU, UN.
SIROI, TARAC, TAPOS.
NESARAT, PATISOR, ROTILAT, SALARII, TARANOS.
ANTIVIRUS, CHINUIALA, CLOROTICA, CRACANATI, ETAPIZARE.
ANTITETANOS, CONCRESCUTA, IRONIZATORI, NEACOPERITI.
Costel FILIUŢĂ, Bârlad

CRYPTO prezintă:

Colaboratorul nostru George
Ceauşu, Cârna, ne-a oferit volumul
de fabule, rondeluri, epigrame şi
epitafuri.

COPERTĂ LITERARĂ

CĂLĂTOARE

(6, 6; 8, 7, 7)

(Monoverb reflexiv: 4-8)

Aflaţi, prin anagramare, numele unui
scriitor francez şi titlul unui roman
poliţist scris de el.

Dumitru GUINEA, Băneasa,
Teleorman

Andrei TUDOSE, Urlaţi

COPILĂ
(Biverb reflexiv: 7, 8)

A apărut în luna martie
numărul 26 al revistei „Alb şi
negru”.

Leon COCOŞ, Bârlad

CRYPTO
Anul II, nr. 3, 2016.
Supliment rebusist al revistei
„Viaţa noastră”.

Plachetă omagială dăruită lui
Lucian Stăncescu de revista
„Labirint”, la 9 aprilie 2016, de
ziua naşterii. La mulţi ani îi urează
şi echipa revistei „Crypto”.
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