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Folosinţa recreerii artistice 
 

Chiar dacă e oleacă mai veche, a apărut la Editura SFERA din Bârlad, în anul 2013, 

cartea cu numărul 86 din Biblioteca „Rebus”, pre numele ei  Fabulişti şi…  fabule, 
semnată de decanul (şi de vârstă!) Serghei Coloşenco, îşi prelungeşte existenţa atât 

prin efectul, timp de trei ani, asupra dezlegătorilor, cât şi prin surpriza provocată celor 
care abia acum o descoperă.  

Paradoxul contemporan axiomatic se află în clipa în care aproape oricine (cu condiţia 
unei şcoliri concludente!) poate constata prezenţa a mii şi foarte vii subiecte care ar face 

deliciul specie, în contrast cu absenţa cvasitotală a deprinderii de a valorifica… materialul 

social. Dovada o găsim în chiar cartea (de 28 pagini) pe care-o prezentăm: toţi fabuliştii ,,încriminaţi” sunt 
străvechi şi vechi, niciunul actual. N-or fi existând? Ba da. Dar, din motive pe care nu le discut acum, ori au 

preocupări mai serioase, ori li se pare că fabula, cu morala ei… obligatorie, poate deveni capăt de… ceartă; 
şi-atunci, ştiţi dumneavoastră, cămeşa-i mai aproape de trup decât haina! 

Dar să revenim: 11 careuri şi alte 9 forme rebusistice (criptogramă, aritmogrife, 

monoverb, biverb, metagramă) fac deliciul dezlegătorului învederat sau începător, 
,,călătorind” confortabil, cu ochii larg deschişi, prin universuri cu nume penetrând 

timpul: Esop, Jèan de La Fontaine, Ivan Andreevici Krîlov, Gheorghe Asachi, Alecu 
Donici, Nicolae Oţălea, Grigore Alexandrescu, Tudor Arghezi, precum şi alţii de pe aici: 

Costache Stamati, Gh. Tăutu, G. Ranetti, N.T. Orăşanu, C. Bălăcescu, D. Rallet, Radu 
D. Rosetti, G. Săulescu, Costache Faca, Otilia Cazimir. 

Ceea ce însă pe mine, ca interesat cititor şi atent dezlegător de careuri clasice, m-a 

frapat cu asupra de surprindere, a fost bogăţia (explicabilă) a limbajului, proprietatea 
semantică a noţiunii în contextul tematic asumat, logica definiţiilor care, uneori, capătă 

meandre surprinzătoare în raport cu mentalul colectiv, dar mai cu seamă dirijarea ideii 
până în faza de    claritate fără echivoc. 

Dacă la cele scrise, adaug şi efectul intelectual de netăgăduit al întregului volum, 

descoperim, chiar dacă în marginea truismului, importanţa cărţii, alături de atâtea valori variate dintr-o cultură 
ca a noastră, de pe urma căreia curiosul are numai de câştigat, iar cititorul ocazional va căpăta deprinderea la 

care nu gândise anterior: completarea unor fişe mentale cu informaţii absente în timp. 
Serghei Coloşenco şi fabuliştii cu fabulele lor, mai bune, mai puţin bune! O încrengătură în care 

popularizarea se îmbină raţional cu preocupări nemuritoare ale unor înaintaşi pe care suntem datori să-i 

venerăm. 
Gruia NOVAC, Bârlad 

 

F 
Era prima literă a alfabetului runic; în alfabetul latin şi în cel grecesc a provenit din cel 

fenician, unde se numea waw şi suna ca litera V; în greceşte se numea digamma, deoarece 

aminteşte de doi I, puşi unul peste altul. Mai târziu, grecii au înlăturat digamma şi, în locul ei, au 

introdus o literă vocalică: Y – üpsilon, devenită unul dintre semnele Triadei sacre. 

 
Apud, Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Editura VOX, Bucureşti, 2007. 

 

F: 
 

Ca să-i rămâie peltică 
I-a rămas limba mai mică. 

 

Tudor Arghezi,  Abecedarul 

F 
 

F e pana cea frumoasă 

care lunecă pe lac, 
peste unde verzi, rămasă 

din aripa lui Mac-Mac. 

 

fulg ce-i mai uşor ca neaua 
şi adoarme-n trestiiş 

văruit cu alb ca steaua 

înfloriţilor caişi… 
 

Nichita Stănescu 

 

Farmecul iernii 
 

Fulgi de zăpadă fug alungaţi de frig, făpturi fâlfâitoare ca fluturii. În casă, butuci de fag ard în foc, topind 

florile de ger din fereşti cu fum fierbinte mirosind a fâneţe şi a fagure. 
Întorc filele ferfeniţite ale cărţii şi prefac literele în felurite fiinţe: iată o fată înfofolită în fote înflorite şi 

iată-l pe Făt-Frumos pe un cal falnic, cu coama fluturând, gata să înfrunte fulgerele furtunii. 

Fermecat, mă fofilez şi eu în urma lor… 
Nichita Stănescu 
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NICOLAE FILIMON 
(1819 – 1865) 

 
ORIZONTAL: 1)Urbe unde la 6 
septembrie 1819 se naşte Nicolae, alintat 
Nae, în vremea ultimei domnii fanariote, al 
treilea dintre cei cinci copii ai familiei 
Filimon ●Foc ce arde! 2)Teatru, creaţie 
muzicală, în special italiană, în care tânărul 
Nicolae activa în trupa madamei Karl şi 
flautist în orchestra lui Papa Nicola din 
1849 până în 1857 ●Scriitoare (Gabriela), 

autoare a unei antologii ,,Nicolae Filimon interpretat de…”. 
3)Plantaţie de copaci, în special cu duzi şi alţi pomi fructiferi a 
părinţilor lui Nicolae Filimon, unde aveau şi o casă, pe uliţa 
Târgoviştei, unde a trăit vremelnic familia Filimon, până la 
trecerea ciumei din timpul ultimei domnii fanariote a lui vodă 
Caragea, prin anul 1829 ●,,La… Vavilonului”, psalt scris de 
Nicolae, păstrat în Arhivele Statului din Braşov la cererea unui 
prieten, George Ucenescu, cam prin anul 1841 (neart.). 4)Poet 
şi dramaturg român (Vasile), autorul unor vodeviluri puse în 
scenă de Matei Millo, despre care scrie Nicolae Filimon câteva 
foiletoane, care nu au rămas numai la comentariul partiturii, ci a pătruns metodic în analiza textului dramatic. 
5)Ioan Slavici ●Înscrise în cerc! ●Timpul ce nu aduce el, ce aduce ceasul, titlul unui capitol din romanul 
,,Ciocoii vechi şi noi”. 6)Piese de arhivă, acoperite cu scris dificil al slovelor slavone, cu care în arhivele Curţii 
Administrative şi cele ale bisericii Zlătari în arhivele Mitropoliei stabilite la două mânăstiri: Radu Vodă şi Antim, 
când ,,Alecu” Cuza îi oferi locul „ocupaţiunii canţelarice” (sg.) ●Răsărit ●Animal fabulos din ograda conacului 
Cornescu, unde tânărul Nicolae, se juca cu acesta, legat în lanţ, care îl răneşte cu laba (pl.). 7)Stol de păsări 
●Localitate în Venezuela ●În ciur! 8)„...şi compoziţiile lor”, ultimul foileton remarcabil publicat în „Buciumul” din 
3 decembrie 1865 despre muzica şi instrumentele acestora (neart.) ●Nicolae la final! 9)„Tunsul...”, vodevil 
despre care scrie într-un foileton, în special despre vestimentaţia ţăranilor (neart.) ●Pe şantierul de reparaţii a 
acestei construcţii din Filaret unde era profesor la seminar „pentru a câştiga un ban în plus” cu aprobarea 
Mitropoliei. 10)Preţul tăcerii ●Cântăreţ în „Ştabul Oştirii” din Bucureşti unde a activat N. Filimon datorită 
legăturilor sale cu grupul lui Anton Pann. 11)Armă grea ●Scriere despre teatru sau de orice specialitate, 
publicată în presa vremii „pentru care mai întâi de toate să fie iniţiat”, după părerea lui N. Filimon. 12)Umple 
pipa! ●În vizită în Austria a scris „O! ţară a tiraniei, a spolaţiunei şi a mizeriei, pământ de trei ori blestemat, în 
care omul nu întâlneşte decât monumente de supliciu”, iar despre aceşti munţi scria că au „două vârfuri 
colosale, pântece în care curge capricioasele unde ale cascadei Innului” ●Masă de iarbă verde. 
VERTICAL: 1)Scriitor (Cezar) care în necrologul publicat în ziarul „Opiniunea naţională” îl califică pe N. 
Filimon drept „muzicant perfect” şi tot el va afirma despre confratele de publicistică şi de condei că este un 
„flautist eminent” ●,,Prietenii” lui Dinu Păturică, fost vătaf la curtea lui Andronache Tuzluc, care l-a ajutat să 
prospere, prin căi ilegale, pe noul ciocoi. 2)În stupină! ●Celebrul teatru de operă din Milano, pe care N. Filimon 
în lunga sa călătorie prin Italia şi alte ţări europene, n-a avut şansa s-o viziteze deoarece stagiunea muzicală 
era închisă ●Anton Pann. 3)Parte neînsemnată ●,,La divul… învingătorul Dacilor”, cu frontispiciul sculptat în 
aur în Bergamo, unde poposeşte N. Filimon în călătoria sa în Italia şi se găzduieşte în „ospelul Bella Italia”. 
4)Ovaţii ●Eroina din „Ciocoii vechi şi noi”, „romanţ original”, ţiitoarea postelnicului Andronache Tuzluc, pe care 
Dinu Păturică o ia şi-l jefuieşte, ruinându-l şi se îmbogăţeşte pe căi necinstite (Chira). 5)Răzuire ●Ocolul 
stadionului. 6)Bold ●,,Bucov sud...”, unde s-a născut Dinu Păturică, feciorul treti logofătului Ghinea, fără avere, 
trudind prin case boiereşti ca să-şi câştige traiul şi să se educe ●Cap sec! 7)Scunde! ●Reprezentare dionisiacă 
●Ţârâit în iarbă. 8),,...român” revistă a lui Ion Ionescu de la Brad unde N. Filimon publică unele din scrierile 
sale, începând cu anul 1861 (neart.) ●Numele tatălui scriitorului, al protopopului, preot la biserica Ienei şi al 
preotesei Maria. 9)Fotbalist turc (Selauk) ●Luat la mijloc! ●Luat ca împotrivire. 10)Pandur, care într-un ianuarie 
geros al anului 1821, s-a ridicat la revoltă împotriva lui vodă Şuţu, când Nicolae era copil, despre care a scris şi 
vorbit mai târziu ●Biserică din Bucureşti, care a adăpostit parte din fondul Arhivelor Statutului când N. Filimon, 
trecut de vârsta tinereţii, este prezent cu foiletoane dar şi ca prozator, când îl remarcă G. Sion. 
11)Debutul lui Filimon! ●,,Cişmeaua...”, o sală de teatru ridicată de domniţa Ralu, fiica lui Vodă 
Caragea, al cărui aspect îl cunoaştem din conştiincioasa descriere pe care i-o face N. Filimon 
într-unul din ‹‹documentarele›› capitole ale „Ciocoilor vechi şi noi” ●Măsura de pe vremea lui  
„Alecu” Cuza. 12),,Când mă aflam în Veneţia, m-am dus să vizitez spitalul de smintiţi. După ce 
privii mai multe feluri de nebuni intrai împreună cu conductorul meu în sala femeilor maniace”, 
nota mai târziu scriitorul ●,,...Bergamo şi momentul maestrului G. Donizetti”, proză publicată în 
care recomandă să privim „un ce mult mai interesant: voiesc a zice monumentul celebrului 
compunător de muzică şi al profesorului său Simon Mayr” (neart.). 
 

Dicţionar: OOC, AIMA, UPI, INAN.  

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj 
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ELENA FARAGO 
(1878 – 1954) 

 

ORIZONTAL: 1)Oraşul din Moldova 

unde s-a născut Elena Farago, la 29 

martie 1878, în familia lui Francisc şi 

Anastasia Paximade, ca al doilea 

copil din cei şapte ai cuplului ●Poezia 

scrisă în iunie 1907, după răscoalele 

ţărăneşti. 2)„Un bun rămas”●Ziarul 

bucureştean în care Eugen 

Jebeleanu publică ,,Premiul Naţional 

de literatură” (1937) primit de Elena Farago ,,ca 

recompensă naţională ce i se cuvine, de drept, pentru 

calităţile versului său”. 3)„Florile dalbe” ●Coliba de vară a 

pescarilor (reg.). 4)Cureluşă de meşină ●„...de 

lăcrimioară”, poezia din trei strofe inclusă în volumul Versuri (1906). 5)Trec în dreapta! ●Blana oilor ●În baie! 

●Primele poveşti! 6)Revista craioveană din redacţia căreia a făcut parte şi Elena Farago; în casa ei se ţineau 

zilnic şedinţele literare, momentele de neuitat (1907) au fost evocate de C.Ş. Făgeţel în 1929 ●„La 

ţară!”●Oamenii vechilor boşimani. 7)Hectogram, în Ţările de Jos ●Numele mic al poetei. 8)Oraşul din Oltenia 

unde s-a stabilit poeta, împreună cu soţul, Francisc Farago, trăind, creând şi activând pe plan social şi literar. În 

acest oraş s-a născut şi fiica soţilor Farago, Coca, poetă şi ea ●Dormitor din Moldova. 9)Sufragiu ●Activitatea 

literară a Elenei Farago pe care a oferit-o cititorilor din creaţiile lirice ale lui Emile Verhaeren, Henri de Régnier, 

Paul Verlaine sau François Villon. 10)„De vorbă cu trecutul” ●„Pe piatra unei fântâni!”●Tatăl tatei. 11)Loc 

pentru ,,Şi ninge,/Şi ninge, /Cad fulgii întruna” ●Premiul Internaţional de poezie ce i s-a decernat Elenei Farago 

în 1928 pentru creaţia ei lirică. 

VERTICAL: 1)„La marginea oraşului”●„Pe mare”. 2)Scriitorul care în „Izbânda” (1921) prezintă volumul 

„Şoaptele amurgului”, iar în ,,Mişcarea literară” (1928) publică un interviu „De vorbă cu Elena Farago” (Felix) 

●Fiica soţilor Francisc şi Elena Farago, căreia mama i-a adresat nişte „gânduri”. 3),,Ţărm, coastă”, în 

toponimia italiană ●Ziarist şi om politic român, unul dintre fondatorii revistei ,,Dacia viitoare”, persoană 

apropiată Elenei Farago (Vasile; 1860-1919). 4)Jumătate de loitră! ●„Noiembrie” ●Nota 3. 5)„Un bun rămas”. 

6)„Ostaşii lumii colindă” ●La marginea acestuia se află ,,Casa lor, o bojdeucă/Cu muşcate în fereşti” din 

volumul „Din taina vechilor răspântii” (1913). 7)Greutatea ambalajului mărfii ●Pseudonimul Izabelei 

Sadoveanu, autoarea recenziei la volumul Elenei Farago, „Versuri”, apărut în 1906, în ,,Voinţa Naţională” din 

25 septembrie 1906. 8)Sesiune! ●Versuri de baladă! 9)Medalionul literar pe care C.Ş. Făgeţel îl dedică poetei 

la aniversarea de 50 de ani şi publicat în ,,Ramuri”, nr. 5, 1928 ●Oraş în Japonia. 10)Grivei, patrupedul 

copilului, din ,,schiţele” în versuri „La ţară” (pl.) ●Nicidecum. 11)Localitate în Rusia ●„La ţară” (pl.). 12)Sărut 

(pop.) ●„Despărţire” ●Stă pe malul apei. 13)La întors! ●Volumul de versuri pentru cei mici tipărit de Elena 

Farago la Craiova, în care ,,dă grai gâştelor pentru a arăta unde duce nescultarea copiilor”. 
  

Dicţionar: SAB, ONS, ETAC, RIVA, LOI, ALAD, UBE, ERAL. 

Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
 

 

(Biverb reflexiv cu întrebare şi răspuns: 1, 4, 6 = 5, 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Biverb: 5;9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Criptografie reflexivă: 7; 2-1, 6) 
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FRANŢA 
 

ORIZONTAL: 1)Provincie istorică în nord-estul Franţei, 

cuprinsă între Munţii Vosgi şi Rin. Oraş principal este Strasbourg 

●Cavalerie (abr.). 2)Altă provincie istorică în nord-vest, unde la 6 

iunie 1944 a avut loc Debarcarea armatelor aliate între Calais şi 

Cherbourg, deschizând cel de-al doilea front în Europa. 3)La 

Verdun! ●Compozitor, organist şi dirijor francez, autorul unei 

,,Simfonii pe un cântec francez de la munte” (Vincent d′) 

●,,Transport Distribution Europe”  (siglă). 4)Scriitor umorist 

român, autorul povestirii ,,Jean” în care eroul a petrecut ,,trei ani 

la Paris pentru a frecventa localurile de noapte” (Dimitrie) ●Vechi 

ţinut (pays) în partea de nord-vest a peninsulei Bretagne. 

5)Oraş-port la estuarul Loarei, unde se află Castelul ducilor de 

Bretagne (sec. XV-XVIII), case din sec. XVI-XVII ş.a. ●Râu        

în sud-est, afluent al lui Thoré. 6)Localitate în departamentul 

Saint-Girons ●Lung de 223 km, acest râu, izvorând din Pirineii Orientali, străbate departamentul cu acelaşi 

nume. 7)Denis Zola. 8)Comună în nord (Oise) ●Râu ce formează graniţa cu Andorra şi se varsă în Garonne 

(170 km). 9)Cap în estul insulei Corsica ●Persoană. 10)Râu de coastă în Peninsula Bretagne ●Oraş legendar 

în Palestina ●Eugène Sue. 11)Izvoarele Senei! ●Împreună cu Francis Carco şi Robert de La Vaissière, acest 

poet a fondat ,,L′École fantaisiste” (Tristan). 

VERTICAL: 1)Mic orăşel în Eure-et-Loir unde se află celebrul castel construit din ordinul regelui Henri II 

pentru frumoasa Diana de Poitiers, după planurile lui Philibert Delorme ●Om politic francez născut la                

Bar-sur-Aube (1818-1888). 2)Provincie istorică în nord-est, veche regiune industrială; oraşul principal este 

Nancy ●Poetă, renumită prin frumuseţea şi prin spiritul ei, supranumită ,,La Belle Cordière (Louise). 3)Simone 

Rideau ●Explolrator francez, unul dintre primii călători care au explorat Louisiana (2 cuv.; 1643-1687). 4)Oraş 

în Picardia, pe Somme, unde se află cea mai mare catedrală gotică din Franţa (sec.XIII), cu sculpturi celebre 

●Poet francez contemporan, născut în Normandia. 5)Sport nautic. 6)Insulă ce se află 

pe Loara, la 8 km de Nantes ●Coasta de..., porţiune a litoralului francez la Marea 

Mediterană, unde se află Monte-Carlo, Monaco, Nice, Antibes, Cannes, Saint-Tropez. 

7)Poetul maghiar Endre ●Râu ce izvorăşte din Munţii Alpi şi se varsă în fluviul Ron (102 

km), poartă numele departamentului din sud-est, vechiul nume fiind Dauphiné. 8)Produs 

lactic fabricat în Jura ●André Maurois. 9)În această localitate s-a semnat în 1559 

tratatul de pace între regele Franţei, Henri III şi cel al Spaniei, Filip II ●Cei din Reims! 

10)Râul ce izvorăşte din Masivul Central Francez afluent al râului Garonne (472 km), 

navigabil pe 300 km. 11)Râu lung de 372 km şi departament în partea central-vestică 

●Numele a două localităţi în Charente şi în Ille-et-Vilaine. 
 

Dicţionar: LEON, ARN, ULLY, ABER, UMA, AZI, ESSE. 

Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
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FLEAC FĂRĂ LEAC! 
(FANTEZIE) 

 
ORIZONTAL: 1)Formulă incipientă consemnată perpetuu! 

2)Substanţă organică pe bază de fenoli. 3)Săparea unei găuri de 

mină (pl.) ●Depunere calcaroasă. 4)Arbore cu lemn elastic (pl.) ●13 

nuferi! 5)Frecvenţă înaltă (abr.) ●Listă de preţuri. 6)Cutia cu 

creioane ●Califul care-l ignoră pe Ali! 7)Amestec de nisip şi sodă 

din care se fabrică sticla ●Beţe din Botoşani! 8)Glorie ●Formaţie 

muzicală. 9)Cu sensul "a face" ●Notă pe portativ ●Coautor la 

"Douăsprezece scaune". 10)Deschide ferestrele pe rând! 
VERTICAL: 1)Consemnează în reluare un fleac fără tratament! 

2)Al doilea la compunere ●Muzician german (Oscar). 

3)Consemnează un minus la matematică ●Fel de mâncare. 4)E 

bună de caterincă. 5)A evita primejdia ●O invitaţie 

neprotocolară●Bif!6)E plină de viaţă ●Figură 

heraldică. 7)Ieşită din fân! ●Buruieni de tot 

felul (sg.). 8)Frumuseţe de basm ●Sărbătoritul 

babelor de la 1 februarie.9)Singular●Coroană 

egipteană. 10)Formulă de start înzecită! 

 

Dicţionar: RAIF, TAF, ALF. 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 
  

 

FLORI ASCUNSE 
 

ORIZONTAL: 1)Braţ metalic ●Imită zgomotul produs de o 

mişcare precipitată. 2)Foarte curat ●Seu! 3)Bucată de pământ în 

Transilvania ●Straşnic. 4)Vechi măsuri de capacitate ●Murdari 

de noroi (reg.). 5)Esenţă de brad! ●Fiica lui Assopo, adorată de 

Zeus (mit.) ●Floare albastră. 6)În plen! ●Perioadă de timp 

●Rang boieresc (od.). 7)Decoraţie ●Nimic (reg.). 8)Patru roman 

●Localitate în Ungaria. 9)Fereastră  circulară împodobită cu 

vitralii, proprii catedralelor gotice ●Cosmonautul rus Gagarin. 

10)Abis! ●Nota 2 ●Mobilă cu mai multe sertare suprapuse. 

11)Vehicul cu patru roţi, cu arcuri, tras de cai ●Stau în pantă! 

VERTICAL: 1)Sub vârsta majoratului ●Castravetele acrit. 

2)Partide fără miză ●Localitate în judeţul Satu Mare. 3)Platforma 

pe care se construiesc nave ●Cap în SUA. 4)Nepotul lui Dedal, a 

inventat compasul şi fierăstrăul (mit.) ●Faţa unei monede. 5)Grup mijlociu! ●La fel cu altul ●Linie de desen. 

6)Algebră, pe scurt! ●Cord. 7)Stă pe malul apei ●Fata de la Oradea! ●Scaun hipic. 8)Parte a aparatului 

digestiv ●Cioc (reg.). 9)Zoe! ●A se căsători. 10)Nişte criminali ●Fluviu european. 11)Localitate arădeană… 

●…şi alta sibiană. 
 

Dicţionar: NILA, CIN, MACS, OAR, EDIZ, CIC. 

 

FEROVIARĂ 
(Biverb eliptic anagramat:7+(5)=5,6) 

 

 

 

 

 

 

 
Mihail BURCEAG, Iași 

 

FRANCOFONĂ 
(Rebo metagramă anagramată: 

xxxxxxŢx + xUxx = 4, 2, 6! 
 L         F 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

FASCINAŢIE 
(Monoverb:  5  -  9) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoşani 
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Fantezia pătratelor 
 

ORIZONTAL: 1)Gogoaşă la unele insecte. 2)Dimii. 3)Mobilă 

prevăzută cu rafturi. 4)Fabrici. 5)Lucrători la căile ferate. 6)Tine de 

vară. 7)Apăsată la pian. 8)Grijă, interes. 9)A lansa în eter. 
VERTICAL: 1)Lipsit de trăinicie. 2)Trase cu tunul. 3)Şef la 

musulmani. 4)Tuburi de argilă pe acoperiş. 5)Impar. 6)Religia lui 

Mahomed. 7)Şefi. 8)Strigăt. 9)Trase pentru siguranţă. 

 

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş 
 

 
 

 
 

FESTE! 
 

ORIZONTAL: 1)Nu are nici o ocupaţie. 2)Face precizări necesare. 

3)Indicatoare de depăşire interzisă. 4)Cadru... de zile mari. 5)Direcția 

vest! ●E timpul să se dea căldură gratis. 6)A bate în lemn, conform 

credinţei ●A avea o experienţă nefericită. 7)Condamnat după o 

judecată sumară ●Umplutură pentru tobă! 8)Blonde sau brune, toate-s 

bune ●O ţine într-o veselie. 9)Remarcată în ale scrisului. 10)Culoare... 

de pământ ●Spaţiu de antenă. 
VERTICAL: 1)Salut la întâlnirea cu cei din sat! 

2)N-ai ce-i face... 3)Avantajul călăreţului ●A deveni 

rău la un pahar de vin. 4)Se angajează la local ca 

animator. 5)Apariţii inedite în peisaj (sg.). 6)Ia note 

bune dacă i se suflă. 7)Scoase din minţi. 8)Poarta 

la care bat sportivii cu grămada ●Prime în valută! ●Frământat în vas şi băgat la cuptor. 

9)Asta se prinde în jocul copiilor. 10)Lansaţi într-o emisiune de interes naţional ●Pentru el 

cartea înseamnă totul. 

 
Dumitru HURTUPAN, București 

 

 

FieF 
 

ORIZONTAL: 1)Extreme pornind la atac (sg.) ●Obiect de preţ păstrat 

cu siguranţă. 2)Întâlniri mult aşteptate ●Indiciu remarcat pe parcurs. 

3)Certificat de garanţie ●Apă unde mai trec juveţii ●Intrare în viraj... în 

viteză! 4)Trecut... în evidenţă la cramă (2 cuv.). 5)Dans în pas cu 

vremea! ●Pedeapsa unui atac neregulamentar. 6)Arme într-o panoplie 

miniaturală ●Tinerii frumoşi şi liberi. 7)Loc stabilit pentru ieşirea din 

matcă ●Deplasare rapidă cu diligenţa. 8)Panou gol... pentru publicitate! 

●O uscătură muiată în supă. 9)Mijlocitoare pentru nişte legături aeriene 

●O femeie care lasă de dorit. 10)Abilităţile unui atacant pregătit ●Un 

rebel intrat pe mâna frizerului. 
VERTICAL: 1)Asta-i hoţie pe faţă ●Poziţia unui om surprins în fapt. 

2)Apariţie strălucitoare la târgul de mobilă ●Dotări pentru locuri de 

odihnă. 3)Lucrul bine făcut ●Evidenţă primară... la devize! ●Tun descărcat! 4)Neajlovul la 

izvoare! ●Debut comic... în spectacol! ●Deplasat pentru o lucrare de baraj. 5)Suflete 

chinuite de dorul părinţilor. 6)Vorba mincinoşilor într-un stil elevat ●Dune pustii... în 

deşert! 7)Om de legătură acceptat prin consens ●Motiv pentru o invitaţie la o bere. 

8)Luate din seră... pentru expunere! ●Administratori ai unui fond de carte. 9)A avea 

porniri duşmănoase ●De la mandea, citire... 10)Femei care au primit distincţii ●Probă 

materială în formă redusă. 
 

Marian GÂZEA, Turnu Măgurele 
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FIESTĂ 
 

ORIZONTAL: 1)Moartea unei clipe (pl.). 2)Semiramida! ●Ouă tari 

ca piatra. 3)Figură la joc… ca la carte. 4)Dor de ducă ●E cunoscut 

de orientare de dreapta. 5)Bătaie soră cu moartea ●Prins pe drumuri 

în plină iarnă. 6)Aici se ţin nevestele de foştii bărbaţi ●Îşi ia partea 

dintr-un troc. 7)Cu el la un loc! ●A plesni de durere. 8)Se fac că 

plouă ●Dat la întors! 9)Valoarea unui jucător ●Cifră rotundă. 

10)Camere de automobile ●Om cu suflet. 
VERTICAL: 1)Mai puţin cunoscut ●Se pune greu pe picioare. 2)O 

jumătate din casa turcului. 3)Indiscutabil… e de aur ●Cu tragere de 

inimă. 4)Cu o femeie la ceai şi cafea! ●Merge tot timpul umflată. 

5)Prinsă în insectar ●Furatul primului sărut. 6)Se dă în spectacol 

●Oameni de neuitat. 7)O orientală, care rîde, cîntă şi dansează 

●Prins din zbor, deşi e cam enervant. 8)Copii cu unii părinţi de împrumut ●O perioadă… sînt în grevă! 9)Subit, 

la spital! ●Turtiţi cu ciocanul. 10)Ţap… bătrîn ●Scriitor modern… cu rezervă. 

 
Incrucişare: Mihail NEMEŞ (1964-1968) 

Definiţii: Gheorghe NEMEŞ (2015) 

Careul păstrează ortografia momentului. 
  

FIESTE! 
 

ORIZONTAL: 1)A expune în public ●Înştiinţări judecătoreşti. 2)Afix 

care se ataşează înaintea rădăcinii unui cuvânt pentru a forma un 

derivat ●Personaj din mitul nordic. 3)Terminarea unei lucrări. 

4),,Federaţia Internatională pentru Documentare” (siglă) ●Suc cu 

proprietăţi narcotice, extras de obicei din macul de grădină ●Chiul. 

5)Vânt călduţ de primăvară ●A instiga pe cineva (fam.). 6)A se 

alătura de o organizaţie ●Termeni matematici. 7)Cult! ●Feciori ●Râu 

în Germania. 8)Animal sălbatic ●,,Federaţia Internaţională de 

Astronautică” (siglă) ●Unsprezece. 9)Diagramă ●Timid (înv.). 

10)Prezintă frunze de forme diferite pe aceeaşi plantă. 
VERTICAL: 1)Proeminenţă pe suprafaţa unui os ●,,Federazione 

Italiana Giuoco Handball” (siglă). 2)Fibră textilă ●Datul onorului. 

3)Conducători ●Lichidul obţinut după decantare. 4)Separarea de impurităţi (pl.) ●Peşte în Marea Mediterană, 

bun pentru anşoa. 5)Element de compunere care introduce în termeni sensul de „în formă de sabie” ●Volum 

de poezii al lui Adi Cusin (2 cuv.) ●Cere! 6)Sofia alintată ●Tise, conifere. 7)A împrumuta pe cineva cu bani 

●Oraş în Maroc. 8)Număr cu soţ ●Refren oltenesc ●Filtrat (abr. med.). 9)Atelier de produs sârmă. 10)Veche 

măsură de capacitate egipteană ●Inflamaţie a intestinului gros. 

 

Dicţionar: ARL, AFIE, XIFI, IFI, ASFI, EFI.  

 
 

 

FAMILIE A BOTANIŞTILOR 
(Rebo eliptic anagramat: 4 + 4 + (5) = 12) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mihail BURCEAG, Iaşi 

 

FIZICĂ 
(Criptografie: 5, 3, 3, 5, 9) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Viorel GĂZDAC, Timişoara 
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FA 
 

ORIZONTAL: 1)În aer liber ●Ansamblu muzical militar. 2)Moft 

familial. 3)A însemna ●Oraş în Rusia ●,,Institutul de Fizică Atomică” 

(siglă). 4)A huzuri ●Ins din Suabia. 5)Drept bănesc ● A repara. 

6)Introdus. 7)Foiţe care acoperă muşchii ●Aeroport în insula Tahiti. 

8)Cuvânt nepotrivit ●Localitate în Republica Mali ●În mod cinstit. 

9)Veche monedă austriacă (var.). 
VERTICAL: 1)Binevoitor ●Copaci înalţi cu lemnul tare. 2)Apar fariseii! 

●A şterge. 3)Pală scurtă de vânt ●Băutură răcoritoare (var.). 

4)Comună în insula Corsica (Franţa) ●Animale care într-un anumit 

stadiu din viaţa lor nu se hrănesc (masc.). 5)Divan îngust ●Locuitor din 

regiunea marocană Rif. 6)Lustruire ●Copil. 7)Oraş în Japonia 

●,,European Federation of American Football” (siglă). 8)Facultate (abr.) ●Povaţă ●Codul aeroportului Farah 

din Afghanistan. 9)Siglă pentru ,,International Federation of Automatic Control” ●Tafta de mătase naturală. 

10)Seturi de litere şi silabe decupate. 

 
Dicţionar: OUFA, FAA, FAFA, FARI, AFA, NAFA, FAH. 

 
 

FESTE! 
 

ORIZONTAL: 1)Frumuseţea plantelor ●Anunţ publicitar. 2)Albituri ●A 

fricţiona. 3)Ameţire uşoară ●Bif! 4)Bucată de carne de porc din 

regiunea primelor vertebre ●Procedeu tipografic. 5)Sugerează 

dispoziţia cuiva. 6)Dan Florea ●Familie (abr.) ●Şarpele zornăitor de 

nisip. 7)Îngâmfare ●Oraş în Rusia. 8)Poliţist, în argoul francez ●Ţine 

de divinitate. 9)Sărbători populare în ţările de limbă spaniolă ●„Norges 

Automobil Forbund” (siglă). 10)Plevuşcă ●A măguli pe cineva. 
VERTICAL: 1)Tânăr ●Forte-fortissimo, termen muzical. 2)Plantă 

legumicolă, anuală, răspândită în India, China şi Japonia ●Sat în 

judeţul Brăila. 3)Amărăciuni ●Feudă. 4)Plantă cu flori galbene, dispuse 

în fascicole ●Aşezare rurală vasluiană. 5)Haină de ploaie. 6)Adevăratul 

nume al lui Cilibi Moise ●Conducător. 7)Comună argeşeană ●Exprimă 

regretul. 8)Simbolul fierului ●Nume feminin. 9)„Interantional Certificate in Financial Englsh” (siglă) ●Masă 

verde pentru animale. 10)Prima întrebuinţare a unui lucru ●Trifluoroacetic acid (abr. chim.). 

 
Dicţionar: EFA, LUFA.  

 

 FETE ! 
(FANTEZIE) 

 
ORIZONTAL: 1)Şansă în familie ●,,Funcţia de transfer de bază” (abr. 

telec.). 2)A suspina ●Şedere. 3)Febră infecţioasă. 4)În stoc! ●Râu în 

Germania. 5)Pictor danez (sec. XIX) ●Fee! 6)Hai, căluţ! ●,,Fără taxe 

induse” (abr.). 7)Rupturi ale scoarţei terestre făcute de un râu. 

8)Fiecare dintre lemnele orizontale care ţin vatalele. 9)A exista 

●Cotropitor. 10)Curea de ham care trece peste şoldul calului 

●Localitate în Suedia. 
VERTICAL: 1)Siglă pentru ,,Board of Trade”, Consiliul de comerţ din 

SUA ●Aluviune glaciară. 2)În raft! ●Limbă vorbită în Camerun ●În cioc! 

3)Personificarea forţei creatoare a Universului, în mitologia egipteană 

●,,Revista Española de Financión y Contabilidad”. 4)Ţesătură de 

mătase lucioasă, care produce în mişcare un foşnet caracteristic ●Cort 

(reg.). 5)Chingile cu care se strâng păturile sau şeile pe cai. 6)Sistem 

de programe pentru computere ●Poliţa din dulap. 7)Test de anticorpi fluorescenţi antitreponeme (abr. med.) 

●Pe jumătate, numai o parte! 8)Taler ●Fete! ●Figură heraldică. 9)Substanţă organică. 

Dicţionar: TAFT, TYFT, OKII, TALT, TAF. 
Careuri de Florian PRICOP, Bârlad 
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FIŞTACURI 
 

ORIZONTAL: 1)Face o lege respectabilă. 2)Stă la baza orcărui 

principiu ●Nu poate cita din memorie. 3)Cămaşa pentru nănaşa! ●Îi 

merge meliţa ●Cel îndepărta de bunici. 4)Apare primul la o adunare. 

5)Se maimuţăreşte de mic ●Nu-ţi poate da o mână de ajutor. 

6)Singurică, singurică ●Cele care nu-s chele! ●A intra în campanie 

pentru PAPA. 7)Mită dată în spital! ●O mână de fotbalişti ●Se ia 

după o muiere pe uliţă. 8)Separări forţate. 9)Medie obţinută pe 

parcurs ●N-are medic de familie. 10)Ajuns într-o dependenţă totală. 
VERTICAL: 1)Tace şi face. 2)Aşteaptă să treacă 

toamna ●Notă de trecere! 3)Cam iute şi uscată... 

după declanşarea focului ●Vine la masă la 

comandă. 4)Medic primar! ●O pereche de aşi! 

●Cade la înţelegere. 5)Prins la copcă. 6)Dă bine cu latul… ●Un moş bun la pat. 7)Două 

pastile de Ginkgo biloba! ●Coase de oţel ●Grupare patriotică! 8)Mulţi, dar nehotăriţi ●Ridică 

tribunele în picioare. 9)E greu cu asfaltarea pe drumurile noastre ● Luat de la centru! 10)Se 

menţine constat pe linie de servici. 
Dumitru CIOFLICA, Cercul rebusist „Abruttus”, Abrud 

 

 

FLAMENCO 
 

ORIZONTAL: 1)Cale către inima omului. 2)Duce o viaţă… de 

câine (fem.) ●Arde pământul (pl.). 3)Vede… de la orice nivel! 

●Trecute de cei angajaţi în bănci ●Revelion în… doi! (sg.). 

4)Prins la vinclu, cu o mare poftă de joc! ●Fruntaşi ce se 

dovedesc codaşi! ●Un om între oameni. 5)Angajat în multe 

rânduri ●Vin mai târziu… pe la cramă. 6)Îl ştim mereu cu două 

feţe ●Locul de muncă al strungarului. 7)Cade iarna, în nămeţi 

●Detestat de idealişti. 8)Mişcat în bătaia vântului ●Mor… prin 

gunoaiele de pe la marginea oraşelor de munte ●STEAUA în 

deplasare… la Constanţa! 9)Carne de ren! ●Asigură primul 

ajutor în caz de necesitate (fem.)●Stau în cort!10)Parcurs pe 

drumul vieţii noastre ●Reprezentat al puterii… de la o întrunire! 

11)Legaţi de greaua moştenire din trecut. 

VERTICAL: 1)Pleacă cu trenul de mare viteză (fem.). 2)Angajate din domeniul culturii cu bune rezultate. 

3)Cută la taior! ●Un fel de conservant popular pentru alimente ●Măsură a unei tarlale din ţarină! 4)Luat în 

cârcă! ●Formaţie instrumentală ●Lăsate la picior! 5)Luată în spaţiu locativ ●Se simte legat de o muiere. 6)Un 

fel de confirmare, din partea noastră ●Primele prezente la triatlon! 7)Trecut-au anii… ●Lăsat mască. 8)Grup de 

intelectuale! ●Roşii parfumate culese pentru sănătate (sg.) ●SFÂNTA… cu ochii de peruzea. 9)Nea ce se 

aşterne în nămeţi! ●Forţă de izbire ●Cuier din cireş! 10)Schimbă nişte vorbe cu multă dibăcie (pl.). 11)O 

aşezare de oameni destoinici. 

Laurian BUTURE, Mărăşeşti 
 

FILME ROMÂNEŞTI  

 
 

(Monoverb: 6-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Triverb reflexiv: 6, 2, 3) 
 
 

(πN)Z EF 

 

(Triverb: 6; 5; 6) 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel RĂDUŢU, Caşin, Bacău 
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FURTUNA 
 

ORIZONTAL: 1)Marian Furtună ●Zeu roman, stăpânea tunetul şi 

trăsnetul, dezlănţuia ploile şi furtunile, cârmuia cerul şi pământul. 2)Zeul 

tunetului, fulgerului, furtunii şi al ploii, la asiro-babilonieni ●,,...de furtună 

la Littlehampton”, tablou de Jean Constable. 3)Măsură de greutate 

ethiopiană ●Dezlănţuie ,,furtună într-un pahar cu apă”. 4)În brigadă! 

●Tânărul Naţl din romanul lui Ioan Slavici, ,,Mara”, martor la spargerea 

ferestrei de la mănăstire din cauza vântului puternic. 5)La mare!  ●Zeu 

scandinav al tunetelor, fulgerelor, furtunilor, şi al ploilor binefăcătoare. 

6)Ciudat ●Victor Olaru. 7)Zeul din mitologia Eddelor, stăpânul mărilor 

●Prozator român, autorul romanului istoric ,,Un om în furtună” (Dumitru). 

8)Scriitor american, care în romanul de aventuri marine ,,Moran de pe 

‹‹Lady Letty››” descrie răscoale ale echipajelor, răpiri, episoade erotice, 

furtuni dezlănţuite, descoperiri de comori (Frank) ●,,Rotitoarele unde/Se-ndoaie supuse de frică” în poezia 

,,Furtuna” a lui Octavian Goga (sg.). 9)Lac în Scoţia ●Cineast rus, a semnat în 1934 regia filmului ,,Furtuna” 

(Vladimir). 10)Momentul zilei când l-a surprins pe Calistrat Hogaş cu Pisicuţa furtuna, adăpostindu-se într-o 

grotă din Munţii Neamţului ●Timp descris de Henry Castillon în romanul ,,Furtuna din iulie”.  
VERTICAL: 1)Poetă, autoarea volumului ,,Tocmai ieşeam din arenă”, în care a inclus titlul ,,După furtună” (2 

cuv.). 2)Funde! ●Anton din romanul ,,Furtună de vară”, de Dan Virgiliu. 3)Rol din filmul ,,Furtună în Pacific” 

interpretat de Valeria Seciu ●Compozitor român, autorul operei ,,Furtuna” (1883-1946). 4)Codul unui aeroport 

din SUA ●Localitate în Australia. 5)Fiul lui Odin, zeu al vânturilor, al furtunilor, la scandinavi ●Clipa finală! 

6)Zeu slav al fulgerului, al trăsnetului şi al furtunii ●În felul acesta (reg.). 7)Ionel Furtună ●Zeu al furtunii la 

fenicieni ●Tudor Vântu. 8)Vas pentru răcire ●Roman de Ioan Slavici al cărui capitol III este intitulat ,,Furtuna 

cea mare”. 9)Furtună de zăpadă, în Franţa ●E lovit de furtună pe mare. 10)Strada Furtunei, Nr. 346! ●Vânt 

rece, care bate primăvara dinspre Alpii Dinarici. 

Dicţionar: NATR, IGA, URR, JDA, DARR, AŞE.  

Gică IUREŞ, Bârlad 

 

FIRIMITURI 
 

ORIZONTAL: 1)Ieşită din ciocan şi nicovală. 2)Pus la colţ, stă 

oblu. 3)A intra în hăuri ●Şustă  cu dedesubturi! 4)Luptă pentru 

drepturi. 5)Muncă la stăpân ●Supravieţuieşte cu rădăcini. 6)Taifas 

pentru un trimis ●Circulare fără număr de ordine ●Nod încâlcit! 

7)Feriţi de Dumnezeu ●Mândria Ardealului (pl.). 8)Cerere de 

promovare! ●Soluţie contra gripării. 9)Luptă cu avarii. 10)A prinde 

rădăcini ●Unicul dintr-un milion! 11)S-au dus după conchistadori 

●Luaţi în focuri. 

VERTICAL: 1)Buni de îmbrăcat. 2)Temelia unei case noi 

●Suspendat pentru un termen dat! 3)Ieşit din zid ●E cu dus-întors. 

4)Au o anume chemare. 5)Sunt mereu în urmă ●Subiect picat la 

istoria nord americană. 6)O măsuţă luată pe blat. 7)Se ţin de 

statistici ●Cântecul negrilor seară de seară. 8)Mediu însângerat! 

●Fierb în ciorbă! ●Creşte o oaie. 9)Un dinte din adâncul… vremii. 10)Cari la un arin! ●Turtă dulce ●Personaj 

incognito. 11)Sunt de rasă superioară (fem.). 
Dicţionar: DON. 

Încrucişare: MIHAI V. MATEI 
Definiţii: OLIMPIU LANGA, MIHAI V. MATEI, MARIAN STANOMIR, ION TOHĂNEANU. 

Rebus Grup CETATEA Râşnov 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

FEMEI UNITE 
(Metagramă anagramată: 

xxxxxxCx – xxxxxxRx) 
 

Cunoscutele cadâne 

Care slujesc la stăpâne; 

De ele-n harem se spune 

C-au interese comune. 

FEMEI ÎN 

IPOSTAZE VARII 
(Anagramă: 8) 

 

O femeie oarecare 

Ce-a apelat la salvare; 

Starea altora-ngrozite 

Că nu pot să o ajute. 

FELURI DE 

MÂNCARE 
(Rebo eliptic:  (4) + 6  =  9) 

 

Aici trenuri se opresc, 
La joc de table bătute; 
Cu friptură se servesc, 
Din legume fiind făcute. 

 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 
 

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoşani 
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FACSIMIL 

 

ORIZONTAL: 1)N-are nici în clin nici în mânecă ■Bate pe la 

porţile altora. 2)Una de-a noastră pământeană pentru care îţi 

cam dai sufletul ■Măsuri luate în câmpul muncii. 3)Acul… mânuit 

la cale! ■Îi face plăcere să se joace cu viaţa altora (fem.). 

4)Moalele capului ■Durerea lor e semn de nesimţire. 5)Na-ţi-o 

ţie, dă-mi-o mie ■E şi ăsta o figură. 6)Trece uneori pe la cursuri 

■Are două scări de serviciu ■Toată, de la cap la coadă! 7)O 

pereche de palme, luate pe pielea goală ■5% pentru bătrânii din 

România (sic!). 8)Alfa şi omega… de la Laocoon citire! ■Un colţ 

de lume la marginea mării ■Culoare pe care nu aleargă atleţii, ci 

alţi jucători. 9)I se dă toată munca pe foc. 10)Sfârşesc de la 

început! ■Când joacă table, nu ia decât o linie. 11)Altoi de păr 

într-un fir de trandafir ■Pentru acesta cartea e sfântă. 

VERTICAL: 1)Ajunse la capătul zilelor (sg.) ■Minte… n-aş zice! (e doar aşa, o vorbă). 2)O 

vorbă de dulce ■Nişte sucite care stau pe capul altor femei. 3)Unu şi una… prinşi în 

continuare! ■Ţinută de judeţ. 4)Vorbă multă, gălăgia omului. 5)O fată din sudul Americii (sau 

din Africa)! ■Mai vine şi asta pe capul omului. 6)Ăstuia-i prieşte că se îngraşă ■O vorbă de 

duh… da' e cu cântec. 7)Prea întind mereu coarda ■Folosit la extracţii. 8)Praful de pe tobă 

■Un vas dat la apă. 9)Trăgea mereu la vechiul han ■P-onoarea mea! 10)Unul pe care îl ai la 

mână ■Vorbă à la grec… ce deschide porţile Romei! 11)Cuci! ■Atât! E O MĂSURĂ ÎN TOATE. 
 

Dicţionar: IOTĂ. 
Mihai OLARU, Iaşi 

 
 

FARAFASTÂCURI 
 

ORIZONTAL: 1)Anunță o dispariție ■Tip de curățenie (pl.) 

2)Făcută de purtat. 3)A fi la vedere ■Înecat în MAREA ROȘIE. 

4)Drum de tradiție ■A face o întoarcere pe loc ■Puși bine la înnegrit! 

5)Dat de toți pereții ■A duce la joc. 6)Producție de carte ■Păstrează 

băutura în butoaie. 7)Curte din Curtici! ■Alb care se dă la negru 

■Putere de decizie? 8)Cocoșatul lui Dalai-Lama ■Sediu de 

campanie la Roma (pl.). 9)Lacrima de pe tavan. 10)Bătut în război 

■Eroina unei balade care s-a dus la mănăstire. 

VERTICAL: 1)A prins gust de nevoie ■Dă de supărare.  2)Nu-i de 

treabă. 3)Luat de tot ■Face o mare brânză. 4)Limbă aflată pe cale 

de dispariție ■Strânsul parului ■Dotări pentru club aflate în lucru! 

5)Faptă pentru care nu primești notă! ■Datul în spectacol. 6)Rocă 

de origine... turcă! ■Dă întotdeauna înapoi. 7)Stau în cale!■Se 

relaxează după ce se strâng în studio (sg.) ■A fi la locul lui. 8)Membru al unei adunări comunale ■Luat la bani 

mărunți. 9)A se purta în mod mecanic. 10)A trece anotimpul alb ■Oprită la probă. 
 

Dicţionar: PTA. 

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani 
 

 

FLUIERAŞUL 
(Biverb: 4, 6) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dumitru DAVID, Bârlad 

 

FOTOGRAFICĂ 
(Monoverb: 8-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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FIGURI DE DANS 
 

ORIZONTAL: 1)Dans de bal de origine engleză. În balet este 

un dans clasic executat de patru balerini (3 cuv.). 2)Sat în judeţul 

Buzău ●Râu în Franţa. 3)Dans clasic executat de un balerin şi 

de două balerine, asemănător ca structură cu pas dedeux (3 

cuv.). 4)În lume! ●Urmări! ●Caii din Dobrogea. 5)Vechi dans de 

origine spaniolă şi italiană, devenit cu timpul piesă instrumentală. 

6)Unu! ●Unu doar! ●Ticu Obreja ●Una! ●Toni Roşca. 7)Dans 

italian cu tempo rapid.8)Baterie (abr. milit.) ●Stau în cort! 

●Cureluşă de meşină. 9)Dans clasic executat de o balerină şi de 

un balerin, alcătuit de obicei dint-un adagio, un allegro şi o coda 

(3 cuv.). 10)Vechiul do ●Sclavii spartani ●Primele litere ale 

alfabetului. 11)Dans popular românesc executat de flăcăi. 

VERTICAL: 1)Cuvânt care imită cântecul pupezei (interjecţie) 

●Părul mărunt, moale, mătăsos. 2)Aliaj de cupru şi zinc ●A se 

depărta de drum. 3)Mesaj trimis prin telefonul mobil ●Soţia lui Artaxerxe. 4)Desprins ●Clădirile unor instituţii. 

5)Diafană, subtilă ●Sistem de punctaj în şah. 6)Ofiţer superior în marina engleză şi americană. 7)Scriitor 

umorist român (Cornel) ●Pasăre răpitoare de zi. 8)Fluviu antic, în Epir şi Illyricum, tributar Mării Adriatice, azi, 

Vjosa ●Denumire populară pentru petrolul lampant ●Vârf în Munţii Sebeşului (1444 m.) 9)Meci de verificare 

●Scaun la căruţă (reg.). 10)Exprimat ●Bold. 11)În orice sens! ●Se repetă ●Imaculată. 
 

Dicţionar: ELO, AOO, UIA, ZIX. 

 
 

 

    A     

 1 11 3 1 9 10 3  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 1 12 4 3 10 8 3  

  7 3 4 13 3   

3 4 14 6 5 6 3 10 3 

15 1 6 10 6 3 7 1 3 

 6 1 9 7 6 16 3  

 17 9 19 8 4 9 8  

3 4 3 18 9 10 6 16 3 

17 3 4 3 10 14 9 5 3 

    B     
 

Dansuri. 
 

ORIZONTAL: 1)Mediu înconjurător ●Înveliş 

protector sub formă de scoarţă (pl.). 2)Prefix cu 

sensul de „ulei” ●Orăşel în N-V Franţei. 3)Aflat într-un 

stadiu primitiv de dezvoltare. 4)Varietate de palmier 

din Ins. Sumatera ●„International Commission for Air 

Navigation” (siglă). 5)Trăieşte ca un paşă ●Circa 

●Abis în prăbuşire! 6)Grup central selectat prin triaje! 

●Intrarea în galere! ●Nap sec! 7)Orăşel maritime în 

vestul Indiei ●Întors… pe dos! 8)Un oraş cu câteva 

suflete. 9)Deşert în sudul Arabiei Saudite ●Croşeu de 

stânga! 10)A comite o agresiune ●Instrument musical 

cu claviatură. 
VERTICAL: peste tot… paşi de dans… 
 

Viorel GĂZDAC, Timişoara 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           

 

(Biverb: 9; 5) 
 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

C = 1 

H = 2 

A = 3 

R = 4 

L = 5 

E = 6 

S = 7 

T = 8 

O = 9 

N = 10 
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FORMULE de SALUT 
 

ORIZONTAL: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11: formule de salut. 

Celelalte definiţii: 4)Către! ●Unu şi unu! ●Numele 

popular al lunii decembrie. 5),,Touring Club Suisse”, siglă a 

clubului automobilistic din Elveţia ●Mamifere semiacvatice. 

7)Codul unui aeroport din Australia ●Deteriorări ●Ciolan. 

9)Atelier (abr.) ●În cerc! 

VERTICAL: 1)Fără vârf ●Ordinea cuvintelor în propoziţie. 

2)Flori-de-paie ●Stropit cu apă. 3)Dromader ●Nervoşi, 

supăraţi (arg.). 4)Iubirea de sine ●Actor japonez (Chieko). 

5)În acest loc ●Mlădioasă. 6)Tiberiu cel mic ●Didina din 

,,D´ale carnavalului”, de I.L. Caragiale ●Ţese! 7)Tătar din 

,,Neamul Şoimăreştilor”, de Mihail Sadoveanu ●Numele a 

două sate (Mare şi Mic) din judeţul Mureş. 8)Otrăvuri ●Sec! 

9)În temă! ●Elena alintată ●Et caetera (abr.). 10)Închisă la 

culoare ●Localitate în SUA. 11)Pe el ●Joacă pe scenă 

●Judeţul Mureş (abr.). 12)Buimac, zăpăcit (reg.) ●Încăpere. 
 
Dicţionar: OLP, ITOO, ILUN, URIE.  

 
 

FANTEZIE... în FA MAJOR 
 

ORIZONTAL: 1)Înfocaţii suporteri ●Venit după orele de serviciu. 

2)Un gest dovedit de fairplay ●Termos rural (od.). 3)MIT… 

răstălmăcit cu timpul! ●Din depărtări… ●A juca la cursul bursei în 

recensiune! 4)ALBĂ CA ZĂPADA... 5)În ţinută de casă (pl.). 

6)Instrument muzical cu coarde (var.) ●Rămase după curs! 7)Face 

tot ce-i stă în putinţă ●Atent la linia verde (od.). 8)Roman 

autobiografic ●A prinde mişcarea. 9)Purtător de cuvânt (fam.) ●... 

10)Luat cu frumosul ●Se simte pe propria piele. 
VERTICAL: 1)Spuse ca de la obraz ●Refac fondul! 2)Te plasează 

într-o nouă postură când ţi-e lumea mai dragă ●Marcă de filme 

radiologice şi de rolfilme. 3)Superiori la raport. 4)Băgate cu pile! 

●Culoare de carte ●Cafenele… fără ele! 5)Ne 

asigură primul cules. 6)E prima 

corespondenţă cu Elena! ●O măsură de forţă 

majoră. 7)Ochiul magic ●Lipsit de bunul gust. 

8)Una cu inel! ●Păs… taie (!) cu sabia în legitimă apărare. 9)De prim ajutor în caz de 

vătămare ●Încheie un act de vânzare-cumpărare. 10)La steaua care a răsărit… 

●Termen de valabilitate. 

 
Dicţionar: EGO, AGFA.  

Octavian DUMITRIU, Văleni, Vaslui 
 

 

FERMITATE 
(Biverb: 7, 10) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mihai OLARU, Iaşi 

 

FOTBALISTICĂ 
(Biverb eliptic anagramat: 6 + 7 + (4) = 9, 7) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Andrei TUDOSE, Urlaţi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         
2       
3           
4           
5          
6         
7           
8           
9         

10       



15 | C r y p t o  
 

Fiinţa raţională 
(FANTEZIE) 

 

ORIZONTAL: 1)Mănâncă de toate ●Vasile Jianu. 2)Drişcuie din… 

frunză ●Liber-cugetător. 3)Om şi veste! ●Ţinutul în taină. 4)Iliada şi 

Odiseea îi aparţin (var.) ●Ţinutul în taină. 5)Făcute din ouă ●Cai din 

Galaţi! 6)FIINŢA RAŢIONALĂ ●A chema la judecată ●Uşiţe! 

7)Legătură de viaţă (pl.). 8)Conţinutul unui roman! ●Comună în 

judeţul Hunedoara. 9)Elipsă! 10)Legea tăcerii ●Locul cu pricina! 
VERTICAL: 1)10 – 0! 2)Doarme! 3)Luare de poziţie ●Unde intră 

minerul. 4)E ceva de nasul nostru ●Ţinute în iarnă ●Sere! 5)Îţi arată 

drumul ●Locul unor negocieri ruso-franceze (1807). 6)A se lăsa pe 

spate ●Unu şi una! 7)S-a întors Icar! ●E vorba de strugure. 8)S-a 

prostit fiind tunată! ●Aici auzi bâzâit de albine (reg.). 9)Adausuri 

financiare. 10)Semnul lui ZORRO (pl.). 
 

Vlademir RAŢĂ, Lunca Asău, Bacău 
 

 
 

Flori 
 

 

A – B: Ramură a horticulturii care cuprinde 

cultura plantelor ornamentale. 

Orizontal: Flori. 
 

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş 

    A     

  14 7 1 9 4   

  2 9 2 11 9   

 10 11 12 3 14 5 9  

  16 3 4 11 9   

  5 4 5 15 5   

 13 7 15 6 9 8 9  

 7 1 12 7 4 9 15  

  14 9 2 10 9   

15 7 14 9 8 3 9 4 11 

 10 7 15 7 5 3 6  

7 15 8 7 4 3 5 8 9 

 2 9 13 9 5 8 9  

    B     

 

Fiziologică 
(Metagramă: Exxxxxxx – Ixxxxxxx) 

 

Te-a marcat o iritare, 
Ţi-ai ieşit şi din răbdări, 
De îţi vine să dai şuturi; 
 

Este tot un fel de stare 
Ce produce excitare, 
Însă în ţesuturi. 

 

Face făină 
(Logogrif: 5, 4, 3, 2) 

 

E un expert la măcinat; 
Şi un program la cei ce-nvaţă; 
Când unul de-altu-i depărtat; 
Măsură pentru suprafaţă. 

 

Ştefan-Cornel RODEAN, Sibiu 

 

FIESTA 
(Rebo eliptic anagramat: 6 + (5) = 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leon COCOŞ, Bârlad 
 

 

FASOLEA VERDE 

(Monoverb cu întrebare şi răspuns: 3, 2, 3) 

 

 
 

 

 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
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FIXING 
 

ORIZONTAL: 1)Acţiuni soldate cu gol. 2)A măsura cu privirea 

●Lucrare de geniu. 3)Atac la vârf ●A-ţi veni numai bine. 4)Iniţiază 

procedura de apel ●Tuneluri descoperite la piramide. 5)Unul de la 

ţară care intră-n faţă ●Întors la bătrâneţe printre copii. 6)Trimis la toţi 

dracii ●Alegeri... repetate la primărie! 7)Oameni cu suflet rău şi plini 

de oftică. 8)Victimă a abuzurilor din justiţia noastră ●Tehnică de 

lucru în ulei. 9)Asigurat la stat. 10)Ajunge la fundul sacului ●A monta 

focosul. 
VERTICAL: 1)Punctul terminus al unei expediţii 

(pl.). 2)Realizarea unui gol de palmares ●Prezent 

în opera lui Creangă. 3)Când se bagă-n troacă, îl 

mănâncă porcii ●Acoperiş de casă. 4)Mâncărică 

de porumbel ●O gură de piftie ●Soluţie de negi. 5)Lucrări de control la cursuri. 6)Înălţimea 

piramidei… la pătrat! ●Partidă cu miza ridicată. 7)Taxat după o postare ostentativă. 8)Întâi 

de mai pe meleagurile noastre ●Numită prin corespondenţă. 9)Familie s-o pui în ramă 

●Trecut pe roşu. 10)Sunt cu mintea departe ●Articol de încheiere pe marginea unui material. 

 

Ştefan CIOCIANU, Brăila 
 

 

FALSET 
 

ORIZONTAL: 1)Angajată cu timpul pe la noi. 2)Se manifestă cu 

violenţă ●Fermecat de Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene. 3)Comis 

din vremi trecute ●Imagine fixă. 4)Prinse într-un şirag! ●Cu el 

suntem într-un loc! ●Servesc nişte mici la masă (sg.). 5)Scoate o 

frumoasă piesă dintr-un lied! ●Legaţi la cataramă. 6)Întrece orice 

realitate ●Mie dintr-un milion! 7)Scrie la tocmeală! ●Năpăstuit la cap! 

●O bucăţică ruptă. 8)Scoase din cămară! ●Asigură un anumit curs la 

bancă. 9)Plecat cu sudoare spre glia străbună ●Asigură intrările în 

casă (sg.). 10)Prezentă în fazele de calificare. 
VERTICAL: 1)Asigură schimbul în natură. 2)Purtător de opinii 

●Aşternut schimbat primăvara. 3)Conferă vieţii o apreciere aparte 

●Schimbau liniile. 4)Venite pe jos! ●Afiş pentru o 

afacere! ●Carul în marşarier! 5)De gintă latină ●Vin la întoarcere la han! 6)Un sunet de lăută! 

●Cu plecăciune, DOMNILOR!7)Tip de încornorat ●Caia pentru un cal! ●A servit drept materie 

primă pentru primii oameni (leg.). 8)Se apropie de un stânjen (pl.) ●E ca o locuinţă. 9)Fante 

cu nişte mucoase (sg.) ●Unul capabil de tot felul de fricţiuni. 10)Drum de ţară, aproape de 

cerinţele epocii moderne. 

 
Dicţionar: IRA.  

Laurian BUTURE, Mărăşeşti 

 

FIRAVĂ 
(Monoverb cu iniţială: (6), 2, 5, = 8) 

 
 

FĂRĂ ELO 
(Criptografie: 1, 6-1, 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTBALISTICĂ 
(Triverb: 4, 2, 5) 

 

 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj Dumitru DAVID, Bârlad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
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FLAMURI 
 

ORIZONTAL: 1)Poziţie de aşteptare într-o stare conflictuală. 2)A 

trăi în disconfort fizic ●Om de acţiune. 3)Sunt de condus cu biciul. 

4)E pe gustul celor mici la masă ●Consumul specific de gaz. 

5)Impun anumite sarcini... după preferinţe ●Stau în spate! 6)Are 

semne în frunte! ●Descendentă din marile familii cu vechime. 7)A 

iniţia un protest în opoziţie ●E de dorit pentru o viaţă mai bună. 8)Au 

în vizor pe cei ce trag cu urechea. 9)Au trecut cu greu proba la 

admitere. 10)Îl găsim aproape... peste tot ●A se termina într-un 

fel...rău. 
VERTICAL: 1)Plasaţi sub acoperire. 2)Ajutor 

de arnăut la slujbă ●Preluate la proces! 3)A 

păta obrazul… de la caz la caz ●Măsuri ce se 

impun la un tun… de proporţii. 4)Perspectiva unui anume punct de vedere. 5)Marchează 

o revenire… de formă ●Capetele unor reţele de peşti. 6)Scenă deschisă pentru hora 

unirii ●Unul care face valuri pe uscat. 7)Pusă pe stat. 8)Impuls pentru o aventură 

●Jucatul din încheieturi. 9)Caporal... la ordine! ●Aflat într-o situaţie fără ieşire. 10)Le pun 

pe toate la inimă. 

 
Mihai GHERASIM, Bucureşti 

 
 

FONDANTE 
 

ORIZONTAL: 1)Factor de creştere ●Marcată de evenimente. 

2)Trece peste mare ●Întoarcerea țării la ţară! 3)Scădere de valoare. 

4)Femeia de pe coastă ●Drumul aventurii. 5)Câţi sunt la cantină?! 

●A ars-o în foc! ●Spin de stepă! 6)A da la mână ●Apărată pe 

flancuri! ●Urmat de dânsa. 7)Privitor la perioada RENAŞTERII 

●Trimiteri ale unui epigramist. 8)Mătura gunoaiele de pe străzi (od.) 

●Înzestrat de nevoie. 9)Creaţie făcută cu limba. 10)Încrucişări de 

cuvinte cu definiţii spirituale (sg.) ●Învârtit de păr. 
VERTICAL: 1)Făcut în fală ●Garnitură muzicală pentru un şniţel 

vienez. 2)Îţi dă dreptul. 3)Doina care şi-a pierdut capul! ●Trecute cu 

privirea. 4)Nu vin la un loc ●Îşi urmează STEAUA 

●Primele etaje... din cretacic! 5)Scos din fire 

●Lumină sfântă. 6)Un început ideal pentru un idiot! ●O faci lată cu un amestec! 7)Bine 

văzută din punctul de vedere al SECURITĂŢII ●A da cu capul. 8)Așternute pe străzi 

●Un copac care nu are valoare dacă îl iai de vârf! 9)Dispută pe baza posibilităţilor 

existente (3 cuv.). 10)Pierdută pe drumul crucii ●Dă siguranţa stingerii. 

 

Dicţionar: ŢEP.  

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoşani 
 

 

FIER 
(FANTEZIE) 

 
ORIZONTAL: 1)Plonjor. 2)Vase sau obiecte vechi metalice. 3)Mâncăruri 

●Stal! 4)Nevasta lui Covaci! 5)Afluent al Oltului ●Anexă pe roţi. 
VERTICAL: 1)Bâtă ciobănească (reg.). 2)Localitate în Franţa ●Singură! 

3)Material din siliciu şi argilă. 4)Autoarea compoziţiei în piatră ,,Arhitectura”, 

1967 (Iulia). 5)Pauză teatrală. 
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 FLORILEGIU 

 
ORIZONTAL: 1)Fenomene cu evoluţie fulgerătoare ●Fluor şi 

fosfor! 2)Fir răsărit în decor vernal ●Femeie remarcată prin lipsă de 

dăruire. 3)Furajate pentru lapte şi carne ●Fel de alifie empirică 

●Format pe-o vatră. 4)Fond metalic folosit în scop tehnic ●Fruntaşe 

la trageri! 5)Fericit, în cele din urmă! ●Frumoasa de la centru! 

●Fortificaţie în accepţiune turcească. 6)Făcute fără folos. 7)Faţă de 

masă dintr-o ţară baltică ●Firişor care ne face senzaţie. 8)Fixativ 

pentru păr ●Furat dintre persoane ●Frumuseţile portului nostru.  

9)Fel de a fi ●Făcut pulbere cu apă ●Falnicul cel împodobit de 

Crăciun. 10)Fragment dintr-un concert lacustru ●Fel de prezentare 

a unei limbi. 11)Forme de bătut o spumă de lapte ●Floarea pe care 

o ai în vedere. 

VERTICAL: 1)Făurită pentru servicii ●Fabricat pentru mai multe 

feluri. 2)Fărâme dintr-un capital iranian ●Fond de proiectare în activitatea cinefilă. 3)Finalizat 

printr-o tehnică de vârf ●Fragment al unei piese. 4)Faimos atacant aerian ●Furnizori care ne 

dau elixirul vieţii. 5)Formulă de număr prescurtat ●Fiinţă lipsită de afecţiune ●Frezor... la 

încadrare! 6)Fluture de apă ●Fiare cu dinţi mici. 7)Fac față la probele de rezistenţă 

●Figurină pentru o cupă. 8)Fragment ce umple eternitatea ●Fioroasă emisiune din junglă 

●Formulare... cu sens schimbat. 9)Fruntaș la masa cartoforilor ●Factor indispensabil vieţii 

●Formație văzută pe lângă cărare. 10)Feciori de la acelaşi cămin ●Faimoasele creaţii ale 

lutierilor. 11)Figură cu laturi egale ●Formă de păşunat. 

 
Ionel ŞERBAN, Bârlad 

 

FOC 
 

ORIZONTAL: 1)Primul ajutor în caz de incendiu (pl.). 2)Trecută 

prin foc ●Foc mare şi iute. 3)Păr dat peste cap! ●Iese din foc 

●Soba goală! 4)A scoate apă pe căldură ●Aşa-i prin Moldova. 

5)Scot banii din foc ●Editură din Bucureşti. 6)Rece! ●Tras pe roată 

înainte de ardere ●Obsevatorul Orbital de Carbon (siglă). 

7)Întâmpinat cu focuri de artificii (pl.) ●A-şi vărsa focul. 8)Guri de 

foc ●Aprinsă ●Teren viran! 9)Făcut foc şi pară ●Ceva in plus! 

10)Mersul pe jos ●Înfocat. 11)Agricultural Science Association of 

Zambia (siglă) ●Formată prin încălzire. 

VERTICAL: 1)Nu are ce pune pe foc ●A pune paie pe foc. 

2)Focuri de artificii (sg.) ●Înaintaş nord-

american. 3)Foc. 4)Serveşte… la detonare! ●A 

lua în opoziţie ●Foc. 5)A trece prin foc ●În casă! 

6)Armă de foc ●Scos la horă ●Cinci teici! 7)Stat 

●Furnizor de lemn de foc de calitate inferioară  ●Cufere! 8)Are o unitate de pompieri (pl.) 

●Sursă de căldură. 9)Primul ajutor! ●Trecut prin foc  ●Un oarecare.10)Ca focul (var.) 

●Pregătit  la foc mic ●Cotă medie! 11)Foc (fig.) ●Pulbere de foc. 
 

Dicţionar: ASE, ERC, OOC, ASAZ. 

Lucian STĂNCESCU, Bârlad 

 

FOLCLOR 
 

 

(Rebus criptografic: 4, 4-1, 5, 1, 6) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Biverb: 5, 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dumitru DAVID, Bârlad 
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FITOTERAPIE 
 

ORIZONTAL: 1)Denumirea populară a coacăzului, cu 

fructe în formă de bobiţe roşii, cu gust acrişor, dispuse în 

ciorchini, al cărui extract se recomandă în stările incipiente 

gripale, răceală şi pneumonie ●Sete! 2)Plantă erbacee cu 

flori trandafirii, ale cărei preparate din rădăcină, se utilizează 

intern ca expectorant şi extern, sub formă de gargarisme 

●Tip de păşune specifică zonei Africii de Nord. 3)Una din 

cele mai vechi specii de plantă întrebuinţată în scop 

medicinal, ale cărei infuzii sau extracte, sunt utilizate intern 

ca sedativ, antispastic, cicatrizant şi favorizant al digestiei 

(pop.) ●Acela. 4)Pasăre răpitoare ●Plantă medicinală, cu 

flori galbene-portocalii, cunoscută de popor, din ale cărei 

capitule florale se prepară o tinctură care, datorită toxicităţii, 

se întrebuinţează doar extern, pe umflături sau contuzii (pl.). 

5)Primii lăstari de merişor! ●Gen de arbuşti cu spini, cu flori 

roşii, trandafirii, galbene sau albe, ale căror fructe roşii          

şi preparatele din ele, sunt bogate surse de vitamine,       

care joacă rol în respiraţia celulară şi în fenomenele de 

oxido-reducere biologică. 6)Plantă originară din America de 

Sud, care se cultivă pe mari suprafeţe în ţara noastră, cu tuberculi bogaţi în amidon, care sunt utilizaţi de 

medicina empirică la calmarea durerilor ulceroase (pop.). 7)Plantă aromatică, originară din Orient, cultivată 

pentru uleiul eteric şi substanţele grase care se extrag din fructe, cu efecte antispastice carminative, proprietăţ i 

expectorante şi efecte stimulante asupra centrilor respiratori ●Plantă erbacee cu frunze lanceolate şi cu flori 

albe-gălbui, a cărei rădăcină conţine o materie colorantă roşie, dotată şi cu proprietăţi diuretice. 8)Plantă 

erbacee din familia rozaceelor, cu tulpina noduroasă şi flori galbene, ale cărei preparate au proprietăţi 

astringente datorită taninurilor şi se recomandă sub formă de tinctură în gingivite şi stomatite. 9)Primii muguri! 

●Fluviu african, cel mai lung din lume ●Gustul specific al fructelor de afin, cătină sau porumbar (fem.). 

10),,...mare” sau omagul, plantă întrebuinţată în medicină datorită unui alcaloid pe care-l conţine rizomul, 

având acţiune expectorantă, fiind recomandat în bronşite cronice şi acute ●Produs farmaceutic de uz extern 

●,,Organizaţia Comercială Locală” (siglă). 11)Plantă erbacee cu frunze dinţate şi cu flori violacee, ale cărei 

părţi aeriene au proprietăţi calmante asupra spasmelor tusei şi dă rezultate bune în tusea convulsivă la copii (2 

cuv.) ●Alfa şi Omega. 12)Primele picături de tinctură! ●Plantă meliferă, originară din Siberia, cultivată ca plantă 

ornamentală şi pentru florile ei bogate în nectar; părţile aeriene au proprietăţi antispastice şi carminative, 

datorită uleiului volatil bogat în citral. 

VERTICAL: 1)Arbust sălbatic din familia rozaceelor, cu ramuri spinoase, cu flori albe şi fructe sferice de 

culoare neagră-vineţie, cu gust acru astringent, care dau rezultate bune în diaree şi se întrebuinţează de 

asemenea în nefrite şi cistite ●Acesta (reg.). 2)Specie medicinală răspândită în ţara noastră prin tufişurile de la 

marginea pădurilor, numită şi valeriană, cu proprietăţi sedative, ale căror preparate pe bază de rădăcină, sunt 

indicate în stări de excitaţie şi tulburări viscerale ●Plantă medicinală, cultivată în ţara noastră pentru seminţele 

oleaginoase folosite în scop alimentar; în scopuri farmaceutice se întrebuinţează capsulele care conţin 

numeroşi alcaloizi, ce au acţiune sedativă hipoanalgezică, asemănătoare cu a opiului (pl.). 3)Mama, în limbajul 

copiilor ●Altă denumire a măceşului. 4)Localitate în sudul Nigeriei ●Arbust semiparazit pe arbori, cu frunzele 

pieloase, totdeauna verzi şi cu fructe bace globulare albe sau gălbui, folosit ca plantă medicinală şi de Anul 

Nou, ca plantă aducătoare de noroc ●Localitate în SUA. 5)Sfânt (pop.) ●Persoana care se găseşte sub 

tratament medicamentos. 6)Veche măsură de capacitate (pl.) ●Cunună de ceapă sau de usturoi (pl.) ●Extract 

final de macerat! 7)Mâncare gătită cu usturoi ●Conţinutul la vârf al unui flacon farmaceutic (fem.). 8)Acţiunea 

de lansare a unei nave ●Crustaceu comestibil. 9)Campion ●Tulpina de veninariţă! ●,,Organizaţia Mondială a 

Turismului şi Automobilismului” (siglă) ●Tei!10)Oraş în judeţul Prahova ●Conţinutul unui decoct! 11)Arbore 

răspândit în toată ţara, cu flori care se numesc mâţişori, a cărui scoarţă conţine tanin, care are acţiune 

astringentă şi coagulantă, iar datorită salicozidului conţinut, are proprietăţi antireumatice, cu acţiune analgezică 

şi sedativ-nervoasă ●Vas de sticlă folosit pentru păstrarea produselor farmaceutice. 

12),,...ciobanului”, plantă erbacee, care creşte din abundenţă pe lângă drumuri, ale cărei părţi 

aeriene, recoltate în timpul înfloririi, au acţiune înrudită cu cele ale cornului de secară, fiind 

antihemoragice ●Numele mai multor specii de plante exotice decorative, din familia 

liliaceelor, cu frunze cărnoase, care conţin un suc folosit în farmacie; în doze mici, stimulează 

pofta de mâncare, iar în cantităţi mai mari este un purgativ cu acţiune puternică. 
 

Dicţionar: SBAR, UGA, BIM, AIT.  

Viorel GĂZDAC, Timişoara 
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FARSE 
(SURPRIZĂ) 

 

ORIZONTAL: 1)FULII. 2)FATALE ●Cântec de 

slavă. 3)FLAX ●FRAZĂ! 4)FACULE! ●Intrinsec. 

5)FAŞTI (pop.) ●FOALE (sg.). 6)FUZANŢĂ 

●Dedesubt ●FAŞE! 7)FIRE! ●Agent de legătură. 

8)FUNDĂ ●A avea cunoştinţe. 9)FLEAC. 
VERTICAL: 1)Apărare de coastă ●Bandă rulantă. 

2)Casă de creaţie. 3)Plantat la ţară ●Scule mini! 

●Vad secat! 4)Picant ●FULII. 5)Sol de pace ●FLEC! 

6)Jocul nostru ●FUL! 7)Parada modei. 8)FEROE! ●FEL! ●FIŢE! 

9)FRAI ●FARIN. 10)FACTOR. 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj, Timiş 
 

FINALIZĂRI 
 
ORIZONTAL: 1)Conving cu multă ușurinţă. 2)Ieșire forțată. 
3)Rezervă medicală pentru sterilizări. 4)A produce deshidratarea 
●Rămas...ca amintire. 5)Finale la sprint! ●Cu mare căutare ●A ieși... 
din pasivitate! 6)Nu au asemănare. 7)Se rotesc la aparate ●Coborâtă 
de pe munte (var.) ●Șed în poziție orizontală! 8)A intra în posesie 
●Înlesnește traficul de persoane. 9)Asigură un consum rațional 
●Obiect casnic la îndemână. 10)Certifică o prezență bună ●Destinat 
penitenței postume.  
VERTICAL: 1) Pe locul doi în cursă. 2)Revine în formă după o 
întindere ●Aducere în prim plan! 3)Lansat în sport și muzică ●Unitate 
de desfacere a pâinii. 4)Umezeală în celule ●Pregătit pentru  post. 
5)Un picioruș delicat ●Căzută în cursă. 6)Slăbește sistemul nervos 
●Rămas bun din depărtare! 7)Au concepții în familie ●Carență 
moștenită. 8)Rostită la ceremonii ●A aduna multe lucruri. 9)Revenire 

la start! ●A prins de veste! ●Indicatoare pentru gradul de confort. 10)Desfășurat pe câmpul de luptă. 

A. BOBOC, Gh. CONSTANTINESCU, C. DUMITRIU, C. R. Braşov 
 

FOTOGRAFIA CEA DE TOATE ZILELE 
 

ORIZONTAL: 1)Bază de conversie automată. 2)Nu 
prezintă limită de rezoluție. 3)Declicul unei rezoluții 
aleatorii ●A dibui într-un final ceva revelator 
●Contraofertă făcută pe negativ. 4)Fotografii pe 
mijloc! ●Clișee developate ●Prim-plan expresiv. 
5)Pete negre cu expunere pe negativ ●Apărut cu 
intermitență în spectrul vizibil. 6)Bază rotativă 
acționând în suspensie ●Efect la degajarea intensității 

pe grade, conform soluției agreate. 7)Încărcatul periodic al unor 
dispozitive oscilante ●Camere speciale de luat vederi. 8)Calitatea 
unei imagini denaturate ●Cadru cu expunere pe culoare. 9)Lipsite de 
posibilitatea de a capta imaginea ●Adâncime de câmp. 10)Joc de 
culori în stil panoramic ●Colaj de cadre întocmit cu rost. 
VERTICAL: 1)Prezintă o imagine complet deformată. 2)Programe cu 
ferestre optimizate pe cicluri ●Negru în prim-plan. 3)Obiectiv gigantic 
pentru telescop ●Lumină intens focalizată (pl.). 4)Lentilă adaptată 
pentru publicul larg ●Mediu optic transparent ●Magazin de varietăți cu expunere stradală. 5)Cadru cu reglaj 
●Face obiectul unei transmisii speciale, condiționate de diverşi factori.6) Alterare gravă cu efecte galben pal 
●Notă de trecere la tonuri armonice. 7)Instrument de suflet pentru împătimiți ●Adrian Mititelu într-o poză de 
familie (!) ●Cadru final! 8)Albul mat redat pe extreme! ●A face conexiunea prin cablu pentru optimizarea 
traficului. 9)Zile negre transpuse într-un film de epocă ●Suferă alterări ale imaginii (pl.). 10)Prins în obiectiv. 

Cristian PAŞCALĂU, Cluj-Napoca 
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FABRICANDO FIT FABER 

 

ORIZONTAL: 1)Se impune la alegeri. 2)Au un sistem de 

aprindere rapidă (fem.) ●Scotch la chef! 3)Gheaţa topită din 

căldare ●Trimitere la o adresă din apropiere Formă de trimitere 

la o adresă din apropiere. 4)Una care merge în zig-zag pe lângă 

linia dreaptă ●Piesă de contact montată sub presiune. 

5)Reproduceri de artă apreciate de public ●Cunoscut comic...în 

travesti. 6)Fură de când se ştiu... pentru copiii lor ●Făcut după 

ultima linie a modei. 7)Papa binecuvântând masa la chinezi 

●Dau semne de îndreptare. 8)Taie de la bugete din austeritate! 

●Fărădelege în larg! ●Se ridică cu spumă peste buza vasului. 

9)O lăţoasă pusă pe urzeli ●Se postează în uşă să facă ordine 

●Semnul mirării. 10)Tip de asociaţie cu răspundere limitată (pl.). 

11)Procedeu de rectificare aplicat ca la carte ●Bazele evoluţiei 

ascendente. 

VERTICAL: 1)Combat organismele cangrenate din sistemul 

medical printr-o administrare corecta. 2)Evidenţiaţi pentru 

dreapta lor credinţă ●Un bărbat în toată puterea cuvântului. 

3)Unele care figurează în toate evidenţele ●Observații de la 

distanţă. 4)Trece vremea prin Erevan! ●E îmbrăţişată cu convingere ●Răsare la arat!  5)Au evoluţii apreciate 

în cadrul unui cerc ●Costum specific unui judeţ. 6)Calificaţi într-o probă acvatică ●Apropo, merg în centru! 

7)Indicatoare de proximitate ●Intrare în vorbă cu nişte minore. 8)Manual care face paralele ●Ne descurcă el, 

când o facem de oaie... 9)Motivează o absenţă la serviciu ●Viță de vie! 10)Cercetător ştiinţific. 11)Greu cu 

tunurile chiar şi în ziua de astăzi ●Ajutor de şerif (pl.). 

Încrucişare: Gheorghe CRIŞAN, 
Definiţii: Teodor CAPOTA, Vasile CERNICICA, Ştefan CIOCIANU, Dumitru CIOFLICA, Gheorghe CRIŞAN, 

Marin HÂȘ, Dumitru HURTUPAN,Ion ENE METELEU, Ciprian OGLAN, DorinPRODAN, Victor ŢÂRDEA.  
GRUPUL „REBUSMANIA” 

 
 

FRAGRANȚĂ 
 

ORIZONTAL: 1)Execută lucrările de finisare la bloc (pl.). 2)Vin de 

Porto ●E el, bibicu’. 3)Avansaţi înainte. 4)Pierd teren. 5)Blocaje 

înregistrate pe marile artere. 6)Pusă la îngrăşat ●Soluţie eliberatoare 

pentru unul încuiat (var.). 7)Reni negri! ●Pietrele Doamnei. 8)Bâtele 

pe care se sprijină moşnegii la bătrâneţe ●Uric caduc! 9)Cadre 

pentru nişte roze! ●Gaura neagră a unui univers subteran ●Moacă 

de bătăuş. 10)Expunerea  la rampă a stelelor. 
VERTICAL: 1)Se poartă cu tocuri la birou ●Pastă de dinţi. 

2)Bucată cu bucată ●Colindă cu steaua la loc de frunte. 

3)Avansat la excepţional. 4)Reprezentare psihedelică 

cu efect relaxant ●Ghemul cu acele. 5)Bani câştigaţi 

după ce s-a pontat ●Dă târcoale în jurul casei. 

6)Coşmarul lipitorilor. 7)Masă la han. 8)Tăiate cu 

lama pe faţă ●Popi fără carte! 9)Creează spaţii de joc printre blocuri (pl.) ●Cure la mare. 10)A 

înregistra un act de înfiinţare ●Organism prezentând evidente carenţe conform constituţiei.  

Ciprian OGLAN, Toulouse 

 
Fabricando fit faber (Meşterind se face meşterul). Meseriaşul se perfecţionează prin muncă. 

Sentinţă de dată mai recentă, rezultată din constatarea că, lucrând efectiv, omul poate învăţa 

uşor o meserie. O variantă similară este munca face pe om, idee pe care o găsim la Horaţiu, 

Epistolae, 2, 1, 116: 

,,Cine n-a-nvăţat, la bolnavi n-a-ndrăznit să dea vreun leac 

Medicina-i pentru medici, meseriaşii lucruri fac”. 

O idee asemănătoare găsim şi la Quintilianus, Institutio ortoria, 2, 21: 

,,Un meşter va vorbi bine despre atelierul său, fără să fie orator”. 

Apud: Virgil Matei, Dicţionar de maxime, reflecţii, expresii latine comentate, E.D.P., 2007. 
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 FLUTURI 
 

ORIZONTAL: 1)Autoarea poveştii ,,...Mi se spune Fluu” în 

care fetiţa face cunoştinţă cu fluturele Fluu, cu aripile albe, 

pătate cu galben, titlu inclus în cartea ,,Bunica albă” (Silvia) 

●Stilul fluture în apă. 2)Scriitor francez, a scris poezia ,,Cutia cu 

fluturi” (Louis) ●Produs alimentar din carne de porc atacat de 

fluturaşul colorat în galben-pământiu, cu pete cafenii şi cu aripile 

cenuşii. 3)Liric ieşean, autorul poeziei ,,Iubirea-fluture roşu-n 

legănare” (Nicolae) ●Localitate în Polonia. 4)Elena Zamfir 

●Printre ele, ,,bolta cea senină” aruncă ,,dungi de lumină” în 

poezia ,,Zboar-al nopţii negru fluture”, de Mihai Eminescu 

●Ultimele molii! 5)Din nou ●Fluture mic, alb, cu nervuri negre pe 

aripi, ale cărui omizi distrug frunzele pomilor fructiferi numit şi 

fluturele-de-copac. 6)Toate celulele diploide ale organismului 

●Specie de fluturi din emisfera sudică. 7)Frunzele acestor 

copaci constituie principala hrană a fluturilor-de-mătase ●Argila… fluturelui! ●Casă! 8)Zeul care saltă 

nebuneşte ,,Într-un cuib de turturele/Ca şi fluturii de-uşor” în poezia ,,Misterele nopţii”, de Mihai Eminescu 

●Proprietăţi din trecut. 9)Popoare ●Fluture de noapte care produce mari stricăciuni copacilor din păduri şi viţei-

de-vie. 10)Rigla din dreapta! ●,,...fluturilor negri”, volum de proză pentru copii de Marcel Păltineanu ●Emil 

Hâncu. 11)Ion Barbu ●Fluture cu pete albe pe spate, care zboară numai în amurg (3 cuv.). 

VERTICAL: 1)Mircea Eliade în ,,Tinereţe fără tinereţe” foloseşte fluturele ca suflet al învierii şi-l asociază 

acestui personaj masculin, Dominic, a cărui realitate istorică nu coincide cu realitatea lui subiectivă ●Liniile 

longitudinale ale fluturelui-ţesător. 2)Coautor al cărţii pentru cei mici ,,Cei trei fluturaşi” (Ion) ●Fluturele-de-

varză. 3)Arbust din Somalia ●Mirosul acestei flori ,,îi umezi sufletul” fluturelui din ,,Hoinarul” lui Emil Gîrleanu. 

4)Eroul din ,,Domnişoara Christina”, de Mircea Eliade, care, după ce visează năluca fetei, descoperă în 

cameră un fluture de noapte ce se zbate deznădăjduit în lumina lanternei ●Fluturele din ,,Cojiţa de alună” din 

poemul ,,Călin (File din poveste)”, de Mihai Eminescu (pl.). 5)Limba în care Ciprian Doicescu a tradus poezia 

,,Papillon” a Iuliei Hasdeu cu titlul ,,Fluturele” ●Mioriţă. 6)În jurul ei zburăm ,,ca fluturii de noapte spre văpăi” în 

poezia ,,Fluturi de noapte” de Şt. Aug. Doinaş ●Culese! ●Adriana Păun. 7)Jaluzea ●,,Federaţia Internaţională 

pentru Documentare” (siglă). 8)Curbe! ●Fluturi (fig.). 9)Băiatul lui Matei, ,,înalt, ciolănos, cu ochii oblici, poreclit 

,,Fluturele vişiniu sau pasărea cu epoleţi galbeni”, din nuvela ,,Fantezie de primăvară”, de Fănuş Neagu 

●Creangă (reg.). 10),,Noord Nederlands Orkest” (siglă) ●Culoare la fluturele-de-făină. 11),,...-păunului”, fluture 

de noapte care are pe aripi pete rotunde colorate, asemănătoare cu cele de pe coada păunului (nom.) 

●Cunoscut compozitor de valsuri austriac (Josef Franz Karl). 12)Bunica ,,şade pe o carpetă  scoasă-n curte, 

cu coatele sprijinite pe două scăunele, mănâncă smochine tescuite şi numără urşi; adică tălmăceşte vise” din 

nuvela ,,Vrăbii-fluture”, de Fănuş Neagu ●Nava cu pânzele fluturând în bătaia vântului. 
Dicţionar: LOHS, NOLA, GLA, KAT, CLAM.  

Octavian DUMITRIU, Văleni, Vaslui 

 

FÂL, FÂL. . . 
 

ORIZONTAL: 1)Trasă pe sfoară ●Birlic. 2)Cumpătaţi ●Afluent al 

Dunării. 3)Luptă de tip japonez ●Perseverenţi. 4)Substanţă 

organică folosită în industria alimentară ●Scriitor român (Anton). 

5)Continent ●Cal înhămat lângă oiştea carului. 6)Perioadă de timp 

●Cel puţin (reg.). 7)Cuvânt din colinde (pop.) ●Fotografii ●Ioan 

Grigorescu. 8)Şi la francezi ●Erou din proza lui Gib I. Mihăescu 

(Mihnea). 9)Casă de vacanţă ●Rezistent la boli. 10)A prinde cu 

mâna ●Formată din trepte. 11)A noua lună a anului musulman 

●Bărbierit. 

VERTICAL: 1)Torent în nordul Italiei ●Palavragiu. 2)În acest 

moment (var.) ●Parte dintr-un campionat. 3)Şef în poliţie ●Efectul 

exploziei. 4)Fără însemnătate ●Fruct cărnos, cu pieliţă subţire şi cu 

miezul zemos. 5)Din capul locului! ●Scâncetul sugarului ●Cunoscut 

rebusist gălăţean (Dan C. Panu). 6)Preot musulman (var.) 

●Condiment iute. 7)Intarea în Tismana! ●Traiectorie luminoasă ●Staniu (simbol). 8)Presupus. 9)Cândva 

●Parte a corpului. 10)Gaiţe-de-munte ●Duşmănie. 11)Nu mai arde ●Bun la vânătoare. 
Dicţionar: LER, TIS. 

Costel FILIUŢĂ, Bârlad 
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FANDOSELI 

 

ORIZONTAL: 1)Îţi doresc tot binele. 2)Lăsată de izbelişte ●Cel ce 

emigrează! 3)Fac circuite prin țară. 4)A da din cap ●Face mătănii la 

biserică. 5)Miţa de la stână ●Ostatici în grotă! ●Arătat cu degetul. 

6)Lemn de construcţie ●Caiele lucrate cu pila! 7)Cară pe la moară! 

●Cap de mafiot! ●Micii care-i minunează pe nemţi. 8)Uitați de femei 

●Uns cu toate alifiile. 9)Au aur la inele ●Plini de trucaje! 10)Scos de 

la judecată. 11)Dă plus valoare. 

VERTICAL: 1)Obţinută prin cădere. 2)Bani mărunţi de la olteni 

●Esenţă de camfor! 3)Locuieşte în HEXAGON ●A avea o afecţiune 

profundă. 4)Au locul rezervat la masă ●Deposedare prin alunecare! 

5)Închise la mină ●O vorbă veche de la greci. 6)Crin ce se ofileşte! 

●O monedă de schimb. 7)A dovedi nevinovăţia ●Fac deplasări, în 

mare vorbind. 8)Posesori ai unor puşti ●Face spume la gură ●Vădit… beat criţă. 9)Puse în şirag! ●Absolvită 

de sarcină. 10)Pregătit pentru o nouă sarcină. 11)Respinsă la facultatea de drept. 
 

Dicţionar: UCA. 

Încrucişare:  MARIAN  STANOMIR 
Definiţii: OLIMPIU LANGA, MIHAI V. MATEI, MARIAN STANOMIR, ION TOHĂNEANU. 

Rebus Grup CETATEA Râşnov 
 

 
 

 FLUENŢE 
 

ORIZONTAL: 1)Zootehnişti într-o lume mult prea tăcută. 

2)Produse fabricate, expediate sau primite în acelaşi timp 

●Începe vacanţa! ●Cu el se formau plutoanele pe vremuri. 

3)Desişuri vizitate de cele mai drăguţe rozătoare ●Spus la 

necaz. 4)Mică scrumbie capturată din mare ●Un fel de neamuri 

(fig.). 5)Segment din corpul unor viermi ●Nota revederii! ●Urme 

de zid! 6)Mers, dar nu pe calea dreaptă ●Doar de oi vine vorba. 

7)Rond neterminat! ●Arhicunoscut ●Oltenia deparazitată! 

8)Mister prezentat pe scurt ●Filmuleţ de prezentare video 

●Fiinţe supranaturale la germani (mit.). 9)Urmaşii unui HAGI ●E 

destul timp pentru leva! ●Transmite informaţia. 10)Pierdut în 

ceaţă ●A şasea pe portativ. 11)Normă de stat ●Una dintre 

primele meserii. 12)Se închide singur după mişcări de 

du-te-vino ●A pune în circulaţie valori. 

VERTICAL: 1)Uşurează urcarea călătorilor în tren ●Indicator 

de circulaţie din judeţul Sibiu. 2)Ambarcaţie cu o velă ●Navă pentru… artilerişti. 3)Cunoscut răpitor, furnizor de 

icre negre ●Răpitor de apă dulce. 4)E normal pe margini! ●Neruşinată sub orice limită. 

5)Apariţie neaşteptată ●Plan înclinat pentru hidroavioane. 6)Rudele de la tropice ale balenei 

●Roata bicicletei după cedarea spiţelor. 7)Capul unui uşuratic! ●Femei rele (fig.). 

8)Încăpere pentru păstrarea statuetelor larilor (livr.) ●Duc călătorii pe apă.  9)Semn al puterii 

zeului Neptun (pl.) ●Tehnologia Construcţiilor de Maşini (siglă). 10)Noroc neumbrit! ●Albă la 

mijloc! ●Jumătate din uium! 11)Şerpuiesc pe ii ●Uscat (fig.). 12)Lipsa credinţei în relaţiile 

conjugale. 
 

Dicţionar: TCM.  

George CEAUŞU, Cârna, Dolj 

 

FORŢA VÂNTULUI 
(Monoverb cu întrebare şi răspuns:  3  -  7) 

 

CE E PLANTA AGĂŢĂTOARE DIN JUNGLĂ? 

 
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoşani 
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FRUNZĂRELI 
 

ORIZONTAL: 1)Nu putem să-i înghiţim în niciun fel. 2)Rudă cu fina 

●Se aude că e greu în Turcia. 3)Dreptul primului venit. 4)Unul care 

arată bine. 5)Cu ele ajunge Mara la Tamara! ●Model universal ●Lapte 

bătut. 6)Linia modei ●Unul care nu poate fi numit bou. 7)Mister britanic 

de rang înalt ●Ne bat şi ne umplu de sânge. 8)Anunţă o ofertă… la 

piaţă! ●Trena miresei. 9)Departe de biserică, dar aproape de Dumnezeu 

●Marinarul din şalupă! 10)A mai lua o jumătate pentru casă. 
VERTICAL: 1)Calificare de recepţioner. 2)Ne dădea în gât odată. 

3)Un fel de anchetă paşnică ●Arde la grătar! ●O 

întrebare sucită! 4)Ia viaţa de la început ●Una care 

e regină la masă. 5)Modalitate de  a ajunge la CASA 

ALBĂ ●Sufletul lui Ulise! 6)Pasăre îndopată cu paie şi care nu mai zboară. 7)Dragoste de 

mamă ●A face totul. 8)Zăpezile de altădată ●Local în care nu e permis calul! 9)Notar văzut 

din spate! ●Stilul lui Iago. 10)Caracterizate printr-o stare de fapt ●Pieziş într-o parte! 

 

Dicţionar: LIS.  

Andrei TUDOSE, Urlaţi 
 

 

FEMINA 
 

ORIZONTAL: 1)Volumul de versuri al lui George Coşbuc, apărut în 

1896, în care este inclusă poezia ,,Mama” (3 cuv.). 2)Romanul epistolar 

scris de Carmen Sylva, împreună cu Mite Kremnitz ●Nadina din 

„Răscoala” lui Liviu Rebreanu. 3)Rada! ●Şefa familiei Duduleanu din 

comedia „Gaiţele”, de Al. Kiriţescu; în filmul „Cuibul de viespi” (1986) 

rolul a fost interpretat de Tamara Buciuceanu. 4)Tică s-a întors! 

●Silaba mamei! ●Anca n-are vârstă! 5)Mama şi tata ●Bustul din 

stânga! 6)Inima Zoiţei! ●Poeziile lui Mihai Eminescu: „Frumoasă şi 

jună”, „Lida”, „Maria Tudor”, „Ondina”, „Palida madonă” ş.a. 7)Actriţa 

care a dat viaţă pe scenă rolurilor Ofelia, Julieta, Nora, Andromaca, 

Oana, Getta ş.a. (Aglae). 8)Numele a două voci lirice în poezia noastră: 

Magda (mama) şi Elisabeta (fiica) ●Alina! 9)Actor român de teatru şi 

film, soţul Valeriei Seciu, partenerul Cocăi Andronescu în comedia TV „Tanţa şi Costel” (Octavian) ●Ursu 

Melania. 10)Specie de muscă ●Soţul Penelopei şi „musafirul” vrăjitoarei Circe (mit.). 
VERTICAL: 1)Poeta născută la Bârlad (Paximade), stabilită la Craiova, autoarea poeziilor „O fată cântă” şi 

„Gânduri pentru Coca”, fiica ei (Elena) ●Vine de la Florica. 2)Liric clujean, a scris „Maria mea”, „Mama”, 

„Mărioara” (Emil) ● Material obţinut prin deshidratarea ghipsului. 3)Rodica Timofte ●Prozator român, autorul 

romanelor „Domniţa din Snagov”, „Kira Kiralina”, „Neranţula” (Panait). 4)Fiică a Mnemosynei, muza poeziei 

erotice ●Termen de alintare pentru o persoană dragă. 5)Scriitor român, autor al volumelor „Surorile Veniamin”, 

„Roza şi ceilalţi”, „Taina stolnicesei” (Sergiu) ●Regizor român, autorul filmului „Duios Anastasia trecea”, cu 

Anda Onesa în rolul principal (Alexandru). 6)„La o artistă”, „Venere şi Madonă”, „O, mamă…”, „Diana” sunt 

titlurile din lirica feminină a acestui mare poet român (Mihai). 7)Diminutiv feminin ●Apare Tamara! ●Uşile! 

8)Produse galinacee ●Bunica în limbajul copiilor. 9)Rodica Greceanu ●Formaţie de nori groşi, albicioşi, în 

formă de grămezi izolate. 10)Regina cântecului nostru popular, din repertoriul căreia amintim „Mărioară de la 

Gorj” (Maria) ●Mame (arh.). 

 

Dicţionar: BUS, OIT, ASIL, UNEL, IME.  

Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
 

FAIRPLAY 
(Criptografie: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2) 

 

 

 
 
 
 

 

 
Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
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FIER 
 

ORIZONTAL: 1)Iarba fiarelor, în esenţă ●Cu fiare la 

picioare. 2)Cuvînt lansat la tema ,,Fier” ●Fiare care-şi înfig 

colţii… în mîna alpinistului. 3)A iubi (arh.) ●Oraş în Austria 

●Lichid care, pus în contact cu… fier, produce efervescenţă. 

4)Loc de prelucrare a fiarelor ●Pe ce chestie se bate fierul 

pînă-i cald? 5)Horia Niculescu ●Lîngă ciocan şi nicovală 

(dacă auziţi bine) ●N-am nevoie. 6)E alături de ac! ●Emil 

Georgescu ●Bătute la cap pe tema noastră. 7)În armură, dar 

fără armă! ●,,Oţelul” scos de sub presă ●Face serviciu 

auxiliar la plug. 8)Polimer cu fier ●Fiare cu chip de om. 

9)După analiză, trebuie tratat cu fier (pentru întărire) ●Calc! 

10)Sandu Georgescu ●Răsad ●Lucrez cu plugul ●În dubiu! 

11)Leii care se închid în casa de fier ●Emil Fieraru 

●Păcălite… cu fierul roşu. 12)Pat din fier masiv (artil.) ●Mînă 

de fier (fig.). 13)Cu fiare la picioare (od.; sg.) ●Sare din fier. 

VERTICAL: 1)Fier de călcat pe care-l întîlneşti la tot pasul (pl.) ●Execuţie excelentă în jazz. 2)Metodă de 

prelucrare a fierului în fire (pl.) ●Casă de fier. 3)Zeiţă scandinavă ●Capitolul cel mai atrăgător din istoria 

fierului. 4)Scoase din bancă! ●Cesiu ●Cam ●Literă slavonă. 5)Face spumă din ouă, din oţel ●În dreapta 

jugului ●Face un unghi de 90°cu acul magnetic. 6)Metodă de prelucrare în fire… pentru fier 

●Subsemnatul. 7)Titlu de nobleţe în Franţa (od.) ●Fier trivalent în mâna lui Neptun. 8)Dinu 

Ionescu ●Locul de desfăşurare a acţiunii ,,Feroviarul” ●Fier redus… la valoarea unui simbol. 

9)Oameni cu muşchi de oţel ●Se dă în leagăn ●Radu Fieraru. 10)Mînă  de fier ●Verbul 

fiarelor. 11)Camera de protecţie a straturilor contra ruginii ●Fierul în industrie ●Ued în 

Algeria. 12)Eroii ,,Torentului de fier” în uzină ●Casă de fier în care se închid leii. 13)Radu 

Iosifescu ●Legaţi la cataramă ●Pilit sub acţiunea unui lichid. 
 

Dicţionar: AMA, LAA, EAC, SAD, BAD, ANAR, CAN, ETI, RIR. 

Dr. Nicolae ANDRONESCU, Timişoara 
__________________________ 
Rebus, nr.121, 5 iulie 1962, p.16. 

 

 

FIGURI FRUMOASE 
 

ORIZONTAL: 1)Practica expunerii lipsite de acoperire ●Sincopă 

anunţată tratată ca la carte. 2)Tente de extravaganţă date înfăţişării. 

3)Soluţie refrigerentă la temperaturi înalte ●Expresie formală a unei 

nulităţi notorii. 4)Factor de ordine potrivit formaţiei ●Tehnica manipulării 

pe orice cale. 5)Piesă îndoită în punte diferite ●Sonorizare stereo în 

deplin acord. 6)Preparate la cuptor specifice casei (reg.) ●Maximă 

celebră apreciată în timp. 7)Sprijin alocat structurilor de stat ●Apărător 

mai scurt cu evoluţie la bară. 8)Situaţie de criză avută în vedere (pl.) 

●Locaţie restrânsă pentru ultimul pârlit. 9)Principiu esenţial în evoluţia 

romanului. 10)Personaje studiate integrate în bloc ●Cadru director între 

două operaţii. 
VERTICAL: 1)Boală netratată cu evoluţie agresivă ●Urme de îndoială datorate presiunii. 2)Caracter solitar şi 

cam într-o parte. 3)Bază materială pentru parada militară ●Structuri adecvate probelor de disc. 4)Figură de joc 

cunoscută de obicei ●Creaţii vechi din patrimoniul naţional. 5)Simptom periferic relevat în 

anevrism! ●Simbolul învârtelilor permise de sistem. 6)Complexul întărit al aliaţilor potenţiali 

●Material de camuflaj aplicabil minei. 7)Replică realizată în nume propriu (fem.) ●Valoare 

singulară cunoscută dintr-o mie. 8)Viaţă rătăcită pe nisipuri mişcătoare (pl.) ●Organ de 

cercetare a multor porcării. 9)Exponenta evoluţiei constante pe parcurs. 10)Forţă de 

respingere păstrând distanţa ●Pretinsă valoare de conotaţie istorică. 

 

Dorin PRODAN, Bârlad 
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DEZLEGĂRI 
 

P.1: F: F, F, F, FEDERAT, NANASA, FOTOFOR, M, L, NA, FENOLAT, NEGUTA, PATINOR, LACARI. P.3: NICOLAE FILIMON: 

BUCURESTI, FO, OPERA, DANTIS, LIVADA, RAU, P, L, ALECSANDRI, IS, ER, AN, OOC, ACT, EST, URSI, CARD, AIMA, IU, LAUTARI, AE, 

HAIDUC, HAN, O, O, AUR, CANTOR, TANC, CRITICA, IP, ALPI, IMAS. P.4: ELENA FARAGO: BARLAD, SECETA, ADIO, ADEVARUL, 

REVISTA, OTAC, IRA, FIRICEL, B, EC, LANA, AI, PO, RAMURI, AR, SAB, A, ONS, ELENA, O, CRAIOVA, ETAC, VOT, TRADUCERI, 
ACUM, AN, BUNIC, SANIUS, FEMINA.; ELENA FARAGO (O gară, Fănele).; DOINA, RENUNŢARE.; VEDENIE, NU-I NIMENI. P.5: FRANŢA: 

ALSACIA, CAV, NORMANDIA, I, ER, INDY, TDE, TELEOR,LEON, NANTES, ARN, MASSAT, AUDE, A, A, J, DZ, O, ULLY, ARIEGE, 

PALAZZO, INS, ABER, UMA, ES, SE, DEREME, E. FAGURI: BARATI, ELITRE, ALEASA, URMASA, MURMUR, AURORA, RODNIC, 
CANITA, HACUIT, ATINTI, IAHNIE, SARANI. P.6: FLEAC FĂRĂ LEAC! (FANTEZIE): FFFFFFFFFF, FTALEINA, F, FORARI, TUF, 

FRASINI, NF, FI, N, TARIF, F, PENAR, CF, FRITA, BT, F, FALA, TARAF, FIA, FA, ILF, FFFFFFFFFF. FLORI ASCUNSE: MACARA, SMAC, 

IMACULAT, SU, NILA, GROZAV, OCALE, IMOSI, RA, EGINA, IN, LE, AN, CIN, MEDALIE, NIC, U, IV, MACS, R, ROZETA, IURI, AA, RE, 
SCRIN, TRASURA, ANT. FEROVIARĂ: CĂILE FERATE (califar+erete). FRANCOFONĂ: VIVE LA FRANCE! (veveriţă+nucă). FASCINAŢIE: 

ÎNCÂNTARE. P.7: FANTEZIA PĂTRATELOR: COCON, ABALE, DULAP, UZINE, CEFERISTI, ESTIV, CLAPA, HABAR, EMITE. FESTE!: 

DISPONIBIL, N, E, ANUME, RESTRICTII, VARA, H, T, DI, ESTIVAL, TOCA, PATI, NATARAU, OB, BERI, ILAR, LITERATURA, ULITE, 
ETER. FieF: FLANC, SEIF, RARE, BORNA, ACT, OLT, VI, U, ACRU, LIN, DS, OFFSIDE, ACE, EFEBI, AVAL, TRAP, PU, FIDEA, R, ANTENE, 

REA, FENTE, CIUF. P.8: FIESTĂ: FOTOGRAFII, IDA, OOLITE, CACEALMA, D, ALEAN, EST, TIR, GHETUS, SERAI, RIT, OC, O, ZBICI, 

LACARII, AL, O, ATU, ZERO, GARAJE, VIU. FIESTE!: AFISA, AFIPTE, PREFIX, NARAFI, O, FINISARE, FID, AFION, FIT, ZEFIR, FITILI, 
AFILIA, ALEFI, LT, FII, ARL, FIARA, FIA, II, GRAFIC, SFIET, HETEROFIL, A. FAMILIE A BOTANIŞTILOR: VALERIANACEE 

(elan+vacă+ereţi). FIZICĂ: PLACA DIN VID EMITE PARTICULE. P.9: FA: AFARA, FANFARA, FARAFASTAC, L, BIFA, OUFA, IFA, I, 

LAFAI, SFAB, LEAFA, REFACE, FA, GREFAT, T, FASCII, F, FAA, GAFA, FAFA, FAIR, I, SFANTIH, E. FESTE!: FLORI, AFIS, RUFE, FRECA, 
AFUMARE, FF, GARF, OFSET, E, I, FIUT, E, DF, FAM, EFA, IFOS, UFA, FLIC, SFANT, FIESTE, NAF, FUFA, FLATA.  FETE ! (FANTEZIE): 

BAFTA, FTF, OFTA, STAT, F, AFTOASA, TO, TAFT, L, KRAFT, FE, DIE, T, FTI, RIFTURI, N, I, CARAFTA, FI, LIFTA, TOFT, TYFT. P.10: 

FIŞTACURI: PROMULGARE, LEGE, UITUC, ASA, IN, ALA, STRANGATOR, MACAC, CIUT, UNA, HE, ARA, IT, HENT, IM, T, TAIERI, E, 
ORARA, IMUN, RELATIONAT. FLAMENCO: ATASAMENT, AMARA, OLARI, VE, CLASE, AN, INC, ASI, INS, ADES, A, MUST, TALER, 

TARLA, OMAT, T, REAL, AER, URS, STA, RN, AMICA, OR, ETATE, UNIRE, EREDITARI. FILME ROMÂNEŞTI: DECOLAREA.; FALEZE 

DE NISIP.; RINGUL; ADELA; TANCUL. P.11: FURTUNA: MF, JUPITER, ADAD, EFECT, R, NATR, VIN, IGA, HUBAR, AR, DONAR, C, 
BIZAR, A, VU, AGIR, ALMAS, NORRIS, APA, URR, PETROV, SEARA, VARA. FIRIMITURI: ZDRANGANIRE, DREPTUNGHIC, RADE, SU, 

T, U, EGALITARISM, NONA, ARBORE, TS, TURE, DON, ATEI, I, MOTI, RE, VACCIN, C, O, REPARATIE, STA, A, IL, N, INCASI, ARSI.  

FEMEI UNITE: ODALISCE-SOLIDARE. FEMEI ÎN IPOSTAZE VARII: PACIENTĂ- PANICATE. FELURI DE MÂNCARE: GARNITURI 
(gări+nituri). P.12: FACSIMIL: NEUTRU, ATAC, OCARINA, ARI, AL, ACTRITA, PERNA, COATE, TROC, PATRAT, E, BAC, SA, TA, 

MANUSI, POL, AO, EST, CARO, CARAMIDAR, N, UT, LAMINOR, MESA, ANALOG. FARAFASTÂCURI: APUS, CASTI, MANIPULARE, 

ASISTA, TAR, RIT, ARA, NN, VAR, TRISA, TIRAJ, CEP, RT, SUR, FOR, IAC, CASTRE, STALACTITA, TESUT, ANA. FLUIERAŞUL: AMAN 
DOINEA. FOTOGRAFICĂ: PLATINOTIPIE. P.13: FIGURI DE DANS: PAS DE QUATRE,ULMET, DORON, PAS DE TROIS, UM, UR, E, ATI, 

PASSACAGLIA, PASSAMEZZO, BIE, OR, IRA, PAS DE DEUX, L, UT, ILOTI, AB, FECIOREASCA.; CIAONA, CHACHACHA, CURANTA, 

SARBA, ARDELEANA, JIENEASCA, ECOSEZA, FOXTROT, ARAGONEZA, FARANDOLA.; FARANDOLA, SÂRBĂ.; CADRU, COJI, OLEA, 
SAII, RUDIMENTAR, ANOU, ICAN, BEI, CCA, AB, IA, GA, NP, O, A, AORA, ORS, SUBPOPULAT, C, RALA, CRO, ATACA, PIAN. P.14: 

FORMULE de SALUT: BINE A-TI VENIT, OMAGIILE MELE, NOROC BUN, A, H, TR, II, NINGAU, TCS, M, NURCI, TE-AM SALUTAT, OLP, 

UZARI, OS, PA SI PUSI, URA, I, ATL, L, ER, L, CU TOATA STIMA, ADIO, SUCCES. FANTEZIE... în FA MAJOR: FANI, LEAFA, FAULT, 
COFA, TIM, RAR, SR, IMACULATA, SARAFANE, P, E, ARFA, AMA, ATON, ACAR, EGO, DEMARA, FARFARA, FA, FAIN, GREFA.  

FERMITATE: OPŢIUNE CATEGORICĂ. FOTBALISTICĂ: CRISTIANO RONALDO (condor+inariţă+stol). P.15: FIINŢA RAŢIONALĂ 

(FANTEZIE): OMNIVOR, VJ, OMIZI, ATEU, OMV, ASCUNS, OMER, PITIT, OMLETE, ATI, OM, CITA, UT, OMBILICURI, OMA, S, ILIA, 

OMISIUNE, R, OMERTA, ICI. Flori: NUFAR, LALEA, BEGONIA, ZOREA, IRISI, MUSCATA, UNGURAM, NALBA, SUNATOARE, BUSUIOC, 

USTUROITA, LAMAITA. Fiziologică: ENERVARE-INERVARE. Face făină: MORAR. FIESTA: SĂRBĂTOARE (tarabă+roşie). FASOLEA 

VERDE: ATENUARE (aţe nu are). P.16: FIXING: DESCARCARI, ESTIMA, POD, SUIRE, PRII, TAR, NARI, O, IR, RAMOLIT, NECAJIT, RI, A, 
ATACATI, TAP, RAPITA, IMOBILIZAT, IUTA, ATATA. FALSET: LATITUDINE, ACUT, TARAM, BOIER, MIRA, IRA, OC, SAN, LD, AMICI, 

C, I, AFARA, MI, TOC, NA, CAP, AMAR, CLASA, TARAN, USOR, ETICHETARE. FIRAVĂ: PLĂPÂNDĂ (pisică la pândă). FĂRĂ ELO: E 

MICIME-N ŞAH. FOTBALISTICĂ: HENŢ ÎN CAREU. P.17: FLAMURI: ASEDIERE, M, DUREA, EROU, ASUPRITORI, PAPA, ARS, E, 
ONEROSI, PR, SE, TRIBALA, TATAI, URAT, I, ORELISTI, TOLERATI, C, ICI, INACRI. FONDANTE: SPOR, EPOCA, URIAS, ARAT, 

MINIMIZARE, EVA, ODISEE, TI, FC, TEP, LUA, AA, EL, VERNAL, ACE, AGA, UTILAT, LITERATURA, SUETA, INEL. FIER (FANTEZIE): 

FIERBATOR, FIEROTINE, FIERTURI, L, FIERARITA, FIERU, ATAS. P.18: FLORILEGIU: TRASNETE, FP, AISOR, AVARA, VACI, IR, SAT, 
ALUMINIU, TR, IT, MO, RAIA, P, INUTILE, T, LETON, NERV, AC, RAPIT, II, TRAI, IM, POM, OAC, FLACARA, UNTARE, IRIS. FOC: 

STINGATOARE, ARMA, PARJOL, RAP, PARA, SA, ASUDA, ASE, N, COSARI, ERC, RC, LUT, OOC, A, ANI, ERUPE, TATE, VIE, TN, 
APUCAT, SI, U, TARAS, FOCOS, ASAZ, CRUSTA. FOLCLOR: NOTĂ TIŢA-N CAIET O BALADĂ (notatiţă+NI+tobă+ladă).; CÂNTA LAVINIA. 

P.19: FITOTERAPIE: POMUSOARA, ST, ODAGACI, SBAR, ROMANITA, ALA, ULI, T, ARNICI, ME, V, F, MACES, BARABULA, O, T, 

ANASON, ROIBA, R, SCLIPET, O, MU, NIL, ACRA, IARBA, IR, OCL, SCAI VANAT, AO, TI, MATACIUNE. P.20: FARSE (SURPRIZĂ): 

RAPITOARE, ATUURI, ODA, DESTINS, ER, AL, IMANENT, ISTI, OL, I, FEL, SUB, AS, IR, G, LIANT, L, VAL, STI, MEDICAMENT. 

FINALIZĂRI: SEDUCATORI, ELIMINARE, CASOLETA, S, USCA, UITAT, NT, RAR, IVI, DIFERITE, N, ACE, SEA, SD, N, LUA, RUTA, TAIN, 

PANER, ADESEA, IAD. FOTOGRAFIA...: DOCTRINA, P, IREVOCABIL, ZAR, STI, DA, GR, ATE, TEN, RELE, RAR, I, A, ARC, DAMF, TAS, 
OFICII, IREALA, TOC, OARBE, RAPA, SPECTRU, IT.P.21: FABRICANDO FIT FABER: ALTERNATIVA, NERVOASE, EF, TAU, TUTUIRE, 

ILICITA, NIT, BISARI, BUF, I, MUICI, TIV, OREZ, INDICI, TE, AR, TALAZ, ITA, ORAR, TI, COLABORATOR, ERATA, SCARI. 

FRAGRANȚĂ: SLEFUITORI, TAXE, NAGAT, INCEPATORI, L, ERODARI, OBLITERARI, UREE, RITIN, EN, GEME, F, BATRANE, RI, OZ, 
ORT, PAR, LAPIDARIUM. P.22: FLUTURI: M, KERIM, INOT, ARAGON, SUNCA, TATOMIR, LOHS, EZ, RAMURI, II, IAR, NALBAR, C, 

SOMA, O, NOLA, DUZI, LUT, SA, U, EROS, OCINI, NATII, FALENA, GLA, TAINA, EH, IB, CAP DE MORT. FÂL, FÂL...: PACALITA, AS, 

ECONOMI, OLT, SUMO, ASIDUI, AMIDON, PANN, ASIA, ROTAS, F, AN, BATAR, LER, POZE, IG, ET, BAIATU, O, CABANA, IMUN, 
APUCA, SCARA, RAMADAN, RAS. P.23: FANDOSELI: ACAPARATORI, CALICITA, EL, CIBERNETICE, EMITE, SIRAG, LANA, OT, ALA, 

ECARISAT, IL, RA, IOT, ELFI, ANI, NACLAIT, T, UNITI, UCA, IMBECILIZAT, EFICACITATE. FLUENŢE: PISCICULTORI, LOT, VA, 

ARCAN, ALUNISURI, UF, TAR, RASADURI, F, INEL, RE, ID, OCOL, OVINE, E, RON, STIUT, OL, MR, CLIP, ELFI, AVARI, EV, BIT, 
EVAPORAT, LA, STAS, PESCUIT, BATANT, EMITE. FORŢA VÂNTULUI: EOLIANĂ (e o liană). P.24: FRUNZĂRELI: OTRAVITORI, 

SUAVA, AMAN, PRIORITATE, INDRUMATOR, TA, TIP, UNT, ATA, TAUR, I, LORD, INIMI, IA, ALAI, A, EREMIT, LUP, RECASATORI. 

FEMINA: FIRE DE TORT, ASTRA, IUGA, RA, ANETA, N, ACIT, MA, CA, G, SOTI, BUS, OIT, ANTUME, PRUTEANU, ISANOS, ALI, 
COTESCU, UM, ASIL, ULISE. FAIRPLAY: SĂ SE IA ŞI DE LA EA ŞI DE LA EL. P.25: FIER: PLANTA, DRESOR, LANCE, PIOLETI, AMA, 

LAA, BERE, CIRC, NICOVALA, HN, SCARITA, AM, EAC, EG, NITURI, UR, CARTE, OTIC, RIMA, ARMURI, I, I, ANEMIAT, LC, SG, SAD, 

AR, UB, BANET, EF,ARSE, AFET, ENERGICA, DETINUT, FERAT. FIGURI FRUMOASE: NUDISM, CIP, ENORMITATI, CICO, NIMIC, AL, 
DREZINA, ZAR, URALE, TEGLE, ERA, REZEMUS, AV, IRITE, URNA, LATINITATE, ELE, TRATAT. P.27: FIZICĂ: GRAVITATIE, RADARE, 

TERN, EFECT, LC, LIE, UITARE, RE, ZR, TE, ELICE, MAG, ATRACTIE, TI, TERMOMETRE, INAPT, PRR, ED, PT, NAVE,TIZI, RADIATIE, IS, 

ETANSE, JASP, SEMI, CUANTE, INECA, LASER, USNA, BALANS, NO, TREN, BETI, ERECTIE, MAI. P.28: FANTEZIE: FILOSOF, 
FANFARON, FLIC-FLAC, FERIFER, FAST-FOOD, FITOMORF. FLORI: MICŞUNELE.; SISINEI DE MUNTE. FAIR, FAIN, FAIMOS: CUSMA, 

PORŢI, CASTI, CARTE, CRAME, AGALE, LIFTA, TIPAR, LATRA, LIANT, CRUTA, FAPTĂ, CUTRA.  
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Vlademir RAŢĂ, Lunca Asău, Bacău 

FIZICĂ 
 

Forţa cu 
care 

corpurile 
sunt atrase 
de Pământ 

(pl.)  
●Forţa care 

apasă pe 
suprafaţa 
unui corp. 

Specie de 
palmier  

●Nuanţă de 
culoare  

●Vector de 
tensiune. 

În cadă! 
●Atmosferă 
●Raportul 

dintre 
energia 

cedată unui 
sistem 

tehnic şi 
energia 

absorbită de 
acel sistem 

(pl.). 

Femela 
boului 

●Aparat ce 
produce 

lumină prin 
ardere de 

combustibil 
sau consum 
de energie 
electrică  
●Nedrept  
●Resort 
elastic. 

În şiră! 
●Ţesătură 
împletită în 

ochiuri  
●Plantă 

semiparazi-
tă, crescând 

pe tulpina 
unor arbori  

●Abis! 
●În cete! 

Scop ●Unu 
la zar 

●Timişul 
auto 

●Porţiunile 
mai 

întunecate 
de pe discul 

solar 
●Călăreţ 

(înv.). 

În faţă! 
●Inteligenţă 

(biologică 
sau tehnică) 

●Bară 
metalică, 
folosită ca 
organ de 
legătură  
într-un 
sistem 

tehnic ●Ca 
zăpada.     

Tehnica 
măsurării 
distanţelor 
cu ajutorul 
telemetrului 
●Toartă  

●Începutul 
emisiei! 

Specific 
ansamblului 

de culori 
apărute la 
suprafaţa 

unor cristale  
●Proprieta-

te a 
materialelor 

de a se 
opune 

agenţilor 
fizici externi. 

Capacitatea 
unui sistem 
de a efectua 

lucru 
mecanic 
trecând 

dintr-o stare 
în alta 

●Răspândi-
rea particu-
lelor unei 

substanţe în 
alta. 

Atracţia reciprocă a corpurilor 
dependente de masa lor. 

          

Instalaţie de radiolocaţie cu care se 
determină pziţia unui obiect 
îndepărtat (pl.) ●Cenuşiu. 

          

Fenomenul care urmează altui 
fenomen, numit cauză ●Mijloc de 

calcul! ●Ciocârlie (pop.). 
          

Pierderea memoriei ●A doua notă 
muzicală ●Zer! 

          

Efecte finale! ●Organ de maşină 
rotitor folosit pentru propulsie şi 

antrenare tehnică ●Vrăjitor. 
          

Acţiunea reciprocă dintre două 
corpuri, care tinde să le aproprie 

●Tei! 
          

Instrumente folosite pentru 
măsurarea temperaturii corpurilor 

sau a mediului ambiant. 
          

Incapabil să efectueze o anumită 
lucrare ●Induce oprirea (interj.) 

●Editură (presc). 
          

Pentru (presc.) ●Vehicule de 
transport (pe apă, în aer şi în 

spaţiul cosmic) ●Au acelaşi nume. 
          

Emisia şi propagarea energiei sub 
formă de unde (acustice, calorice, 

electromagnetice etc.) ●Cais! 
          

Care nu permit să pătrundă sau să 
iasă un fluid (lichid sau gazos; 
fem.) ●Piatră semipreţioasă. 

          

Prefix (= jumătate) ●Unităţi ale 
mărimii fizice având valori egale cu 

multiplii întregi ai acesteia. 
          

A pieri în apă ●Emisia stimulată a 
radiaţiilor electromagnetice şi 

instalaţia aferentă. 
          

Marginea de sus (răsfrântă) a unei 
oale ●Mişcarea (oscilatorie) de 

pendulare. 
          

Începutul nopţii! ●Ansamblu de 
dispozitive asociate în serviciu 
●Au probleme cu echilibrul! 

          

Schimbarea consistenţei şi volumul 
unor organe sub influenţa afluxului 

de sânge ●Ficat. 
          



28 | C r y p t o  
 

F 

Folosind cuvintele de mai jos, realizaţi 

încrucişarea grilei de pe coperta 1: 
 

 NA. 

 DAT, RAF. 

 LUNA, NETA. 

 LACARI, NANASA, NEGUTA. 

 FEDERAT, FENOLAT, FOTOFOR, PATINOR. 

 TARATARI. 

 FASONATOR, FENOLOGIC, FENOMENAL. 
 

Costel FILIUŢĂ, Bârlad 

FAIR, FAIN, FAIMOS 
(Zigzag anagramă) 

 

 

Dezlegând acest joc, în care fiecare cuvânt 

din grilă este definit printr-o anagramă,  pe 

zigzagul colorat veţi descoperi numele unui 

rebusist bârlădean: 6, 7. 
 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 

1 
1 9 3 11 10 

 1.MUSCA 

2 
14 2 12 4 8 

 2.CROSA 

3 
1 10 3 4 8 

 3.SCITA 

4 
1 10 12 4 5 

 4.CERTA 

5 
1 12 10 11 5 

 5.CREMA 

6 
10 13 10 6 5 

 6.GEALA 

7 
6 8 7 4 10 

 7.TIFLA 

8 
4 8 14 10 12 

 8.PIRAT 

9 
6 10 4 12 10 

 9.TARLA 

10 
6 8 10 15 4 

 10.LATIN 

11 
1 12 9 4 10 

 11.TURCA 

12 
7 10 14 4 10 

 12.TATAR 

13 
1 9 4 12 10 

 13.TRUCA 

 

FLORI 
 

(Monoverb: 5 - 9) 
 

 

(Triverb: 7, 2, 5) 

Fantezie 
 

1)Gânditor. 2)Lăudăros. 3)Săritură 

rapidă prin răsturnare înainte sau 

înapoi, în gimnastică. 4)Teren care 

conţine mult fier. 5)Restaurant de 

tip american unde se mănâncă 

repede şi ieftin. 6)Motiv decorativ 

care reprezintă părţi ale unei plante. 
 

A – B:A flutura în bătaia vântului. 
 

Serghei COLOŞENCO, Bârlad 
 

  A 
      

1         

2         

3         

4         

5         

6         

  B       

FĂRĂ CUVINTE 

 

Desen de  
Aurel GÂRJOABĂ, Curtea de Argeş 
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