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Definiţiile: coperta 4

NUME DE LEGENDĂ ALE REBUSISTICII ROMÂNEȘTI
"Secolul 20 este secolul televiziunii, al zborurilor cosmice, al energiei
nucleare, dar și al cuvintelor încrucișate." Am reprodus aceste rânduri de la pagina
22 a volumului "O istorie a elitelor rebusiste", din medalionul dedicat dr. Nicolae
Andronescu. Volumul a apărut sub semnătura unui fin observator al fenomenului
rebusistic românesc și nu numai, dr. Vasile Turculescu, în acest an, la Editura "Sfera"
din Bârlad, sub atenta și competenta îngrijire a unui alt mare rebusist, Serghei
Coloșenco.
Alăturarea cuvintelor încrucișate înfăptuirilor științei și tehnicii din secolul
trecut nu este întâmplătoare. Efectul pe care jocurile rebusiste l-au avut asupra
dezvoltării limbii, culturii și, implicit, asupra civilizației are similitudini cu cel pe care
l-au avut în dezvoltarea științei și tehnicii, dar şi în dezvoltarea civilizației cele trei
mari realizări enumerate mai sus.
Începând cu deceniul al treilea al secolului XX, fenomenul rebusistic a început să-și facă simțită
prezența și în țara noastră. Motorul care a pus în mișcare fenomenul a fost atracția irezistibilă pe care acest
domeniu al ludicului spiritual o exercita asupra celor care căutau noi mijloace de a-și petrece în mod plăcut și
util timpul liber ( pe atunci această formulare nu era demonetizată), de a-și antrena forța creatoare, de a-și
stimula spiritul competitiv.
Tocmai unora "afectați" major de această "boală", care, cu timpul, se va constata că este "incurabilă",
dr. Vasile Turculescu le dedică, în volumul menționat mai sus, 56 de medalioane (unul chiar lui însuși), la care
adaugă un "portret" al rebusismului, care sunt scrise cu precizie istorică și har literar, fiecare urmând, de
regulă, un alt plan de desfășurare, o parte dintre ele fiind publicate, inițial, în revista "Labirint". Exactitatea
informațiilor prezentate este garantată de sursele de documentare utilizate de autor, fiind de bază amintirile
proprii, corespondența personală cu cei prezentați, publicațiile vremii.
Deși "intrarea" în volum a "eroilor" acestei cărți se face în ordine alfabetică, după parcurgerea paginilor
putem constitui grupuri, componența lor stabilind-o după multe și variate criterii. Astfel, putem identifica un
grup al deschizătorilor de drum, "pionieri" carevasăzică. Includem aici pe Victor Adrian, Nory Bedighian, At.
Mateescu, prof. N. Gh. Popescu-Rebus (exemplele sunt date într-un număr minimal și în ordine alfabetică). Un
alt grup pe care îl putem constitui este al celor care au dat măsura valorii lor în a doua jumătate a secolului
trecut: Teodor Capota, Eugen Diradurian, Eliade Gâldău, Toma Michinici, Aurel Răbonțescu. Sunt prezentate și
figuri de rebusiști care, prin modul de repartiție în timp a activității desfășurate, au făcut legătura între cele
două grupuri, un bun exemplu fiind chiar autorul acestei cărți.
Putem face, în continuare, și alte grupări de rebusiști prezentați în această "Istorie a elitelor rebusiste",
folosindu-ne, evident, de alte caracteristici ale creației lor. Răsfoind paginile, îi aflăm pe scriitorii-rebusiști:
Tudor Arghezi, Aurel Baranga, Andrei Ciurunga, Mihu Dragomir, Bogdan-Petriceicu Hasdeu, Toma Michinici,
George Topîrceanu. Din punct de vedere al priorităților acordate în creația lor, putem forma un grup al
rebusiștilor "ahtiați" după recorduri, cum ar fi: dr. Nicolae Andrei, Ion I. Badea-Tuzla, Ionel Mocanu, Mihai
Pătrașcu. Remarcăm prezența unor rebusiști preocupați, atât de aspectele teoretice, dar și de istoria
fenomenului rebusistic. Amintim aici pe dr. Nicolae Andrei, Eugen Diradurian, Mihu Dragomir, prof. N. Gh.
Popescu-Rebus, dr. Gheorghe Sanda, dr. Vasile Turculescu. Trebuie să menționăm prezența în această carte a
unor rebusiști preocupați ca în creațiile lor să valorifice moștenirea literară și culturală a poporului nostru,
accentuând valențele didactice ale creație rebusiste. Ne referim la Serghei Coloșenco și Gheorghe Nemeș.
Parcurgând paginile acestei veritabile cărți de istorie a rebusismului românesc, avem posibilitatea să ne
va familiarizăm și cu o serie de publicații rebusiste sau care aveau rubrici de jocuri rebusiste, cum ar fi:
"Oglinda lumii", "Gazeta de Duminică", "Rebus", "Magazin rebusist" și altele. De asemenea, luăm cunoștință de
activitatea unor cercuri rebusiste, cunoaștem forme ale manifestărilor de acest gen. În același timp, aflăm
aspecte inedite din activitatea extrarebusistică a "eroilor" acestor medalioane, activitate în care aceștia au
realizări cel puțin la fel de importante ca cele din domeniul enigmisticii. Sigur vom reține întâmplările rebusiste
de la Sanatoriul "Carmen Sylva" din județul Constanța, care i-au avut protagoniști pe Mihai Anca, Dan
Dumitrescu sau Traian Niculae.
Închei semnalul de apariție cu speranța că această galerie de monștri sacri ai rebusismului românesc
din secolul XX va fi completată cu cei pe care dr. Vasile Turculescu nu a avut timpul material necesar să-i
"deseneze" cu penița sa, precum și cu cei care își dau măsura valorii talentului lor în acest început de secol XXI.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani
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ORIZONTAL: 1)Privitor la munte ●Izmă (var.). 2)A dobândi o
culoare închisă ●Mănunchiuri de grâu secerate. 3)Naturalist
suedez (1707-1778)●Stat în Africa Occidentală, situat pe
Ecuator. 4)Operă de Verdi, după Victor Hugo ●Fluviu european
●În turn! 5)Nume feminin ●Ceea ce nu există. 6)Invariabil
●Vine de la Nicolae. 7)Mişcat din loc ●Compozitor austriac

2
3
4
5
6

considerat, alături de Johan Strauss, părintele valsului vienez
(1801-1843). 8)Un tip corect ●E împotrivă. 9)Pictori francezi,
fraţi, Antoine, Louis şi Mathieu (sec. XVII; 2 cuv.) ●Cu caracter
8
festiv. 10)Mamifere semi-acvatice din Australia. 11)Parte a
9
gramaticii ●Strâns legat.
10
VERTICAL: 1)Nicolae Spătarul din Vaslui ●În formă de clopot.
2)Se referă la vis ●Pescarii cu oria. 3)Ne scrise! 4)Orăşel în
11
Ecuador ●Zeiţă egipteană ●Usturoiat (reg.). 5)Rachetă
americană cu combustibil lichid ●Teşite! ●Prozator român (Ştefan). 6)Dărăpănătură ●Sunet lipsit de intensitate
●Puse în boxă! 7)Durere intensă de cap ●Localitate în Egipt. 8)Vornic din „Fraţii Jderi”, de Mihail Sadoveanu
●Râu în Belarus ●Poet român (Florea). 9)Ene e pe verticală! 10)Compozitor şi muzicolog român, autorul
operei „Meşterul Manole” (Sigismund) ●Morali. 11)Sacagiul de altădată ●Mulţumit sufleteşte.
7

Dicţionar: TENA, TIRA, ŢNA.

Costel FILIUŢĂ, Bârlad

NOŢIUNI de LINGVISTICĂ
ORIZONTAL: 1)Schimbarea unui nume propriu prin traducerea
lui în altă limbă. 2)Poezie de G. Topîrceanu tradusă în limbile
greacă (Fos) şi rusă (Svet) ●Râul din ţara noastră numit în
latineşte Alutus. 3)Limba vorbită de israelieni ●Limbă care se
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vorbeşte în porturile Mării Mediterane, compusă din elemente
3
franceze, italiene, arabe etc. 4)Decembrie (abr.) ●Folosire, din
latinescul usus ●Ţară din America de Sud, cu limba de stat: 4
spaniola. 5)Limbă romanică ●Aurel Sasu. 6)Conjuncţie ●Colecţii 5
de hărţi lingvistice. 7)Document ●Limbă caucaziană. 8)Una din 6
limbile oficiale folosite în India ●Editură din Bucureşti (siglă).
9)Limba greacă veche ●Munţi din Asia. 10)Limbă slavă 7
occidentală, vorbită până în secolul XVIII pe teritoriul de pe 8
cursul inferior al Elbei ●„Asociaţia Internaţională de Box Amator” 9
(siglă). 11)În felul acesta, în graiul moldovenesc ●Limba oficială
10
în Pakistan ●Dă înapoi!
VERTICAL: 1)Idiom german, cuprinzând şi elemente din alte 11
limbi ●„Nuclear Energy for Propulsion of Aircraft” (siglă). 2)Stat
european cu limbile oficiale: germana, franceza, italiana şi retro-romana ●Articol hotărât în limba spaniolă
(masc.; pl.). 3)Limbă din familia limbilor turcice ●Ţară sud-americană unde se vorbeşte spaniola. 4)Provincie
japoneză ●Limba vorbită de romani. 5)Lucru bine îmbinat ●Prima lună la arabi. 6)Literă slavonă ●Zăpăcit, în
limba bulgară zaluden ●Măsură de suprafaţă. 7)Găzduire peste noapte (reg.) ●Nume feminin. 8)Amerindieni
din sud-vestul SUA ●Râu în Algeria. 9)Surse de căldură ●Locuitori în Paphlagonia. 10)Limbă indo-europeană
vorbită cândva în Balcani ●Limbă semitică. 11)Popor ce a locuit în Italia, î. Hr., vorbitor de limbă
indo-europeană ●Ţară africană, unde limba oficială este franceza.
Dicţionar: ERC, LOS, OMI, NABU, LAU.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad
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NOI
Octavian Goga
Şi fluturii sunt mai sfioşi
Când zboară-n zări albastre,
Doar roua de pe trandafiri
E lacrimi de-ale... (7).
Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi
Îşi înfioară sânul
Spun că din lacrimi e-mpletit
Şi Oltul,... (8), bătrânul...

La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de... (1);
La noi atâţia fluturi sunt,
Şi-atâta jale-n... (2).
Privighetori din alte ţări
Vin doina să ne-asculte;
La noi sunt cântece şi flori
Şi lacrimi multe, multe...
Pe boltă, sus, e mai aprins,
La noi, bătrânul... (3),
De când pe plaiurile noastre
Nu pentru noi... (4)...
La noi de jale povestesc
A codrilor desişuri,
Şi jale duce Murăşul,
Şi duc tustrele Crişuri,
La noi nevestele plângând
Sporesc pe fus fuiorul,
Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng
Şi... (5), şi feciorul.
Sub cerul nostru-nduioşat
E mai domoală... (6),
Căci cântecele noastre plâng
În ochii tuturora.

Avem un vis neîmplinit,
Copil al suferinţii
De jalea lui ne-au răposat
Şi moşii, şi părinţii...
Din vremi...(9; sg.), de demult,
Gemând de grele patimi,
Deşertăciunea unui vis
Noi o stropim cu... (10)...

Celelalte definiţii de la
1
ORIZONTAL:
1)Sigur.
2)Albina. 3)Început. 4)Umezite. 1
5)Onestă! ●Bold. 6)Carte! 2
●Semnal.
8)Chiot
●Căşti! 3
9)Învârtit. 10)Aceia.
VERTICAL: 1)Floare roşie 4
●Ţigară de foi. 2)Instrument 5
●Regat în China. 3)Strigăt 6
●Categorici. 4)În ladă! ●A pune
beţe-n
roate.
5)Alexandra 7
alintată ●Serveşte! ●Căţel! 6)A 8
asupri. 7)Oraş în Franţa 9
●Otoman. 8)Vehicul ●Localitate
în Germania ●Sau. 9)Încercare 10
●Sat în Argeş. 10)Curea!
●Cadou ●Capitol (înv.). 11)Supăraţi.
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Dicţionar: IIE, CAEN, EHR, TIM.

NEGRUZZI

NE TRECE TIMPUL

(Metagramă reflexivă: PXXXXX + PXXXXX + XXSX + XXT = 8, 11)
R
R
T
P

(Lipogramă)

Năvală-n crame vinul stă să dea
Și brume reci peste câmpii se-ntind.
Ramuri în brațe frunzele-și cuprind,
Încă puțin cu ele să mai stea.

NUME LITERARE

ION NECULCE

(Fănuş, Savin)

(Metagramă anagramată:
9 + XXXLX = 1, 4, 2, 7)
T

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

Ieri am văzut pe cerul de catran
Mai multe păsări drum luând spre sud
Și clipe-ntregi am stat ca să aud
Păreri de rău cum pliscuiau în van.
Chemându-mi apoi sufletul în casă,
Tristeți pe el natura să nu cearnă,
Cu resemnare, mă îndrept spre iarnă...
... Că trece timpul, vreau să știți: Îmi pasă!
Notă: Se va afla vocala lipsă din
strofele de mai sus.

Laurian
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Olimpiu

Mihail

Veronica

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

FĂNUŞ NEAGU

1

(n. 5 aprilie 1932 – d. 24 mai 2011)

2

ORIZONTAL: 1)Spaţiul de referinţă,
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alături de Bărăgan şi Deltă, în care se
consumă conflictele din proza lui 5
Fănuş Neagu ●„Casa care se 6
clatină”. 2)Localitatea de lângă
7
Făurei unde Fănuş Neagu a predat la
clasele I-IV ca învăţător ●Cel care a 8
ilustrat „Cartea cu prieteni” din 1979 9
(Constantin). 3)„..., dragă Nela”,
10
filmul căruia Fănuş Neagu i-a scris
scenariul
împreună
cu
Petre 11
Bărbulescu (r. Cornel Todea, 1972)
●Oraşul din Moldova unde Fănuş Neagu a absolvit Liceul Militar în 1948. 4)Miros
deosebit (reg.) ●Scriitorul care „umblă cu Oltul pe cobiliţă de la Marea Neagră la Atlantic şi strigă la oameni” şi
„ridică poduri din frunze de aur” (Marin din „Cartea cu prieteni”). 5)Femeia „înaltă, în mantou albastru, cu
capişonul căptuşit cu satin violet”, din povestirea „Albastru de ger” ●Lac în Austria. 6)Lezat ●Joc japonez ●Ana
Ene. 7)Soţia dintâi a Bătrânului, din povestea „Zeul ploii” ●Repetiţie la teatru. 8)Petre Dumitriu ●Fata lui
Zăpadă Ion Tureanu, din povestirea „Beţia trandafirului”. 9)Unul din colaboratorii lui Fănuş Neagu (Vintilă) la
scenariile filmelor „Lumină de iulie” (r. Manole Marcus, 1981), „Baloane de curcubeu” (r. Iosif Demian, 1983),
„Lişca” şi „Sania albastră” (r. Ioan Cârmâzan, 1986 şi 1991) ●„Turn de porumbei...”, tabletă din volumul
„Insomnii de mătase”. 10)Poem antic atribuit lui Hesiod ●Panait-ţiganul pârât de dada Macrina că „dijmuieşte,
noaptea, vârşele înecate în baltă”, prins a fost îndopat cu peşte crud, din povestirea „Vrăbii-fluture”. 11)Erou
din naraţiunea „Vară buimacă” (Droc) ●Nuvela în care o bătrână se întoarce, însoţită de Eremia, nepotul, în
satul de unde fusese alungată şi vrea să-şi afle sfârşitul în casa unde născuse nouă copii şi unde-i murise
bărbatul.
VERTICAL: 1)Regizorul filmului „Terente-regele bălţilor”, realizat după scenariul lui Fănuş Neagu şi Lucian
Chişu, în 1995 (Andrei) ●Notaţiile lui Fănuş Neagu „răsărite-n iarbă”, din „Cartea cu prieteni” (sg.). 2)Cântăreţul
de muzică uşoară, de 30 de ani, cu „ochii de soldat într-o garnizoană arabă”, din romanul „Frumoşii nebuni ai
marilor oraşe” (Zăvoianu) ●Omul cu bentiţă neagră trasă peste scorbura goală a ochiului, un om lucid ce „vede
viaţa cum e”, din romanul „Îngerul a strigat” (Che). 3)Numele exotic pe care şi-l ia Ion Mohreanu din „Îngerul a
strigat”, după anii de peregrinare ●Localitate în Iran. 4)Fiord în Norvegia ●Fata care „poartă trei şiruri de
mărgele de chihlimbar”, din povestirea „Rouă pentru sănii”. 5)Luna! ●Soţia zeului Şiva (mit.) ●Paradis.
6)„Ciolănos, cu pielea arsă de vânt, ochii tulburi şi părul răvăşit”, din povestirea „Maria Custura” ●Preţul unei
treceri cu o navă (antic). 7)„Mahalaua aia de câmpie, numai drumuri, pelin şi porumb, încălcat de fântâni cu
cumpănă”, aşa e descrisă această câmpie de Fănuş Neagu ●Ioan Alexandru. 8)„...care se leagănă”, cartea cu
Bănică şi cu căţelul Tocănel (pl.) ●Potcap călugăresc. 9)Doborâţi la pământ ●Pentru ea „câmpia e un secret de
nedescifrat, de aceea doar şi dănţuie acolo în legea ei anarhică” (Scaunul singurătăţii). 10)Cămăşi rustice
●„Frumoşii nebuni ai marilor oraşe” ●Voce bărbătească. 11)Caii albi din oraşul..., volum de schiţe pentru copii,
apărut în anul 1967.
Dicţionar: IUZ, IRR, EEE, NEH, IGO, NAUL.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad

NU ADMIT REPLICĂ
(Monoverb epentetic: XXXXOOOXXX)

Mari fiind, ca scriitorul,
Toate au câte-un tipic:
Sunt ca nişte dictatoare,
Nu renunţă niciun pic.
Ştefan-Cornel RODEAN, Sibiu

NESTABILITATE

NEAMURI MARI

(Zeppa silabică: xxoooxxxxxx)

(Metagramă: OXXXXXX)

Litigii judecă-analitic,
Cu probe şi temeinicie,
Dar, folosind un corp geometric,
Devine nestatornicie.
Nelu VASILE, Turburea, Gorj

La parchete-s folosite
Să se intre în esențe;
Pe arii mari răspândite,
Pentru state-s chintesențe.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani
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SERGIU NICOLAESCU
(filmografie)
ORIZONTAL: 1)Primul lung metraj
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al lui Sergiu Nicolaescu, coproducţie
româno-franceză (1967), reconstituire 1
a posibilei vieţi a „celor mai viteji 2
dintre traci”, după un scenariu de
Titus Popovici, realizare de nivel 3
european, film vizionat de peste 13 4
milioane de spectatori ●„... de
5
căprioare”, serial TV, coproducţie
Franco-London, în 4 episoade, două 6
din ele regizate de Sergiu Nicolaescu 7
(1969), film de aventuri, cu mohicani în ţinuturile de dincolo
de Munţii Stâncoşi (neart.). 2)Partea a doua a unui alt 8
remarcabil film istoric „Mihai Viteazul” (1971), regizat de 9
Sergiu Nicolaescu, care l-a făcut celebru în toată lumea
●Personaj din unele filme poliţiste, interpretat cu mult şarm 10
de George Constantin. 3)Preţ promis! ●Alt personaj din 11
aceleaşi filme poliţiste jucat de simpaticul Sebastian Papaiani
12
●Rege al României, evocat în filmul „Oglinda” (1993), o
reconstituire pe bază de documente a evenimentelor din august 1944. 4)Râu în Rhodezia ●Colonelul din filmul
„Ziua Z” (1984) interpretat de Ion Besoiu ●„Mihail, câine de...”, film de aventuri, coproducţie româno-germană
(1979), inspirat după povestirile scriitorului american Jack London. 5)Singură ●Locul unde are loc revanşa între
doi boxeri, care în timpul celui de-al doilea război mondial s-au înfruntat în condiţii inumane ●Comisar al poliţiei
române, fost muncitor la Atelierele Griviţa, care luptă cu găştile de gangsteri ce terorizează Capitala începând
cu 1945. 6)Eroină din filmul „Ultima noapte de dragoste” (1979), rol interpretat de Ioana Pacula ecranizare a
unui cunoscut roman al lui Camil Petrescu ●Dă dovadă de curaj ●Personaj din „Accident” (1976), pasager întro maşină care loveşte o fetiţă. 7)Oraş în Spania ●Rău de gură. 8)„... de război”, punct strategic al Capitalei,
evocat în filmul „Ziua Z”, în care Sergiu Nicolaescu (regizor) îi dă viaţă pe ecran Generalului Freissner ●Verzii
americani. 9)Replica undei de şoc ●Interpreta franceză (Marie-Jose) a rolului fiicei lui Decebal, Meda, din filmul
„Dacii” ●„Nea... miliardar”, singurul film de comedie al lui Sergiu Nicolaescu, a cărei acţiune se petrece pe
litoralul românesc, în rolul principal fiind Amza Pellea, care are un record absolut de spectatori, peste 14
milioane ●În fine! 10)Bătrânul cu arca ●„Cu... curate” (1972), primul film poliţist al regizorului (neart.)
●„François Villon-... vagabond” (1988), film biografic, a cărei acţiune se petrece în a doua jumătate a sec. XV în
Franţa (neart.). 11)Dropgol! ●Arbore din fam. rozaceae ●Melodie cântată de Cristian Vasile, în jurul căreia s-a
brodat povestea filmului „Supravieţuitorul”. 12)Rău de inimă ●Urbe doljeană, locul de naştere al lui Amza
Pellea, amintită în pelicula „Nea Mărin miliardar” (1978).
VERTICAL: 1)Film poliţist (198 1)a cărei acţiune se petrece pe fondul invaziei Cehoslovaciei, în martie 1939,
de către trupele hitleriste ●Film (1976)inspirat după romanul „Velerim şi Veler Doamne” de V. I. Popa, unul
dintre cele mai frumoase poeme de iubire din cinematografia românească, în rolul principal fiind Amza Pellea,
care primeşte premiul ACIN (1976). 2)Mareşal al României (Ion), evocat în filmul „Oglinda” (1994), în timpul
rebeliunii legionare, a arestării şi execuţiei sale ●A treia notă de sus. 3)Cunoscut actor (Ilarion), distribuit de
regizor în mai multe roluri, în special cele poliţiste ●Actriţa (Anda) distribuită în rolul Silviei din filmul „Noi cei din
linia întâi”. 4)Suflet de tiran! ●Oraş antic în Peloponez ●Izbucnire violentă. 5)Timpuri reci ●A sări ●Radu
Beligan. 6)„Doi ani de...”, roman de Jules Verne, transpus pe ecran într-o coproducţie, în regia lui Gilles
Grandier şi Sergiu Nicolaescu, film cunoscut sub numele „Piraţii din Pacific” (1975), ce evocă aventurile
tânărului Doniphan, nepotul bogatului lord Buchanan ●Protozoar. 7)Ţar vlaho-bulgar (1187-1196) ●E de aur la
americani ●Ansamblu montan sud american. 8)Film de aventuri istorice (1974), realizat împreună cu studioul
Defa Berlin, a cărei acţiune se petrece la 11 ani după uciderea lui Mihai Viteazul, când 13 cavaleri rătăcesc prin
Europa, purtând idealul politic al voievodului, neatârnarea, în care regizorul distribuie pe cei mai cunoscuţi
actori: Amza Pellea, Ion Besoiu, Ilarion Ciobanu, Jean Constantin, Gheorghe Dinică, Gina Patrichi (neart.) ●Ea
şi el! 9)Prieten drag ●Simpli… la vedere ●Cuvânt înainte. 10)Cută la fustă! ●O închipuită ●Vechiul nume al
cuprului. 11)Vorbă spusă la supărare ●Actor (Iurie) distribuit în câteva filme ca „Revanşa” (David), „Viraj
periculos” (Petrescu), „Point zero” (Stănculescu) ●Zvârlit în lături! 12)Grădină de vis ●Bici rusesc ●„Noi, cei din
linia...” film istoric (1975), evocă peripeţiile plutonului sublocotenentului Lazăr, care participă la ultimele lupte
pentru eliberarea Transilvaniei de sub ocupaţia hortisto-fascistă.
Dicţionar: ASAN, GOLD, NOAS.

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj
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N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Un american de centru. 2)Mai spre nord decât spre 2
est! (3 cuv.) ●Are flori fără coadă. 3)Luat cu fulgi cu tot ●Cursa 3
înarmărilor (od.). 4)Nimic de consemnat ●Cuvântul dat ofiţerului de 4
serviciu. 5)Asta nu mai prinde primăvara ●Scurtătură pe un drum de
5
ţară (sic!). 6)Meciuri jucate cu porţile închise ●Un fel de îngheţată. 7)Cu
puţin timp în urmă (fem.) ●Face reclamă la o firmă. 8)O croială peste 6
umăr. 9)Apare cu unghiile făcute ●Bine faci, bine găseşti! 10)Apar 7
nitam-nisam pe extreme! ●Produce sunete cu armonii potrivite.
8
VERTICAL: 1)Decan! 2)Văzută cu unul din iunie! ●Numai unu’ şi una!
●Moda retro! 3)Reuniuni artistice. 4)Salon la care nu se face apel! 9
●Ţine cont de ani. 5)Limitele unui recif! ●Tuşele marcate de la teren! 10
●Fac la socoteli... 6)A reveni la sol ●Suspendate! 7)Corp de pază
●Vedetă a înaltelor platouri. 8)A trece pe galben ●Spus de la obraz. 9)Se trage din Asia! ●Număr cu soţ
●Ninel din Aninoasa! 10)Nenumăraţi!
Aurel DOBOŞAN, Lugoj

NIMFE

1

ORIZONTAL: 1)Nimfe ale râurilor, izvoarelor şi pădurilor unde îşi aveau

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2

sălaşul. Li se atribuia darul profeţiei şi acela al generozităţii. O sculptură
antică, intitulată cu numele lor, se află la Muzeul Luvru, din Paris ●Nimfă 3
fără inimă! 2)Zeu al grădinilor şi al ogoarelor, jumătate om, jumătate ţap, 4
ce speria nimfele plăcându-i să le vadă fugind de el. ●„University of
5
International Relations” (siglă) ●„Centrul de Ecologie Montană” (siglă).
3)Nimfă silvestră, de origine tracă, însoţea alaiul Dianei ●Apare Dionysos! 6
●Personificarea Soarelui, la egipteni. 4)Pe ele ●Nimfe ale munţilor. 7
5)Nimfele luncilor ●Iţe! 6)La modă! ●Nimfe ale dumbrăvilor, care-i speriau
uneori pe călători. 7)Grecul care în Teogonia sa evaluează numărul nimfelor până la trei mii ●Nimfă urmărită
de zeul apei, Phasis, şi metamorfozată într-o insulă, cu acelaşi nume.
VERTICAL: 1)Fiul lui Zeus şi al Latonei, adorat de nimfa Acanta şi iubit de nimfa Licoris, una din ficele lui
Nereu şi ale lui Doris. 2)Nimfe ale luminişurilor din păduri, ale livezilor şi văilor. 3)Râu în Italia ●Rămânerea
peste noapte, în Moldova. 4)Ale nume dat nimfei Io, fiica lui Inachus, iubită de Zeus ●Şanţ pe un disc. 5)Nimfă,
mamă a lui Teucru, primul rege al Troiei ●Pe el, Grivei! 6)Nimfe ale pădurilor, ce mureau odată cu planta în
care îşi duceau viaţa. 7)Nimfa căreia îi plăcea să vorbească fără încetare, îndrăgostită de Narcis ●Râu în
judeţul Suceava. 8)Nimfele mărilor ce-i protejau pe marinari, însoţind şi pe Poseidon, pe Amfitrite şi pe Tesis.
9)Capra care l-a alăptat pe Zeus şi al cărei corn, rupt din joacă, a fost umplut cu toate bunătăţile dorite de
nimfele care l-au crescut pe Zeus de copil.
Dicţionar: DIO, ANIO, RIL, DEIA.

Leon COCOŞ, Bârlad

NOTAŢII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Stă pe malul apei ●O scoate din top! 2)Reuniuni 2
lunare ●Fini de tot. 3)Mijloc de circulaţie ●Aproapele nostru din popor. 3
4)Sunt prevăzute cu cozi ●Masă de companie (pl.). 5)Face ca struţul 4
●A doua faţă. 6)Compoziţie cu gust dulceag ●Descărcare electrică.
7)Ridicat la cer ●Societate anonimă. 8)Număr cu cercul ●Inele 5
cufundate în apă. 9)Deosebit de lucioasă ●E un posedat. 10)prins de 6
după umeri ●Scăzute din intensitate.
7
VERTICAL: 1)Patul puştilor ●Făcut din mers. 2)E foarte aproape de
noi ●Cade la înţelegere. 3)Apare la enumerări ●Plasă la plural! 4)Apar 8
în apă! ●Dă dovadă de o bună dispoziţie. 5)A rămas aşa cum a fost. 9
6)Acord verbal ●Un bun rămas. 7)Ba-i la fel! ●Titlu nobiliar ●Văzut cu 10
ochi buni. 8)A merge pe un drum periculos ●A face o prezentare.
9)Măsură de capacitate ●Notă care nu se cântă. 10)A o face pe indiscretul ●Intră în librărie.
Careu prezentat de actorul George MIHĂIŢĂ la T.V.R. în cadrul emisiunii-concurs „Careul de aur”, 2002.
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NIX ⃰
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

3

2

1

3
4
5
6
7
8

2

9
10

4

11

ORIZONTAL: 1)Câine de talie mică, pufos la păr şi cu urechi drepte ●A lătra scurt, repetat şi agitat. 2)Câini
cu boturile pătrate, folosiţi la vânătoare ●Câine cu părul alb. 3)Ana Dima ●Câinele descris de I. Al. BrătescuVoineşti în proza „Nicuşor” ●Câine sălbatic din Mongolia (pl.). 4)Eroul „Amintirilor” lui Ion Creangă căruia i-a
fost frică de câinii lui Trăsnea ●Nume de câine. 5)Câine pătat cu alb şi negru (pop.) ●Câine de vânătoare cu
botul lung, cu corpul zvelt, foarte iute la fugă. 6)Localitate în India ●A se învârti (pop.) ●Avram Popa. 7)Rasă
de câini de luptă ●Alungă câinii. 8)„Gustarea” lui Zdreanţă (Tudor Arghezi) ●Postav ţărănesc ●Coada căţelului!
9)Liric rus, autorul poeziilor „Cântecul căţelei” şi „Fiul câinelui” (Serghei) ●Mihai Adam. 10)Drum prin munte
●Câine folosit de poliţie în urmăriri. 11)Poziţie a unui câine de vânătoare când simte sau vede vânatul
●Femelele câinilor.
VERTICAL: 1)Eroul „păţit” al lui Ion Creangă, stăpânul câinilor Hormuz, Balan şi Zurzan ●A aduce vânatul
împuşcat, vorbind despre câini. 2)Genealogia câinelui (var.) ●Începe să urle! 3)Ion Roman ●Părul câinelui
care, „fură raţa din coteţ” ●Morfeu indigen. 4)A chelălăi (reg.) ●Câine cu corpul lunguieţ, picioare scurte, urechi
lungi şi pete pe corp. 5)Capăt de alee! ●Pictor rus (1856-1910). 6)Pictor spaniol (sec.
XVII) ●Câine folosit la vânătoarea de mistreţi şi lupi. 7)Horia Ivaşcu ●Orăşel în Ethiopia
●Diminutiv feminin. 8)Câine de pază, masivi, cu boturile late ●Câine cu blană preţioasă.
9)Acestui domeniu îi aparţin iarba-câinelui, laptele-câinelui şi limba-câinelui ●Căţel!
●Cap de pechinez! 10)Călugărul din romanul „Cinci prieteni”, de Damian Stănoiu,
înconjurat de câinele Iordache, de pisica Frusina, de cocoşul Rafailă şi de măgarul Moş
Enache ●Câinii negri în cerul gurii ●Cap de molos! 11)Zeiţă egipteană ●Câine slab.
Dicţionar: ARE, RĂUI, CRUA, ZOUL.

__________
⃰ Câinele Nix a fost cel mai credincios patruped de la „Casa rebusiştilor”, din cei mulţi. În amintire am creat
acest careu ilustrându-l cu chipul lui (1), al consoartei Taşa (2), al ultimului urmaş, Max (3) şi al prietenei lor,
Lola (4). Lor le-am dedicat cartea „Prietenii mei”.

NOUĂ SIMBOLURI
NARCISA: simbolizează somnul, moartea şi este legată de ceremoniile de iniţiere în cultul Demetrei.
NISIPUL: simbolizează deşertăciunea şi mulţimea.
NOAPTEA: simbol, arhetip şi principiu clasificator în toate modelele arhaice ale lumii. E asociată
întunericului, haosului, infernului, pământului, necunoaşterii.
NODURILE: sunt impregnate de simbolismul legării şi dezlegării.
NOROIUL: este simbolul materiei primordiale şi fecunde, din care, conform tradiţiei biblice, a fost zămislit
omul.
NORUL: ambivalenţa acestui simbol provine din faptul că norul întunecă soarele, dar este în acelaşi timp şi
sursa ploii fertilizante.
NOUA: simbolismul acestui număr se datorează faptului că e o multiplicare a lui 3 (3x3=9); „e triada
triadelor” la pitagoreici.
NUCA: simbolul fecundităţii şi al fertilităţii, uneori, chiar universul întreg e privit ca o nucă.
NUFĂRUL: e prezent în gliptica (arta de a grava şi sculpta în piatră) maya, unde este simbol al abundenţei şi
al fertilităţii. La egipteni era simbol al frumuseţii, leagănul soarelui şi al vieţii.
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N
N îşi are originea în hierogliful egiptean nun „şarpe”. La vechii evrei nun era un peşte mare – animal
primordial şi simbol al înmulţirii. În multe limbi este legat de naştere, creştere, nutriţie şi natură (cf. în arabă
nab „izvor”, în latină natalis, natura, nutrimentum „hrană”; în română nună, nuntă, nucă, naştere etc.). Poetul
şi filosoful spaniol J.H. Cirlot, autorul cunoscutului Dicţionar de simboluri, tradus în mai multe limbi, socoteşte
că simbolul „acvatic” al literelor M şi N e diferit: M corespunde laturii generatoare şi vivicatoare a apei, în timp
ce N e simbolul puterii ei distructive care duce la disoluţia formelor.
Apud, Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Editura VOX, 2007

NEPOTISM

1

2

3

4

5

6

7

8

23

20

19

59

47

18

17

48

9

10

1

(aritmogrilă)

2

53

49
52
ORIZONTAL: 1) şi 10)citite în continuare - urmaşii urmaşilor mei; 3 26 1 2 3 6 7 54
Celelalte definiţii: 2)E un închipuit. 3)Voinicul înhămat la trăsură
22 21
57
58
9
56
8
51
●Stabilite în timp! 4)Din neamul lui CREANGĂ ●Ţară fără hotare! 4
24
4 10
41 40
39
●Ţesătură din Rabat! 5)Vârsta Băniei! ●Legătura carmacelor. 5 14
6)Mulţime compactă de oameni ●Alic ce s-a pierdut! 7)Prima
15 16
25
5
35
12 55
38
6
doamnă ●Dulap gol! ●Fluviul de lângă piramide. 8)Tăiată la capete!
60
42
30
31
37
●Cervide cu lopeţi. 9)Burduful acordeonului ●Scoase din Sena! 7 11 44 61
13 65
64
27
46 33
34
36
10)…
8
VERTICAL: 1)Lichid uleios, derivat al metanului. 2)European
43
28
32 29
62
63
45
50
Medicines Evaluation Agency (siglă) ●Luată la pescuit. 3)Muncitoare 9
cu braţele ●E febril pe margini! 4)Codul aeroportului Ogeranang 10
(Papua Noua Guinee) ●Ofertă din Canada! ●N-a fost văzut până
acum. 5)Sunt bune la prăjit ●Apărătorul simbolic al navei! 6)Cultivator de plante tehnice ●A suna la 112.
7)Spus din nou ●Puse la cale! ●Mort pe câmpul de luptă. 8)Aripi de lăcar! ●A pune-n cui.
9)Munte în Filipine ●Dar de logodnă. 10)Un fel de incursiune ●Limba atenienilor (pl.).

Dicţionar: OGE, IBA.

De la 1 la 65: urmaşii urmaşilor mei (5, 7, 4, 3-5, 6, 5, 6, 5, 5, 5-9).
Nelu VASILE, Turburea, Gorj

NORI!
ORIZONTAL: 1)Dar pentru un copil cuminte. 2)Nu insuflă nici un
fel de interes din păcate. 3)Un laic din Balcani! ●Se mulţumeşte cu
puţin ●Luate de la shop, în vest! 4)Turismul promovat cândva pe
drumurile de munte ●Servesc nişte mici la masă (sg.) ●Agenţi
angajaţi la administraţie! 5)Una de zile mari aflată la rude la Văratic!
●Mulţumit de cunoştinţă. 6)Cadru de conducere pregătit pentru
război ●Se confruntă pe faţă cu nişte viteze (sg.). 7)Duce la o
despărţire amiabilă ●Un om cu-n mare dor. 8)Nu-s oameni de ţinută
●Face act de prezenţă la parchet ●Purtate în zdrenţe pe la sate!
9)Ene pe la gene! ●Ridicole în exprimare ●Născut cu bucurie pe la
sfârşitul revoluţiei din decembrie. 10)DE… DRAGOSTE! (pl.). 11)O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

prezenţă inedită la facultate (pl.).
VERTICAL: 1)Se aleg cu tot felul de vorbe neplăcute. 2Îl ţine 11
boala la pat. 3)Fac parte din grupul unor cehi! ●Dau simţurilor frâu liber ●Dorit fără niciun dubiu! 4)Unul făcut
cu mâna ●Prins la un balot cu beţe! ●Aflate la Predeal la o reprezentaţie! 5)Plecat de la târg spre marile
metropole ●Prezintă un angajament greu de contestat. 6)Se înfruptă din bucate ●Altfel de cai. 7)Priveşte
BABELE de sus ●Şi astăzi uneori e dus de nişte boi. 8)Are ţinte la buzunar ●Pagini nemuritoare din istoria
omenirii ●Scrise în versete dedicate verii la Paris! 9)Un simbolic loc doi pentru un sportiv la Praga! ●O reuşită
compoziţie pentru instrumente muzicale ●Muierea-l poartă în zdrenţe. 10) Valsează fără noimă la balul fulgilor
de nea. 11)Uniforme de o categorie specială.
Laurian BUTURE, Mărăşeşti

9|Crypto

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Naşă ●Scriitor român (Valeriu). 2)Arbore
tropical ●Protuberanţă a osului occipital. 3)Nichel (simbol) 2
●Literă celtică ●Pitic. 4)Substanţă chimică folosită în parfumerie 3
●Eră (Fil.). 5)Intervale muzicale ●Oraş în Banat. 6)Roman de N.
4
D. Cocea (2 cuv.) ●Floare albastră. 7)„Organizaţia Naţiunilor
Unite” (siglă) ●Negaţie ●Scriitor tadjic (1878-1954). 8)Stane! 5
●Localitate în Japonia ●„Orbiting Astronomical Observatory” 6
(siglă). 9)Sufix în botanică, cu sensul „subfamilie de plante”
●Gaz nobil. 10)Tudose din „Nada Florilor”, de Mihail Sadoveanu 7
●Sat buzoian.
8
VERTICAL: 1)Cântec de leagăn ●Munte consacrat Muzelor
(mit.). 2)Cunoscută grădină de vară în 9
Bucureşti ●Râu în Chile. 3)Canoe! ●Rugbist 10
din Noua Zeelandă ●În orice sens! 4)Lac în
nordul Italiei ●Gravor francez (1732-1818). 5)Prozator român (Manole). 6)Pune mâna!
●Localitate în SUA. 7)Compozitor cubanez, autorul baletului „Eşarfa albastră” ●Asia! ●Se
referă la „vin”. 8)Perioadă de timp ●Eroul lui Vergiliu ●Scâncet. 9)Localitate în Grecia
●Şase localităţi în SUA. 10)Oraş în Epir (Grecia). 11)Lac în Suedia ●Ioni negativi.
Dicţionar: NUIN, AINI, NUNO, NENA, NONU, NEE, NUNN, IONE.

Florian PRICOP, Bârlad

NEGUROS

1

2

3

4

1

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

1

ORIZONTAL: 1)Cotul drept! ●„Punctul adunare corespondenţă” (abr.
milit.) ●Suferinţă. 2)Castelul din Carpaţi ●Centre urbane. 3)Al doilea
●Cântec pe baltă. 4)Oraş pe Dunăre ●Clor (simbol). 5)Băutură
grecească ●Dată de soare. 6)Haină neagră ●Carte de joc (reg.).
VERTICAL: 1)NEGUROS. 2)Cu ochii deschişi (fem.). 3)NEGUROS.
4)Durează 12 luni (fem.). 5)NEGUROS. 6)Cere! ●Reginele de la şah.
7)NEGUROS. 8)Poet clujean (Emil) ●Nune! 9)NEGUROS.
1

2

2
3
4
5
6

NERV

2

ORIZONTAL: 1)Preţ al chemării pe drumul performanţei.
2)Pătimaş trepăduş de prin alcovul Evelor. 3)Ridicată în slavă pe
3
culmile puterii ●Distincţii aureolate de savoarea triumfului.
4
4)Sfârşitul primăverii pentru un ţăran! ●Poartă spre eternitate (pl.).
5)Apanaj al desăvârşirii purtat prin labirintul respectului de sine
5
●Cuib de bibilică! 6)Faimosul însemn al paşilor angajaţi pe treptele
6
puterii ●A se face prezent (reg.). 7)Se adapă cu fervoare din potirul
7
de sapienţă ●Purtate pe aripile valsului! ●Leşin al unui bolnav!
8)Bizarerie de senzaţie privită cu uimire. 9)Angajate cu temeritate
8
în îndrăzneţe escapade ●Acum sunt la mama! 10)Aflată într-un
9
sumbru decor ●Purtate cu durere de braţele în suferinţă (sg.).
VERTICAL: 1)Pilastru al calităţii din peripterul
10
personalităţii. 2)Morbidul rob al dorinţelor
neînfrânate (pl.) ●Fierbinte mesager din tainiţele lui Hefaistos. 3)Paradă organizată de nişte
oameni cu pretenţii (pl.). 4)Persoana pusă la zid ●Fire de boem, la modă, printre tineri.
5)Scoase din dicţionar la ora de lectură! ●Date spre ştiinţa noastră! ●Cătune de la munte!
6)Cuptor încins de arşiţa verii ●Dă o oarecare autoritate valenţelor celebrităţii. 7)Reprezintă o
mare pierdere pentru teatrul românesc ●Neostoitul atribut al dreptei judecăţi. 8)Manifest
tulburător din lumea ce nu ne-o dorim. 9)Sfidează cu fervoare barierele neverosimilului ●La o
cale întoarsă! 10)Îs cu un fante într-o feerie! ●Năpăstuita martiră ucisă de vicisitudinile vieţii.
Dicţionar: ITII, ERIE.

Laurian BUTURE, Mărăşeşti
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NISIP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Fâșie de nisip de-a lungul țărmului oceanului,
mării sau al unui lac ●Ales din nisip de furnicile din basmul
„Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă. 2)Statul pe nisip
●Movilă de nisip. 3)Referitor la o mare întindere de nisip din
lume ●Tras pe margini! 4)Luate din teme! ●Săpătură pentru

2
3
4
5

scurgerea apei și a aluviunilor (pământ, pietriș sau nisip)
6
●Șantier arheologic unde se găsesc straturi de roci, nisip și
pământ. 5)Fire de urzeală ●Rezistente. 6)Nisip... pentru acvariu 7
●În plic! ●Dânsul. 7)Partitură ●Primele la nisip! ●Uriașă întindere 8
de ape, mărginită cu plaje nisipoase. 8)Sensul de vărsare a unei
ape curgătoare, spre care sunt duse cantități de pământ, pietriș 9
și nisip ●Fâșie de nisip. 9)Unealtă pentru săpat pământ sau nisip 10
●Floare albastră ●Petru Poni. 10)Cod al aeroportului Tolu
11
(Columbia) ●Nisipul... din cuarț și carbonat de calciu. 11)Cele
care calcă prin nisipul din ogradă ●Un fel de nisip. 12)Fâșie 12
intercontinentală din nisip ●Ageri.
VERTICAL: 1) Nisipul din cale ●Jucărie cu remorcă pentru cărat nisip pe plajă. 2)Părinți care se roagă pe
terenuri nisipoase ●Eliptică. 3)Pârâu în județul Mureș ●Cele care spală nisipurile de la mal. 4)Urbe mică ●Lia
Manoliu ●În vest! 5)Sporadică ● Bogdan Nicolau ●Interval de timp. 6)Venit în contact ●Urme de
nisip! ●Atmosferă (abr. uz.). 7)Insulă de corali cu nisip foarte fin ●Fir de sârmă. 8)Dan Nacu
●Maluri formate din nisip. 9)Mihai Ulmeanu ●Aflate în risipă... la nisip! ●Aurel Jianu ●Apă
curgătoare care aduce și nisip, odată cu aluviunile. 10)Nisip... aflat pe drumuri, pe timp de
iarnă. 11)Construcții de nisip, făcute de copii pe plajă ●Teren cu sol nisipos.
Dicţionar: TLU, TIH, ATM.

Ionel ȘERBAN, Bârlad

NOEME
ORIZONTAL: 1)Condamnat la scaunul electric. 2)Ecolocaţie
naturală (pl.). 3)Societate de stat ●Neobişnuit de rar. 4)Expediat…
cu valiză diplomatică ●Capitalist… ajuns la faliment! 5)Ocupată cu
clienţi pe trotuar. 6)Folosit de pomană ●Corp… cameral. 7)Strâns la
ciorap ca să iasă bine la vopsea ●Galbenă la faţă. 8)Lichidare de
fond (pl.). 9)Scump în esenţă ●Vorbitor de excepţie. 10)Īnvăţată cu
funcţii şi aranjamente.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

VERTICAL: 1)Poligon… militar. 2)Directorul… Păun 7
●Fundaţie istorică. 3)Mişcată gradual ●Manual de 8
întreţinere. 4)Inapte de împerechere. 5)Certificate 9
de deces. 6)Acoperite de ştampilă ●Femeie cu
10
limbă de şarpe. 7)E… întâlnit prin zona deltei ●Dorit
de mulţi ani. 8)Chin de leacurile băbeşti (pl.; masc.). 9)Sectorul ovin ●Păzite de câini în lanţ
●Ucis… în Cruciadă! 10)Repede repede (fem.).
Mihai LIVESCU, Braşov

NENOROCIRE
(Rebus: 1-1-8, 1, 10)

A fost odată ca-n poveşti,
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteşti,
O prea frumoasă fată.
Gheorghe NICULESCU, Uricani
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NEUROLOGIE

1

(Fals tratat)

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ORIZONTAL: 1)Reţeaua capilară care acoperă creierii (pl.) 3
●Şipcă lipsă la colivia cu sticleţi. 2)Cazuri de tremurături ale cărnii 4
ce pătrund în organism pe cale bucală ●Centru nervos! 3)Oraş în
5
Japonia ●Substanţa albă care acoperă scoarţa ●Merge cu Negro.
4)Bulb a cărui secţionare produce afectarea nervului olfactiv 6
●Răsfăţatul lui Caragiale. 5)Tumoare la cap! ●Spitalul Central! 7
●Diminutiv feminin. 6)Cu reflexe în sistemul de conducere ●Punct 8
mort. 7)Substanţa albă parietală ●Are reflex simplu. 8)Mijloc de
odihnă! ●Pachet de nervi cu goluri în creier. 9)Locul activităţii 9
noastre superioare ●Ţesături fine în sistemul periferic. 10)Cu 10
reflexe de sânge ●Zeul războiului la greci (mit.). 11)Subtil la creier 11
şi subţire la picior ●Melancolic.
VERTICAL: 1)Microbul unei paralizii trecătoare ●Halucinaţie care dispare dacă eşti deştept. 2)Reflexe la
lumină şi… la distanţă ●Sector de activitate pentru nebunii liberi (pl.). 3)Zonă a scoarţei
între cele două emisfere ●Cenuşie (masc.). 4)Intervalul luminos al unei singure emisfere
●Substanţă albă la moalele capului ●Centri cerebeloşi! 5)Vulcan în Sicilia ●Cu creierii
pregătiţi pentru orice consultaţie. 6)Eu, după ce mi-aţi sucit capul! ●Compus metalic cu
efect înţepător asupra creierului. 7)Cu acţiune simpatică ●Sunet rar. 8)Lapte, caş, urdă şio porţie redusă de creier (pl.) ●Cu reflexe de apărare nr.1. 9)Căi de transmitere a
senzaţiilor. 10)O altă formă pe care-o poate îmbrăca materia cenuşie ●Semnificaţiile
cuvintelor încrucişate în creier (sing.). 11)Funcţie de apărare în procesele de judecată
●Semn de amnezie profesională la unii casieri şi taxatori.
Dicţionar: IZU, RIO.

Dr. Nicolae ANDRONESCU, Timişoara

NEVER SAY NEVER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Furnizor de soluţii la urgenţe ●Descriu ce văd în faţă!
2)Certificat de depunere la purtător ●Element de sprijin ridicat la vatră.
3)Mişcare de eliberare de sub ocupaţie. 4)Garnitură principală servită
cu salată ●Manevrat la tragere în câmp deschis. 5)ururi finale la
scrimă! ●Finalizează acțiuni ca la carte. 6)Asociaţii de bloc cu aer
condiţionat ●Fragment de uniune în componenţă nouă. 7)Impus la
alegeri în dezinteresul general. 8)Solicitare maximă în timpul îndoirii.
9)Punct de consultaţii în limbi diferite ●Trimis special în zona de
conflict. 10)Pus la jug… să nu mai scape (var.) ●Oscilante în probele

2

pe aparate.

9

3
4
5
6
7
8

VERTICAL: 1)Fonduri lichide băgate în schimburi ●Piesă în execuţie
10
de comun acord. 2)Stimulatoare de reacţii în echilibru
instabil. 3)Propulsoare autonome în curent alternativ ●Inițiat în aruncările din semicerc.
4)Erori de concepţie dezavuate public. 5)Structură de pământ cu un colţ afară (pl.). 6)Tip de
vas meşteşugit pe roată (pl.) ●Pompă veche adaptată pentru uns. 7)Pretendent avid la
gradele superioare ●Alesul partidelor ce trebuie schimbat. 8)Două trepte în curte sub
marchiză. 9)Carte de amintiri cu lipsuri de fond ●Cuprins de toane… în funcţie de vreme.
10)Piesă de colecţie la cursul curent ●Interpret spontan de comunicări în slavă.
Dorin PRODAN, Bârlad

NORD

NAPOLEON

(Rebo anagramat: 4 + 3 + 4 = 11)

(Rebo anagramat: 3 + 3 + 3 = 9)

Dan CHIFOR, Bucureşti

12 | C r y p t o

Cătălin MUTAŞCU, Târgu Ocna

NESTEMATE FLORENTINE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ORIZONTAL: 1)Uriaş copac al gândirii, la umbra căruia nu pot
creşte decât arbori pitici ●Un Gulliver naufragiat printre noi,
1
pigmeii. 2)Dureroasă metamorfoză pe calea împlinirilor ●Ochi
2
viclean îndreptat spre naive păsărele. 3)Anticameră pentru
oaspeţii veniţi odată cu florile ●Prozelit fidel unei iubiri
3
declarate. 4)Poteca aurită din visul ariviştilor (dim. pl.).
4
5)Călătoria fără ocol a luminii evadate ●Preludiu la o lucrare in
5
sforzando! 6)Un vis care ţine oamenii treji ●Feline hrănite cu
inimi bărbăteşti ●Scenă restrânsă într-un film citadin.
6
7)Ştrengar băştinaş cu fumuri nobiliare ●Tăcute capcane
7
pentru naivii din lumea adâncurilor. 8)Om cu mască de fier, bun
de trudă fără lumină ●Termos care-a fost golit! ●Sâmburi de
8
struguri luaţi în fugă! 9)Jongleriile filosofice ale unor existenţe
9
separate (sg.). 10)Epilogul tern al incantaţiei dionisiace
●Artificier prolific cu scântei verbale. 11)Mandatare ingenioase
10
ale efortului omenesc ●Trestia demnităţii.
11
VERTICAL: 1)Sculptor de idei în marmura viitorului ●Zeu
gonit din Olimp şi luptând să reclădească Olimpul pe pământ. 2)Legendara viţă de vie cu o singură frunză
●Altar de sticlă pentru jertfe experimentale. 3)Cavalerul Rapacei Figuri de pe întinsul apelor ●Uvertură la
estradă! 4)Strună la vioara combinaţiilor ●Tălmacii pereni ai limbii zeilor. 5)Ziua în a doua sa jumătate!
●Indicativ obişnuit pentru sine ●Termen redus… in extremis. 6)Psihogenetic algid (pl.) ●Episodul fierbinte al
unui film animat. 7)Pajişte argintie pe care paşte în noapte luna ●Stil incisiv de înscriere în cerc. 8)Tip desprins
din aria comediei (fem. pl.)●Cavalerul cu chip de legendă din eposul zilelor noastre. 9)Trunchi dintr-un copac
de familie (pl.) ●Secure în felul nostru de a ne exprima! ●Mutaţii în ascendenţa ţânţarului (reg.).
10)Neverosimilii titani cu creier de computer (sg.). 11)Tehnică temerară de amânare a bătrâneţii (inf.).
Definiții: Florentin Titus VASILESCU
Încrucișare: Cristian PAȘCALĂU, Cluj-Napoca

NO MAN’S LAND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

ORIZONTAL: 1)Bărbaţi rămaşi cu buza umflată. 2)Soporific puternic
pentru copii ●Se agită la manevre. 3)Reuşită fără loc ●Cute şic la 3
jiletcă! 4)Unu la cub ●Trage la aghioase. 5)Jocul bun al naţionalei 4
●Binecunoscuta arie a lui Figaro (pl.). 6)Lucrare în acord. 7)Românul 5
care ţinea la banul lui ●Târâtor prin frunziş. 8)Animal... de casă ●Sus
pălăria! 9)Femeie care nu ştie ce-i luxul ●Face ghiveci la cuptor. 6
10)Protagonişti evoluând la ARENELE ROMANE.
7
VERTICAL: 1)Ţine un jurnal de front. 2)Nu pot avea copii ●Are 8
valoare de un franc. 3)Vin tare... înscriind un gol ●Factură
în original. 4)Lame vechi de ras ●Retras de la BRD! 9
5)Unul cu stea în frunte ●Un fel de-a se da la raţe. 10
6)Primă de asigurare la cote superioare. 7)Sucit la
cap ●La ţară e locul lui. 8)Caractere populare ●Pasaj vibrant executat de o formaţie de
coarde. 9)Are o ţinută aleasă ●Ăsta ţi-o coace. 10)Războaiele ţărăneşti.
Ştefan CIOCIANU, Cluj-Napoca

NIMICI NIMICURI

NECALIFICAT

NAVIGATORI

(Metagramă: OXXXXXX)

(Anagramă: 6)

(Rebo-metagramă: GXXX+PXXX=MXXXNXXX)

Sunt odgoane care țin
Navele de țărm legate;
Schimbi o literă și vin
Bucăți foarte mici stricate.

În cap ți-a intrat
Și te obsedează:
Nu a învățat
Și, totuși, lucrează.

Aici trenuri fac popas Bucăți de lemn le susțin;
Umplu puntea unui vas
Și pe mare drumul țin.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani
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NU-I A BUNĂ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Bun la inimă cu cei sărmani. 2)Oameni cu stare 2
bună ●Unul care nu arată bine la faţă. 3)Bună la prins peşte, cu
3
undiţa ●A îndruma pe calea cea bună. 4)Bine dotată pentru zborul în
aer liber. 5)Încet, la urmă! ●La risc! ●Nu gândeşte bine. 6)Nu-s buni 4
●Bun la cernut… mare. 7)A face bine, la nevoie ●Tempo… bun. 5
8)Bune pentru asigurarea protecţiei unui obiectiv ●Apar! 9)Bine
definit... prin constitutie ●Fapta bună a unui om de treabă. 10)Dă 6
gust bun mâncării ●A separa binele de rău.
7
VERTICAL: 1) Apreciat pentru bună purtare. 2)Situaţie mai bună,
favorabilă ●Chemare pe uliţă. 3)Persoană de familie… bună 8
●Măsoară pământul în Ardeal. 4)Pantaloni buni de purtat pe uliţă 9
●Bun la lupte libere. 5)Buni la urmă! ●Un fel de a
10
stârni din senin. 6)Bune la sapă! ●Pseudonimul
lui Zaharia Stancu. 7)Bune la friptură, ca garnitură. 8)Buni de gură la o adunare ●În
mare…e bine! 9)Bine nu face… de-al dracului ●Bun să ţină măsura la joc. 10)Bună la
război ●Bună la ketchup.
Dicţionar: ZTS.

Mihai GHERASIM, Bucureşti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NU!

11

1
2

ORIZONTAL: 1)Bun de dat la cules ●Implicat într-o aventură.
2)A pune în lanțuri ●Fond de amortizare. 3)Nu-i de trecut cu
vederea ●Strânse la pungă. 4)A se abate de la linia impusă ●E
4
ceva de speriat... copiii. 5)Una din dreapta! ●Face... pe omul
5
cinstit. 6)A munci... la presă ●Țesătură groasă ce se pretează
la călcat. 7)Pleacă prima de la țărm! ●Supusă verificării la
6
proba practică. 8)Se poartă cu opinci de când se știu ●Defect
7
minor descoperit la un control de suprafață. 9)Oficial la o
ceremonie de premiere ●Măsoară pământul în lung și în lat (pl.)
8
●Acces permis doar la deschidere! 10)Are un caracter oscilant.
9
11)La el nu se poate face nici o intervenție.
VERTICAL: 1)Transmis în direct ●Acute luate
10
dintr-un cânt! 2)La ele se pot face intervenții.
11
3)Element de bază în programare ●Funcție de
gradul unu în domeniul mulțimilor. 4)Vechi formații de partizani. 5)Cuvânt ce trebuie difinit...
din nou ●Pe pistă în echipament! 6)Obișnuită să se trezească mai devreme. 7)Nu-i dispus
prea des. 8)Cinstită când ne aducem aminte. 9)Pun bazele unei noi intreprinderi ●Subtil, dar
fără stil! 10)Aduceri la zi. 11)Când merge la țară trage la o rudă (!).
3

Dumitru HURTUPAN, București

NEMURIRE

NECLINTITE

NEOLOGISM

(Monoverb anagramat: 4, 1, 4, 1 = 10)

(Monoverb: 5-9)

(Biverb: 6, 6)

Dan CHIFOR, Bucureşti
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Traian OANCEA, Târgu Ocna

Florian PRICOP, Bârlad

NENE!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1

(FANTEZIE)

2

ORIZONTAL: 1)O sălbăticiune ●Foşnet. 2)A înjgheba
●Carte sfântă a islamului ortodox. 3)Karenina lui Lev Tolstoi
●Ştefan din Franţa. 4)Antilopă din Ethiopia ●Ţinut românesc.
5)Ion Bianu ●„Adunarea Regiunilor Europene Viticole” (siglă)
●Digul din dreapta! 6)Numele a cinci localităţi din Franţa
●Alăturare. 7)Fizician, matematician şi mineralog german
(1798-1895)●Referitor la cai. 8)Încălţăminte până spre (sau
peste) genunchi ●„Net net weight” (abr. com.). 9)Urme de
praf! ●Limbă de origine slavă ●Cap de pod! 10)Reţea de
televiziune din SUA (siglă) ●Reverie ●Şal oriental indian
(înv.). 11)A se întrista ●Folclorist român, autorul unei ample

3
4
5
6
7
8
9
10

culegeri (9 volume) paremiologie românească (1885-1924). 11
12)Văzduh (fig.) ●Tipograf de artă din New York, autorul 12
lucrării „Invenţia tiparului” (2 cuv.; 1828-1914).
VERTICAL: 1)Aparat care prezintă siguranţă în funcţionare pe timp îndelungat ●Trăsură uşoară (reg.). 2)A-şi
pierde minţile ●Pseudonim al pictorului Tonitza. 3)Vechi oraş în Turcia asiatică ●Pictor francez, a redat pe
pânza „Jucătorii de cărţi” (Paul; 1839-1906). 4)Uzată bine ●Universitatea de Medicină şi Farmacie (siglă)
●Coadă de topor! 5)Primii admişi! ●Cupru ●Victor Roşca. 6)Diftong latin ●Literă din alfabetul grecesc ●Ţară
africană. 7)Mareşal al Franţei (1509-1573). 8)Locuitor din Asiria ●Cod aeroport din Brazilia ●Zoe Vasiliu.
9)Ţară scandinavă ●Râu în India. 10)Prezentat în culori defăimătoare ●Fiu al lui Esop. 11)Solistă de muzică
uşoară ●Emil Pop ●„Finul Pepelei” evocat de Mihai Eminescu. 12)Monede chinezeşti de argint ●Scurgere de
puroi din ureche.
Dicţionar: LUC, GEAR, ANNI, ENN.

Leon COCOŞ, Bârlad

NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ

6

ORIZONTAL: 1)Mâncare gustoasă sau fată frumoasă. 2)De roată
apropiat şi-nhămat ●Roci stratificate şi neprelucrate (sg.). 3)Munca
uşurează şi-o înnobilează (pl.). 4)Nume de mârţoagă sau, dacă
vreţi, gloabă (pl.) ●Acum învechit şi rar folosit. 5)Cutie noi grafiem,
însă inversăm! ●Nume de navigator comun tuturor. 6)Exprimat
artistic este beletristic ●Şi iarăşi cutie chiar acum scrie! 7)Nume
iscălit al unui turcit ●Ofticosul care stă în apărare. 8)Oameni
onoraţi cu alcoolice trataţi. 9)Vorbă de-ndurare când eşti la
strâmtoare ●Harnic torcător fără de fuior. 10)Stricată separare spre

7

imaculare (pl.).

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

VERTICAL: 1)Prin legi stabilită şi alcătuită. 2)Margine de ţară, hăt
peste hotară! ●Studiază, va să zică, partea cea mai mică. 3)Mic
9
etaj ce are un rol de mascare ●În Latium născut, la
Roma crescut. 4)Dimensionare la o scară oarecare
10
●Orişicum l-ai pune, tot astfel rămâne. 5)Care se
produce doar când reproduce. 6)Cu o comportare ca-n rural apare. 7)E un oarecare pentru
orişicare ●Un împrăştiat foarte degajat. 8)Bun de înfăşat, după ce-i tăiat ●La curent cu toate,
dar necurentate. 9)Una ruşinată (acuma plecată) ●Carte ca atare, deşi mică pare. 10)Fel de
8

cacealma trasă unuia.
Gheorghe NICULESCU, Uricani

NOTĂ: Cuvintele sunt îngrilate de la dreapta spre stânga şi de jos în sus. Careul este reprodus din volumul „Rebus,
Umor, Paradoxism”, Editura Alfa Press, Cluj-Napoca, 2000.
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NUME
ORIZONTAL: 1)Bedrich (compozitor ceh) ●Florenţa
(poetă). 2)Mihail Vasilievici (savant rus) ●Elena Zamfir.
3)Desenul lui Ion Popescu-Gopo ●Ciobani. 4)Vas sanguin
●Constantin (actor). 5)Sosite ultimele! ●Operă de
Leoncavallo. 6)Constantin (scriitor) ●Grigore (rebusist).
7)Pe neaşteptate (pop.) ●Fraţii Iacob şi Wilhelm (filologi şi
folclorişti germani). 8)Andras (scriitor de naţionalitate
maghiară) ●Elena Hâncu ●Nene. 9)Wilhelm Tyler ●Eroină
din „Hamlet”, de W. Shakespeare ●Rodica Damian.
10)Unul din „Cei trei muschetari”, de Al. Dumas ●Gropi cu
apă şi var în care se pun pieile la argăsit. 11)Jacques
(cineast francez) ●Oleg (constructor rus de avioane).
12)Traian (pictor) ●Nicolae Andronescu.
VERTICAL: 1)Ioan (scriitor) ●James (inventator scoţian).
2)Claude (pictor francez) ●Organizaţie culturală transilvană,

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

înfiinţată la Sibiu, la 6 septembrie 1861, având ca preşedinţi pe Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, George Bariţiu,
Andrei Bîrseanu ş.a. 3)Mihai (Poetul Nepereche) ●„Agenţia Telegrafică Bulgară” (siglă). 4)Sanda (actriţă)
●Nicolae (poet). 5)Doru (actor) ●Sándor (poet ungur). 6)Constantin (actor) ●Poet turc, cu pseudonimul Ghalib
Dede. 7)Angela Similea ●Frumoasa nepoată a lui Carol cel Mare (sec. XII) ●Eugen Lovinescu ●Nicu Enea.
8)Soţia lui Charles Chaplin ●Dumitru (pictor). 9)Pilot ●Blasius (compozitor german). 10)Serghei (poet rus)
●Primul. 11)Băutură răcoritoare ●Ralph Waldo (filosof şi poet american). 12)Plini de apă ●Zeul iubirii în
mitologia indiană, similar lui Eros sau Cupidon din mitologia greco-romană.
Dicţionar: ES’AD, AIE, OONA, AMON.

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

6

7

8

9

10

ORIZONTAL: 1)Numele unei persoane. 2)Nume dat în bătaie de
joc ●Eusebiu Camilar. 3)Nume masculin ●Scriitorul italian Calvino.
4)Simbol pentru „Timp coordonat”, în astronomie ●A realizat
montajul la filmele „Iacob”, „Nelu”, „Mircea” ş.a. (Maria). 5)Numele
a 12 comitate din SUA ●Excepţională. 6)Călugărul din romanul
„Cinci prieteni” de Damian Stănoiu ●Alt nume dat zeiţei egiptene
Isis (mit.). 7)Nume feminin ●Foarte urât. 8)Ion Pătraşcu ●Anişoara
Odeanu ●Alt nume dat dafinului. 9)Filolog român care în

Dicţionarul Enciclopedic Ilustrat „Cartea românească”, partea I, la
cuvântul NUME dă opt explicaţii (I. Aurel) ●Rodica Eremia.
10)Serbări date în cinstea lui Dyonisos şi a zeiţei Demetra (antic)
8
●Nume prăznit la 8 noiembrie.
9
VERTICAL: 1)Numele adevărat al lui Stan Păţitul, schimbat „de la
10
o boală ce-am avut, când eram mic” (Ion Creangă) ●Eroul unei
poezii de Miron Radu Paraschivescu, „fante de obor”. 2)Alt nume al
masivului Rarău ●Plantă ornamentală cu flori roşii. 3)Alt nume al lui Despot-Vodă (Ioan Iacob) ●Nina Olaru.
4)Apare Nemeş! ●În creaţia literară a acestui scriitor român „numele personajelor individualizează, limitează,
fixează în istorie, sau aspiră la un ideal, evocă, repetă, reia o experienţă” (Mircea). 5)Traian Coşovei ●Ene!
●Numele ştiinţific al cordului (med.). 6)Numele lui Moromete (Marin Preda) ●Silviu Anton
●Eugenia Manolescu. 7)Nume dat în popor cocoşului-de-munte (pl.) ●Fiul lui Iordache şi al
Smarandei Cantacuzin din „Locul unde nu s-a întâmplat nimic”, de Mihail Sadoveanu.
8)Prozatoarea engleză Christie, pe numele adevărat Mary Clarissa Miller (1891-1976).
9)Element chimic descoperit de Müller von Reichnstein în 1782 ●Nume feminin. 10)Nimfă din
Beoţia (mit.) ●Actriţa care a jucat în filmele „Felix şi Otilia”, „Aurel Vlaicu” ş.a. (Violeta).
7

Dicţionar: TUC, LEE, ECO.
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ORIZONTAL: 1)Unealtă cu tăişul uzat (reg.) ●Tip de insecticid.
2)Plisc ●Petrecăreţ. 3)Vin înţepător la gust ●Leziune stomacală.
4)Modurile de construire a unor edificii ●Stări! 5)Punct culminant
●Este foarte supărat. 6)În parc! ●Sat în judeţul Timiş ●Grăsimea
laptelui. 7)Liniştită sufleteşte ●Cuci! 8)Cărţi de joc ●Nume
feminin. 9)Frumos copil (fam.) ●„Utah College of Applied
Technology” (siglă). 10)Din când în când (var.) ●Trageri pe
sfoară. 11)Perioade mari de ani ●Soi de scorţişoară gălbuie.
12)Mirosuri neplăcute ●Maiorul în rezervă din „Apa morţilor”, de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6

Mihail Sadoveanu (Tudor).
7
VERTICAL: 1)Fiinţă inocentă ●Pictor izraelian, autorul tabloului 8
„Să fie lumină”. 2)Povestiri. 3)A staţiona ●Minuţiozitate.
4)Castravetele murat ●Cap în Spania! ●Superstiţie. 5)Geamăt 9
scurt şi adânc ●Nume avocalic! 6)Îmbrăcămintea sugarului (pl.) 10
●Trataţie finală! 7)Mă doare! ●Stropiri cu apă. 8)Procedeu 11
metodologic ce serveşte la descoperirea unor cunoştinţe noi (pl.).
12
9)Formaţie geologică de geosinclinal ●Funcţionar la o
ambasadă. 10)Loc gol la balcon! ●Pustă! ●Patria lui Ulisse (mit.). 11)Pasăre cu un cerc roşu în jurul ochilor şi
cu un moţ pe cap ●Factor important din compoziţia sângelui uman. 12)Călătoresc prin ţară ●Trăitor.
Dicţionar: ACHU, AGAM.

ORIZONTAL: 1)Camil, Cezar ●Ion. 2)Mircea ●Fănuş. 3)Iuliu
●Vicu. 4)Dimitrie. 5)George ●Aurel. 6)Lidia ●Alexandru.
7)Virgiliu ●Pavel, Ioan, Laurenţiu, Sergiu, George ●Emil.
8)Laurenţiu ●Eugen. 9)Ion ●Gica. 10)Ion ●Nora. 11)Teohar
●Ion Th.
VERTICAL: 1)Fructele mălăieţe ●Bune! ●„Circuit basculant
monostabil” (abr.). 2)Nume feminin ●Nume dat oricărei insecte
care bâzâie (pl.). 3)Filme traduse ●Lătratul câinelui. 4)Vechile
cetăţi turceşti ●„Fondul internaţional de dezvoltare agricolă”
(abr.). 5)A instrui ●Particulă toponimică celtă, cu sensul de „oraş
puternic, turn, înălţime”. 6)Unse! ●Masiv muntos în Asia.
7)Manifestaţie publică ●Sus-jos! 8)Fără asemănare ●Capră, în
limba geto-dacă. 9)Primele enigme! ●Scrieri! ●„Uniunea
Astronomică Internaţională” (siglă). 10)Fluviu navigabil în nordul
Italiei ●Domn al Moldovei (Antonie; 1675-1678). 11)A simpatiza
pe cineva ●Bogăţie. 12)Statele Unite ale Americii (siglă) ●Drum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

în pantă.
Dicţionar: ŢAH, DUN, AIG, ENI.

ORIZONTAL: 1)Limpezi ●Dregător în Evul mediu care organiza
turnirurile. 2)Joc de cărţi ●Frecventează cursurile unei şcoli (fem.).
3)Artere de circulaţie pe apă ●Om de valoare. 4)Grinda de susţinere
aşezată deasupra uşii ●Ţese! 5)Bis! ●Cap în sud-estul Antarcticei
●Reziduu al cafelei. 6)Făcutul deschizăturilor în zidul unei cetăţi.
7)Şarpe uriaş ●Capitala statului Israel (2 cuv.). 8)Os al bazinului
●Cult! ●Mişcare necontrolată. 9)Înţelegeri ●Mobilă de bucătărie.
10)Culese! ●Râu, afluent al Dâmboviţei. 11)Act de studii ●Localitate
în Norvegia.

VERTICAL: 1)Intrare ●Oraş în Polonia. 2)Blana oilor ●Autor de
comentarii pentru înţelegerea unui text antic. 3)Ceva obişnuit ●A
adera la o părere. 4)Căciuli de blană sau de postav, purtate odinioară
●„Centrul Naţional pentru Clasificare în Sănătate” (siglă). 5)Motiv

1

2

3

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

arhitectural, reprezentând un personaj care susţine un ornament 10
●Întreg. 6)Vorbă de râs ●A umbla… fără rost, într-o expresie 11
populară (2 cuv.). 7)Este într-o relaţie reciprocă cu cineva ●Şi (lat.).
8)Localitate în Estonia ●Rodica Vornicu ●Semn final! 9)Măsură suedeză ●Divinitate păgână. 10)Cantitatea de
fire toarse de pe mosoarele unei maşini de filat ●Fruct dulce-acrişor. 11)A prăda ●A se văieta.
Dicţionar: CARR, REIU, ALN.

Careuri de Serghei COLOŞENCO, Bârlad
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NESCRISE LA RÂND!
(FANTEZIE)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3

ORIZONTAL: 1)Ne doare! 2)Albeşte unghia ●Etalonul îngâmfării.
3)Inima fanaticului! ●Cană luată fără ofertă! 4)Nour gol! ●Nuanţă
intermediară de culoare. 5)Ceva mai puţin ●Pereţii căminului! 6)Nu
e un profesionist. 7)Piei de noaten! ●Inima finei! ●Scoase din Etna!
8)Tumoare a pielii ●Hotarele Braşovului! ●Tunet de demult.
9)Târtiţa oricărei păsări ●E pus deasupra vetrei. 10)Nepuse în
ordine!

4

VERTICAL: 1)Neaşezate la rând! 2)Preced decarii ●Nobil ce
radiază lumină. 3)Nelipsit la îmbinări de durată ●Nuntă fără naş!
●Spus degeaba. 4)Limitele neantului! ●Făcut cu ochiul ●E un
domn dar nu e om! 5)Transportă lestul la balon ●Vechi demnitar din
Strehaia. 6)Nu-mi lipseşte nimic ●Tras la margine. 7)Nap sec! ●Un
acompaniament pe plac ●Laturile hornului! 8)Merge la cafea ●Dă
startul muzicii. 9)Nun nepieritor! ●Conţinutul ploconului!
●Construcţie la înălţime. 10)Neluate în seamă!

5
6
7
8
9
10

Nelu VASILE, Turburea, Gorj

NOTE FALSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Nu-i scapă nici un mărunţiş ●Tras din pat! 2
2)Cel care ne strică planul ●Nu-i scapă nici un mărunţiş. 3)Unele 3
care ne înconjoară cu căldură ●A băga la apă după o săpuneală
zdravănă. 4)Colecţionar de globuleţe colorate din brad ●Sfârşitul 4
războiului… rece. 5)A face dovada existenţei reale ●Tip de 5
acţiune folosind forţa armată. 6)Asigură o apărare… de fier
6
●Nelipsit de la inaugurarea unui târg. 7)Cu domnul înainte…
●Ocupat cu meditaţiile. 8)De la ele răsuflă uşor orice. 9)Nelipsit 7
dintr-o transmisie de la curse ●Luată la vânătoare. 10)Steril 8
într-o exploatare la suprafaţă ●Pregătit să acorde primul ajutor
9
pe câmpul de luptă. 11)Nu le scapă nici un mărunţiş.
VERTICAL: 1)Definiţii care duc lipsă de armonie ●Plecate de la 10
case! 2)Consecinţele înlănţuirii. 3)Oameni ca el, te lasă rece
●Drum cu prioritate spre porţile iadului. 4)Mici punţi de legătură, 11
folosite în mod curent ●Acordat la prioritatea de trecere. 5)A recurge la suspendare în maniera populară
●Adăposturi vremelnice de pescari, redate într-o tuşă zonală. 6)Un card la epuizare! ●Bun conducător,
culegător de bancuri. 7)O variantă de sprijin într-o situaţie de cumpănă ●Ana n-a plecat! 8)Venitul de odinioară
la plată prin localuri ●Recomandat ca bază de tratament. 9)Forme de manifestare în faţa curţii. 10)Purtători de
vorbe scrise la cerere ●O floare roşie mult visată. 11)Reprezentanţii unor elemente nobile.
Încrucişare şi orizontal: Mihai GHERASIM
Vertical: Marius Florin BOCAN, Bucureşti

NUME DE ORAŞE...

...NORVEGIENE

(Triverb: 7; 4; 6)

(Monoverb: 6 - 10)

Gabriel RĂDUŢU, Caşin, Bacău
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NEOCORTEX

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

ORIZONTAL: 1)Sfarmă piatră. 2)Greu de stricat. 3)Niște 2
închipuiți. 4)Leșin la o samavolnicie! ●Bilet la tribuna centrală! 3
●Capătul unui tub. 5)A fenta la joc ●Unitatea națională a
4
românilor. 6)A da din cap ●A se salva de înec. 7)Nufăr pe râu!
●Dovadă de respect reciproc. 8)O însușire remarcabilă ●Acum e 5
acum! 9)A se afla prin apropiere ●Modus vivendi. 10)Farfurie 6
întinsă la masă ●Probă de perechi. 11)Stă sub bolta înstelată
7
●Foarte apreciat în lumea cărților.
VERTICAL: 1)Cuprinși de foc. 2)Schimbă direcția de mers 8
●Poartă încălțăminte obișnuită. 3)Întregește familia ●Pare de
necrezut! ●O greutate în navigație. 4)Plin de atenții. 5)Purtate pe 9
străzile Romei ●A lucra în port. 6)Metode sigure de a se face 10
criță. 7)A face patul ●Ăsta-i fără pic de stare ●Răpus de dor! 8)O
11
jumătate de duzină ●Împunsă în coapsă! ●Ordin de la superior.
9)Serviciu universal. 10)Te scoate la treabă ●A face felul cuiva. 11)Face bine tuturor ●Corpul medicilor legiști.
Dicţionar: ILE.

Încrucișare: OLIMPIU LANGA
Definiții: Olimpiu LANGA, Mihai V. MATEI, Marian STANOMIR, Ion TOHĂNEANU
Rebus Grup CETATEA, Râșnov

NOVE SED NON NOVA
ORIZONTAL: 1)Deschiderea unor probe cu rezultat apreciat în
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
clasamentul adevărului. 2)Fură ouă din coteț ●Ajunge să fie
reținut pentru ce fac alții. 3)Integrat în lotul echipei naționale 1
●Sărace cu duhul... dar nu din vina lor. 4)Vehicule care merg pe 2
bază de lichid ●Tratat la psihiatrie! 5)Stâlpi ai cerului la răscruce
3
de drumuri (sg.)●Pledează pentru indulgență în fața
judecătorului. 6)Fâlfâit de aripi ●Expunere care se bucură de 4
multe aprecieri. 7)Indicație dată în scopul refacerii ●Executarea 5
loviturilor de pedeapsă. 8)Îmbină inițial utilul cu plăcutul, în cele
din urmă! ●Probe de sânge pentru validarea bărbăției ●Boală 6
greu tratabilă din cazuistica intoleranței. 9)Părți afectate din zona 7
cerebrală ●Conectat prin fire la o sursă de înaltă tensiune.
10)Adaptată realităților cotidiene. 11)Combinat în faza de 8
dizolvare ●Obișnuit cu mișcările la sol.
9
VERTICAL: 1)Produce o bună impresie la prima vedere.
10
2)Pedală de accelerație la picior ●Vechile purtătoare de cuvânt
ale primăriei. 3)Creatoare de îmbrăcăminte prêt-à-porter pentru 11
sezonul rece ●Un bun venit care era adresat unor domni. 4)A-și
face apariția la o petrecere surpriză ●Le face bucata unora care ne cântă. 5)Formulare de consolare pentru cei
care nu au primit mențiune ●Punct la intersecție! 6)Uric… caduc! ●Râmă în pământ umed ●Luată de jos, într-o
stare foarte gravă. 7)Subiect neștiut la examenele de medicină ●Indicator de creștere începând cu sfârșitul lui
mai. 8)Însușire negativă ●Călugărul din vechiul schit. 9)Doi cât o prăjină ●Alternativă la aspirațiile noastre.
10)Manuale pentru lucru la calculator (sg.). 11)Nu-i dai niciodată... de cap ●Primea comanda la han.
Încrucișare: Gheorghe CRIȘAN
Definiţii: Vasile CERNICICA, Ștefan CIOCIANU, Dumitru CIOFLICA, Gheorghe CRIŞAN, Petru-Ioan GÂRDA,
Marin HÂȘ, Dumitru HURTUPAN, Ion ENE METELEU, Ciprian OGLAN, Cristian PAȘCALĂU,
Dorin PRODAN, Ilie SOCOLOV, Victor ŢÂRDEA.
„GRUPUL REBUSMANIA”

NORME DE CONDUITĂ
(Monoverb cu întrebare și răspuns: 2-11)

Radu STOIANOV, Olteniţa
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NUNUL MARE!
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ORIZONTAL: 1)Bărbatul cu care te căsătorești (înv. și pop.) ●Îți fură
privirea (fem.). 2)Face opoziție!. 3)Certificat cu copii ●Se dau după
deget. 4)Purtată pe la deschideri (dim.) ●Dau chix în cele din urmă!
5)Dă drumul pe gât ●A da de înțeles. 6)Plecată de la chef ●În vale la
Calafat! 7)Livezi de măslini din Olimp! ●Împlinește o vârstă ●Oamenii
lui PAN (înv.). 8)Manifestare de elită (masc.) ●Margini de tort date cu
unt! 9)Pauza în esență. 10)Spiritul vechii Grecii (fem.; pl.) ●Purtat pe la
selecții.

2
3
4
5
6
7

VERTICAL: 1)Imagine neprelucrată. 2)Bun de legătură. 3)Puțin spus 8
(fem.; fam.) ●Marile distanțe care au fost parcurse din timp. 4)Pune 9
stop din acțiune ●Stă cu fața la podea. 5)Au unt pus 10
între ele! ●Merge la concentrare. 6)Dis-de-dimineață!
●Ușițe de la cămăruțe! ●Tei din București! 7)Strictul necesar pentru a avea valoare în
funcție ●Trec pe margini... cu letconul! 8)Pe post de atașat (fem.; pl.) ●Depozit de mici.
9)Judecat în mod obiectiv ●Ansamblu de linii care ne crează imaginea. 10)Privitor la o
activitate desfășurată pe străzi.
Dicţionar: TTT.

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

NĂZBÂTII

1
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ORIZONTAL: 1)Deschiși la minte. 2)Soluție miraculosă pentru
rebusiști ●Comprimat plin de energie. 3)Primar ales pe post (pl.). 3
4)Esența unui moto! ●Vin cu o esență de ceai (înv.). 5)Lovitura șiretului 4
●În esență e bun pentru transplant. 6)Dă din umere (fem.). 7)Ăla micu
5
de la țară. 8)Lăsta secului (pl.). 9)Piesă grea dintr-un concert clasic
6
●Faza fierbinte a boalii. 10)Minorul găinarilor ●Dreptul de veto (pl.).
VERTICAL: 1)Dădea din gură pentru toți ●Aflat în centrul atenției. 7
2)Se bat pentru a alege spuma. 3)Material mai slab ajuns la peticit! 8
●Ăștea-ți dădeu ușor pantofii. 4)Oda bucuriei (pl.).
5)Demers pentru un avans substanțial ●Atac susținut cu 9
o gură de foc. 6)Asigură o ieșire spectaculoasă după o 10
bătaie serioasă. 7)Câtâ-i de mic participă la cursuri
superioare. 8)Manifestare lamentabilă cu fața la spectatori. 9)Unul gras care intră în pielea
personajului ●Admis la fără frecvență ●Semn că a fost înaine o pupă. 10)Ciorbele săracului.
Dumitru CIOFLICA, Abrud

NEHOTĂRÂRI

NORDICI

(Biverb: 8; 7)

(Rebo eliptic anagramat: 4 + 5 + (6) = 14)

Liviu BORŞ, Bârlad

Nelu VASILE, Turburea, Gorj

NORDICĂ

NEDORIT

(Biverb reflexiv: 8, 7)

(Metagramă: OXXXXXXX- OXXXXXXX)

Un spaţiu situat la-apus,
În vest adică, altfel spus,
Privit la modul general...
Şi economic, cultural...
Dan CHIFOR, Bucureşti
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Eveniment nenorocit,
Imprevizibil, fortuit,
Un fapt total întâmplător
Şi în alt sens, e trecător.
Ştefan-Cornel RODEAN, Sibiu

NOŢIUNI
MUZICALE

5

6

5
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5
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7 U2
10 Z3
7 I4
5 C5
16 O6
11 L7
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4

9
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4

4

9

5

4

ORIZONTAL: 1)Tip de

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
fustă cu buzunare mici
●Petic cusut pe margini! 1
2)Floare
de
MĂLINI 2
●Pământ foarte roditor.
3
3)Prolog la epilog! ●Puţinul
care ne mai pică. 4)Cea din 4
caiac!
●Domeniu
de 5
competenţă. 5)Care ţine de
6
stăpânii adâncurilor ●Au
decoraţii de război pe piept. 7
6)Inel cu piatră la mijloc 8
●Luaţi la bani... mărunţi. 9
7)Gură de canal ●Cupă
plină! 8)E puţin mai sus 10
●Adresa mamei... din sud.
9)Ieşire din labirint! ●Centru de greutate ●Carapace la homar!
10)Cuib de cuc (sic!) ●Fluier prelung.
VERTICAL: 1)O grămadă de gunoaie ●Spărgător notoriu ajuns la
mititica! 2)Formă de izolare la domiciliu. 3)Bate în
tobe! ●Artere de mare circulaţie. 4)Stăpânul
inelelor (var.) ●Amor pentru un grec. 5)Bufonul de
la curte. 6)Cu jalba-n proţap. 7)Inel în nas! ●Puşi
pe dinafară! 8)Echipamente de protecţie.
9)Numărul de la pompieri! ●Centru de calcul.
10)Serviciu de apă pentru şase persoane ●Stăpânii
întinderilor albastre.

A
8

NOTE

9

2

13

ORIZONTAL: Termeni muzicali.

Aurel DOBOŞAN, Lugoj

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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7
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ORIZONTAL: 1)NOTĂ. 2)Primul om ●Aşezare rurală. 3)NOTĂ. 4)Amiral
legendar ●Aere! 5)NOTĂ. 6)Puse în prag! ●Pasăre acvatică din Dobrogea.
7)NOTE. 8)Deliciu marinăresc ●Firav la trup! 9)NOTĂ. 10)Prăjitură
preparată din ciocolată cu cremă de migdale.
VERTICAL: 1)Localitatea natală a poetului Alexei Mateevici şi a
subsemnatului ●La fel. 2)A face însemnări pe un text ●Creangă.
3)Dispozitiv al radiaţiilor electromagnetice ●Rudă prin alianţă. 4)Petale de
primulă! ●Neomenos. 5)A se tăia cu o anume armă sportivă ●400 la
romani. 6)Birlici ●Mişcaţi din loc. 7)Plin de vicii ●Convoiul cu vagoane.
8)Element al universului ●Produs apicol.
Dicţionar: NIR, IMU.

Florian PRICOP, Bârlad

10

NOSTIMADĂ
Neagu Rădulescu, scriitor şi caricaturist (1912-1972) a publicat în 1940 „Turnul Babel”,
urmat de mai multe ediţii prezentând lumea literară şi artistică din perioada interbelică.
Reproducem un fragment semnificativ localizat de autor la Predeal: Şerban Cioculescu
„îşi potriveşte cu multă tandreţe o haină scoţiană, tărcată ca un cotoi şi începe să arunce în
dreapta şi-n stânga din praştia calamburului, cocoloaşe.
- Domnilor, nu înţeleg, nu înţeleg de ce i se spune Predeal. Că nu e pre-deal de loc. E
pre-munte.”
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NOIME
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ORIZONTAL: 1)Rezultat de la proba de tir ●Certificat medical...
eliberat de la spital. 2)Legătura prezentului cu trecutul pentru muritori 3
●Prologul unui tango... la o serată! 3)Oameni lipsiți de onoare ●Bărbat 4
exclus din discuție. 4)Legați de vii în câmp ●Ramură fără miez! 5
5)Pereche de veverițe... prin livezi! ●Desfășurat într-o fază din
prelungiri. 6)Locație cu marcă înregistrată ●O necunoscută pentru 6
prieteni. 7)Locuri rezervate pentru invitații la motocros ●Piese nelipsite 7
dintr-un insectar. 8)Înaintaș în naționala Franței ●Depunere într-un cont 8
pe perioadă limitată ●Date de ocazie... în bazar! 9)Căi de acces folosite
9
în mod personal. 10)Un grup de elită ●Alt grup de elită.
VERTICAL: 1)Produs de la o moară. 2)Recomandare pentru 10
identificare ●Cel care oferă o masă garantată. 3)Local familial pentru
cunoscuți ●Ținta unui pescar amator. 4)Mediu propice corupției ●Succes obținut în final! 5)Timona, la stânga!
●A executa o lucrare în cărbune. 6)Loc stabilit... pentru un destinatar! ●Piele de noaten! ●Cuplu aflat în
excursii! 7)A face o scurtă escală ●Prototip pentru navigatori. 8)Act uzat trecut în arhivă ●Start la alergări... în
sală! 9)Dotare proprie etalată într-o competiție ●O lume de poveste. 10)Femeie aflată pe calea pierzaniei
●Figuri mărețe venerate la timpul trecut.
Marian GÂZEA, Turnu Măgurele

NATURĂ
ORIZONTAL: 1)Critic literar care în 1947 publică lucrarea “Natura
în literatura romantică franceză “ (Constantin). 2)Poetul prahovean
care a făcut un “Desen după natură“ (Negoiță) ●“Opera geniului care
are aprenta naturii“ (Imm. Kant). 3)Actor canadian, protagonistul
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filmului “Adevărata natură a Bernadettei“ în regia lui Gilles Carle, film
6
distins cu premiul Genie în 1973 (Donald) ●Urcări. 4)Întocmai
●Pictor spaniol de la care ne-a rămas lucrarea “Natură moartă cu 7
cană cilindrică“ (Jose Victoriano Gonzales) ●E singur cuc! 5)În 8
volumul “Microprme şi alte poezii“ acest liric ardelean include și titlul 9
“Natură statică“ (Aurel) ●Referindu-se la această poetă din Bărăgan
E. Simion spunea: “Planul sensibil, al nostalgiei inocent infantile, al 10
acordului dintre om şi natură, i se asociază o poezie de gen, 11
picturală, cu notații savante și delicate“ (Florența). 6)Teoretician al
clasicismului englez după care “natura este o artă necunoscută omului“ (Alexander) ●Reprezentant de marcă a
curentului tradiționalist în poezia română de la care ne-a rămas o “Natură moartă“ în volumul “Lângă pământ“
(Adrian). 7)Fire ●Natura dintr-o poezie de Viorica Farcaș Munteanu din volumul “Audibile“ ●Dare. 8)Scaun
secuiesc ●Stradă din Franța. 9)Cămară (reg.) ●Natură. 10)Mediul înconjurător ●În turneu! 11)Râu in Italia
●Pictor român de la care ne-a rămas o “Natură statică cu fazan și draperie în dungi“ (Aurel).
VERTICAL: 1)Apare într-o natură moartă de Alexandr V. Kuprin alături de o sticlă pe o față de masă verde
●“Mi-e tare teamă că această natură să nu fie (la om) un prim obicei, așa cum obiceiul este o a doua natură“,
spunea acest filozof şi prozator francez (Blaise). 2)Filozof grec după care natura este “substanță esențială a
ființelor având în ele înșile principiul mișcării, în măsura în care sunt ceea ce sunt“. 3)Relație ●Apare alături de
smochine într-o natură moartă de Th. Pallady (pl.). 4)Localitate în Rusia ●Repus în drepturi! ●“Maestrul
naturilor moarte” din romanul “Pumnul şi palma“ de Dumitru Popescu. 5)Oraș antic în Siria ●Vie! ●Luate din
stoc! 6)Teșite la capete! ●Oraș în Italia ●În natură! 7)Indică plusul ●“Inspirat din natură” (T. Hedeșiu)
●Semicerc! 8)Poeta din Bihor care în 1972 publică și lucrarea “Ion Pillat - Ceremonia naturii“ (Victoria Ana)
●Munte în China. 9)Localitate în Nigeria ●Așa cum este omul dintr-un volum de Adrian Păunescu în care
găsim și “Poezia din natură“. 10)A avea nevoie de ceva ●Pictor şi sculptor francez care în
epoca s-a manifestat și ca poet din creația căruia amintim volumul “Opt vulcani în pădure“
(Hans). 11)”Dincolo de tabloul liric, Marin Preda vedea, prea devreme şi foarte exact, zloata
sordidă în care ne vom împotmoli, evitând strigătele de copilărească adeziune, de
triumfătoare şi, de fapt, cam senilă, în opinia sa, participare la spectacolul naturii“ scria acest
critic literar (Lucian) ●Așa cum este natura în concepția lui Paul Claudel (pl.).
Dicţionar: SEPSI, RUE, CLET, LAINO, AMO, SINGA, RUMI, UTAI, ERI.

Lucian STĂNCESCU, Bârlad
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NUANŢE CROMATICE
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ORIZONTAL: 1)Târguri. 2)Insectă prevăzută cu
antene (var.) ●Curăţat cu apă. 3)Erbacee meliferă, cu
flori albe-albăstrui ●Nume feminin. 4)Covătari ●În zori!
5)Ten! ●Într-o doagă! ●Trăsăturile din jurul desenelor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL:

sau gravurilor care îndeplinesc rolul umbrelor.
6)Modalitate de şlefuire a diamantelor ●Preocupare
obsedantă pentru un anumit lucru. 7)Băutură
răcoritoare preparată din suc de portocale, zahăr şi
apă (pl.) ●Coautor al romanului „Viţelul de aur”.
8)Inimă de creol! ●Cortegiu. 9)În vază! ●Formă de
relief naturală. 10)Piatră semipreţioasă, variat colorată
●Omul cu puşca. 11)Localitate în judeţul Constanţa
●Curmătură.
VERTICAL: 1)Tub-redresor cu un catod de mercur
pentru curenţi de mare intensitate ●De la (od.). 2)În
careu! ●Perdea solară ●Lichid. 3)Carte de joc ●Pom
fructifer. 4)Fiecare dintre masivele de zidărie de la
fortificaţiile antice şi medievale (pl.) ●Lei! 5)Insulă în
Antile ●„Jove optimo maximo” (abr. lat.). 6)Literă din
alfabetul grecesc ●Ornamente în arhitectură. 7)Vechi
popor din Italia centrală (pl.; fem.) ●Justeţe. 8)Opreşte
ofensiva ●Fluviu asiatic. 9)La fel ●Prefix cu sensul
„egal” ●Trupe auxiliare romane. 10)Dumnealor (fem.)
●Dotat. 11)Indiferenţă faţă de etică ●Ciolan.
12)Situaţie ●Animal sălbatic.

1)Bâlciuri. 2)Produse gazoase
emise prin craterele şi crăpăturile vulcanilor,
degajate de lavă în perioada activă. 3)Derivat al
cumarinei, folosit ca anticoagulant în profilaxia şi
tratamentul infarctului miocardic. 4)În baie! ●Curbă!
●Est-Sud-Est (abr.). 5)Castană comestibilă coaptă
sau preparată cu sirop de zahăr ●Cere! 6)Produs
avicol ●A selecta. 7)Avantaj ●Vârf în Munţii Alpi
(1967 m.). 8)Poet francez, a cultivat formele poetice
medievale (c. 1465-1544) ●Spus la durere. 9)Stat în
nord-vestul Africii ●Chelner (od.). 10)Pseudonim al
pictorului şi publicistului Tache Soroceanu (Andrei)
●În bloc! 11)Verighetă ●Animal domestic revenit în
starea de sălbăticie.
VERTICAL: 1)În lift! ●Personaj biblic ●Nota 3. 2)A
asculta
muzică
●Tocmai (pop.). 3)Codul
aeroportului Rimini (Italia) ●Umezirea cu stropi de
rouă. 4)Peşte marin cu spatele albastru-verzui, cu
dungi negre ●Localitate în Spania. 5)Insulă în
Marea Caraibilor ●„Toronto Theatre Organ Society”
(siglă). 6)Cântec liric ●Literă turcească. 7)În colac!
●Puşcă ●Serveşte! 8)Ifose ●Ambarcaţiune pentru
agrement. 9)Premiu cinematografic ●Vorbă pe fir.
10)Prăjitură cu cremă şi acoperită cu glazură de
ciocolată ●Protejează o fereastră.

Dicţionar: OAG, IZO, ALAE.

Dicţionar: RBA, RMI, OROL, CIM, OLA.

8

ORIZONTAL: 1)Timp trecut! ●Papagal cu penaj roşu ●Televiziune
(abr.). 2)Autor de literatură ştiinţifico-fantastică (Alexandru). 3)Rege al
Argosului (mit.) ●Melodii. 4)Pom fructifer ●Înţelegere ●Sete!
5)Bâlciuri. 6)Cunoscut hocheist român (Mihai; 1919-1985).
7)Nefolositoare ●Cap de listă! 8)Stânjenel ●Bună dispoziţie.
9)Degradaţi. 10) Gene! ●Legumă bună la salată.
VERTICAL: 1)Flori de câmp ●Temperatură de iarnă. 2)Exprimă o
afirmaţie îndoielnică ●Turcul din Mangalia! ●Curge! 3)Buruiana din
lanul de grâu ●Actualul persan. 4)Umanist renascentist olandez
(1466-1536) ●Unu şi una! 5)Te serveşte la masă. 6)A se mânia ●Nota
redacţiei (abr.). 7)„Studiul Naţional de Audienţă” (abr.) ●Vârfurile furcii.
8)Prăjitură festivă ●Separat. 9)Vânt de iarnă ●Dânşii. 10)Care conţin

9

vitellus.

10

Dicţionar: EOS.
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Pagină de Costel FILIUŢĂ, Bârlad
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Note de lector

NUMAI DESPRE SONETE... LUDICE
Debutul calendaristic al verii acestui an a fost marcat de cunoscutul om
de cultură, Serghei Coloșenco, prin volumul „Sonete eminesciene în rebus”,
publicat la Editura „Sfera” din Bârlad.
Titlul noii apariții este cât se poate de sugestiv, deoarece autorul aduce
un Omagiu „Geniului poeziei românești”, prin evidențierea celor 31 de
sonete eminesciene, folosind haine rebusiste de gală. Cititorul-dezlegător
are fericita ocazie de a face cunoștință cu toate cele 31 de poezii
eminesciene cu formă fixă din categoria sonetului, iar apoi este pus în
situația de a completa jocurile alăturate, concepute, în chip magistral, cu
unele cuvinte pe care le-a descoperit, în prealabil, prin lectura textelor.
Volumul de față mai cuprinde și alte jocuri în afara celorlalte susmenționate: careuri tematice, careuri-fantezie, criptograme, diverse
figurine, săritura calului, un romb, o aritmogrilă, o copertă literară și o
bogată diversitate de probleme de enigmistică.
Metoda utilizată este inedită și rezultatul actului cultural este unul benefic. Simbioza dintre
conceptele folosite, „lectura” și „dezlegarea”, conduce la o finalitate ce aduce satisfacții imense.
Cu acest prilej, adresez domnului Serghei Coloșenco sincere felicitări pentru această reușită
apariție editorială, o adevărată bijuterie șlefuită cu mintea și priceperea unui maestru de cuvinte
potrivite!
Ionel ȘERBAN

NUDE PRIN ALIANȚĂ
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ORIZONTAL: 1)Hârtie de calitate ●Ne pune în pâine. 2)Moarte
de frică (pl.). 3)Cult din care au ieșit cete! ●Formă de încadrare
●Primele episoade dintr-o epopee! 4)Reprezentantă de clasă
●Stâlpii societății (sg.). 5)Inventar făcut din greșeală ●Făcută sub
presiune. 6)Fascicole de lumină ●Făcutul cu ochiul. 7Văzută în
destrămare ●Pus la post... pe unde prinde. 8)Cana de la fântână!
●A trece la amatori ●Nina de la Aninoasa! 9)Nu dă de urmă.
10)Băgată la răcoare ●A se da pe loc.
VERTICAL: 1)Ajutor de circumstanță ●A seduce cu viteză!
2)Spusă la repezeală. 3)Scoateri din ritm! ●Făcută turtă ●Un cerc
fără arce! 4)Atacă pe aripi ●Turul de la nădragi! 5)A face o
expunere ●Demers pentru PRIMA CASĂ. 6)La picioare, zurgălăi...
(sg.) ●Curs ținut într-un lagăr!! 7)Însoțitoare la leagăn ●Ținea loc de
CURTE la turci (pl.). 8)Dată pentru întâlnire! ●A intra în grabă ●Zis
pe la colțuri! 9)Făcut cu grijă. 10)Pus la dungă ●Își face rostul
trăgând cu ochiul.

Dicţionar: DRA.

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

NUMISMATICĂ

NEDUMERIRE

NEŞANSĂ PE BALTĂ

(Biverb eliptic anagramat: 5 + (6) = 6, 4)

(Criptografie: 4, 2-1, 2?)

(Biverb reflexiv: 3, 5)

Dan CHIFOR, Bucureşti
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Aurel DOBOŞAN, Lugoj

Mihail BURCEAG, Iaşi

NOMINALE
Biverbe de Dumitru DAVID
(4, 5)

(4, 6)

(4, 7)

(7, 5)

(5, 5)

(7, 7)

(4, 6)

(5, 10)
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NEGRU
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ORIZONTAL: 1)Negru deschis ●Sentimentul celor cu inima 2
neagră. 2)Arbore exotic cu lemnul negru ●Om negru. 3)Femei 3
cu suflet negru ●Negru Vodă din județul Constanța, de exemplu.
4)Bogdan Negru ●Varietate... neagră de plantă din familia 4
leguminoaselor ●În cosmos! 5)Oprește o enumerație ●Înaripat... 5
negru din Delta Dunării (pl.). 6)Stat situat pe Continentul negru
●Scriitor român (Grigore). 7)Cod al aeroportului Sault Ste Marie 6
(S.U.A.) ●Dânsa ●Deshise la negru. 8)Închis în fața unui negru 7
●Negri și albi pe tabla de șah ●În secret! 9)Aurul negru ●Negru, 8
în popor. 10)Soția lui Manole ●Negru de pe o plantație dintr-o
veche colonie ●Negru subțire la o ținută sobră de damă. 11)La 9
revedere ●Damă neagră.
10
VERTICAL: 1)Compun aurul negru ●Masculul caprei-negre.
2)Lemn negru obținut de la un arbore exotic ●A (se) păta. 11
3)Fluviu în Pakistan ●Pasăre… neagră, numită și bâtlanul negru.
4)Obiecte tehnice ●Negru la cap! 5)Ordin de atac canin ●Oușoare negre de sturioni ●„Islamic Research
Foundation” (siglă). 6)Sunet de acompaniere ●Mamifer brun din Tibet ●În cort! 7)„Rockaway Township
Education Association” (siglă) ●Antonim pentru negri. 8)„Association for the Advancement of Educational
Research” (abr.) ●„Serviciul Interurban Automat” (siglă). 9)Omnivor... negru, sau baribalul din America de Nord
●Pasăre terestră asemănătoare cu struțul ●Fir de urzeală. 10)Neagră la urmă! ●Înaripat... negru din Africa ●În
frunze! 11)Marca Poiana Negri (2 cuv.).
Dicţionar: INR, LAI, NAL.

Ionel ȘERBAN, Bârlad
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ORIZONTAL: 1)Câștigă din pregătiri. 2)Formă de expunere ●Ei se
duc la ulei! 3)Scrise doar cu draci! ●Primar la cor. ●Se găsesc în
registrul de intrări-ieșiri. 4)Interpretare solemnă la înălțarea
domnului. ●Trase la ten! 5)Un maestru la baterie ●Stare de fapt.
6)Probă scrisă. 7)Inele de aur ●Amprente mizerabile. 8)Material din
care se face pasta de dinți ●Bile roase pe margini! 9)Asociații de
idei. 10)O bucată interpretată cu măsură ●Vânt ce se formează cu

2

mare viteză.

7

3
4
5
6

VERTICAL: 1)Se înscrie la raport. 2)Albitură cu fluturi albi
●Singura valabilă ●Noroc bun. 3)Centrul 8
pătratului! ●Luat de fete. 4)Scos la bătaie ●Se 9
înscriu la examenul de corigență. 5)Fac treceri în 10
rezervă (fem.). 6)Exprimă tot timpul dezacordul
●Om înainte! ●Strânse la piept de bunici. 7)Sunt înscrise la polo! ●Făcute de gură părinților.
8)Adunarea generală ●Acul din albitură! 9)Față de masă la țarină ●Componentă a unui
sistem video. 10)Face deplasări pe apă și prin aer. ●Vine de la greci.
Nelu DUMBRAVĂ, Roman

NOROC BUN

NUANŢĂ ZEFLEMISTĂ

NERĂBDARE

(Rebo eliptic: 3+(3)=5)

(Monoverb: 7 - 10)

(Zeppa anagramată: xoxxxxxxxx)

Atracție la femei
Ținută pe după umeri;
Ca o circumstanț-o iei,
Când succese poți să numeri.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani
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Administraţie în port,
Cu un incastru, ca aport,
Devine, pot a releva,
Graba de-a termina ceva.
Radu STOIANOV, Olteniţa

Nelu VASILE, Turburea, Gorj
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NUANŢE

10

1

(FANTEZIE)

2
3

ORIZONTAL: 1)Ceva nelămurit (3 cuv.). 2)Mişcare oscilatorie
periodică a axei polilor Pământului ●Negaţie. 3)Mamifer semi-acvatic,
cu blana preţioasă ●„Haosul primordial”, în mitologia celtă.
4)Localitate în Thailanda ●Expunerea judecăţii. 5)Naş ●A vesti.
6)Preparate de cofetărie ●Împărat vietnamez. 7)Cu multe culori
●Urmări! 8)A face scobituri în lemn ●Ciolan. 9)Pată pe cer (var.) ●Os
plat al pieptului. 10)Graţie feminină (dim.) ●A exista. 11)Crenguţă.
VERTICAL: 1)Nescris (pl.). 2)Câte unu în şir! 3)Cei care agonisesc.
4)Ritm ●Maladie a rinichilor. 5)Fir textil! ●Nu aceşti ●Căţel! 6)Pui jos!
●Eroul lui Vergiliu ●Ori. 7)Mare şi Mic în judeţul Cluj ●În întregime.
8)Limbă vorbită în China ●Vigoare (fig.). 9)Reprezentant diplomatic al
Vaticanului într-o ţară străină ●Prin centru! 10)Oraş în Chile, port la

4
5
6
7
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strâmtoarea Magellan (2 cuv.).
Dicţionar: NUAT, GIA, NUNG.

Florian PRICOP, Bârlad

NU E CAZUL SĂ ROŞIŢI!
ORIZONTAL: 1)Gaură cu păr… la femei ●Pus pe oală.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
2)Regulată bine ●Mare… şi tare. 3)Ascuns ocazional de către
femei ●Căzut uşor la pat. 4)Are un vârf penetrant ●Femei 1
care se duc cu mare greutate. 5)Punctul forte ●Luare pe la 2
spate! ●Atins la coadă! ●Stă cu o blondă la masă. 6)Se întinde 3
cât e patul ●Bună de călărit. 7)Stăpâni pe situaţie ●Destul,
potoleşte-te ●Te îndeamnă la păcat. 8)El între una şi alta! ●O 4
femeie care face o figură care nu se uită. 9)La timp în cele din 5
urmă! ●Se lasă uneori pe spate ●Cuprins între cap şi coadă. 6
10)Ciocan mare ●De dimensiuni mici. 11)Dansatoare de noapte
în locuri ascunse ●Ţinută goală în braţe. 12)Se ţine ţeapăn 7
8
●Când e roşu… nu se lucrează.
VERTICAL: 1)Îi dai cu limba pe unde i s-a pus cleiul 9
●Ansamblu de coarde ciocănite. 2)Întinşi la pământ ●Belirea
10
capului. 3)Dată la peşte ●Întinsă la pământ… timp îndelungat
●Vine de bunăvoie. 4)Sân gol! ●Nu se încurcă cu una, cu două 11
●Doarme cu o femeie în acelaşi pat. 5)Intră în toaleta femeilor… 12
în vârful picioarelor ●Cere ce n-are! ●Copil de
grădiniţă. 6)Dusă de nas ●Cap belit ●Membru inferior! 7)Tot tras din spate! ●Etalează un lux
orbitor ●Lucrează pe muteşte. 8)Luată de obicei la pielea goală ●Au tocuri înalte. 9)Buni pe
spate! ●Ce ţine de sexul frumos. 10)Un bărbat cu experienţă… neplăcută ●Bărbaţi ideali,
apreciaţi de femei, când au putinţă. 11)Surprinse în fapt! ●Luat… pe dos ●Mare… neajuns!
12)O bagi tare şi o scoţi moale… trimisă apoi la război ●Iubita noastră, a tuturor.
Dicţionar: ASAN, GOLD, NOAS.

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj

NOUA „REVOLUŢIE” AGRARĂ

NESTATORNICĂ

(Criptografie: 4, 5, 2, 8)

(Transpoziţie literală: OXOXXX)

Aurel DOBOŞAN, Lugoj
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NARD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Absolvire a facultății de drept penal (pl.). 2
2)Soluție pentru prepararea siropurilor. 3)Obiectiv de mărit la 3
scară ●Vechi locuitori din Ocnele Mari(sing.). 4)Situație de gol
4
apărută pe tabela de marcaj. 5)Are o legătură de conjunctură cu
patronul ●Mare om de stat(pl.). 6)Crapă de frică! ●Prezintă o 5
constituție ieșită din vigoare ●Pornesc în zgomot! 7)Sunt de-o 6
seamă cu noi ●Oul care a trecut prin cerc. 8)Taie la mămăligă
●Suferă un eșec greu în deplasare(pl.). 9)Se crede buricul 7
pământului (fem.). 10)Exponent al culturii universale ●Praful 8
care se alege la spartul târgului. 11)Vin pe jos din circuit!
9
●Urmașele celor șapte coline.
VERTICAL: 1)Întâlnire amicală desfășurată la început de an 10
(pl.). 2)Participant la slujba de Înălțare (pl.). 3)Recunoscut după
11
glas ●Veri cu elefanți dispăruți (sg.). 4)Comune izolate la
frontierele de stat ●Bipartid de stânga și de dreapta! 5)Întinsă pe canapea ●Vin din domeniile bisericești.
6)Local la intrarea în Lovrin! ●Bețe luate pe spinare. 7)Se poartă cu o imitație din piele de leopard (pl.)
●Esență de Cola! 8)Privitor la unele construcții pleonastice (pl.). 9)Atins de un magnet ●Gem de fructe
drupacee (sg.). 10)Intrări în ritm! ●O pereche potrivită la botez ●Înalțate cât se poate de ușor (sg.). 11)Țineau
odinioară de coarnele plugului ●Urmă de mârțoagă (pl.).
Încrucișare: Ciprian OGLAN-Toulouse,
Definiții: Dumitru GUINEA-Turnu-Măgurele

NYAYA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Un om lipsit de înțelegere ●Mobilier de mare valoare. 2
2)Serviciu de gardă ●Înveliș pentru fiare. 3)Magazin deschis în piața 3
liberă ●Tratat de cosmetică... în mod benevol! 4)E vremea lui Gerar! ●O
4
mărime apreciabilă (pl.). 5)Lansate în cosmos! ●Cel care merge ca
melcul ●Margini de tapet! 6)Femeie pregătită pentru muncă ●Antet la o 5
scrisoare... din Moscova! 7)Manifestările unui om nemulțumit ●Aprigă... 6
după plecarea regelui! 8)Motiv de reținere prezentat în public ●Trofeu la 7
o probă de tir. 9)Tratat cu alifia recomandată ●Minuscule probe de sol.
8
10)Conform cu originalul ●Familie extinsă prin alianță.
VERTICAL: 1)Purtătorul unor scrieri personale ●Timp de pregătire 9
pentru evenimente apropiate. 2)O măsură extremă ●Bătrân recunoscut 10
prin somnolența sa. 3)Masă mutată cu greutate ●A
face legătura în caz de necesitate. 4)Repere pentru faze de lucru ●Apariție în nocturnă.
5)Cunoscut realizator de baraje ●Tușe pentru tenis! 6)Unități metalurgice ●Dama... din
față la un șevalet! 7)Tighel tras pe margini! ●Bărbat intrat în anonimat ●Așteptat să iasă
la cotitură. 8)O durere în suflet ●Postul preferat la comandă. 9)Un franc convertit
●Accident de muncă. 10)Participantă la un trafic de persoane ●Roșu de mânie.
Marian GÂZEA, Turnu Măgurele

NEAMURI

NAIVII

(Biverb anagramat: 4, 2, 3, 3, 1 = 4, 9)

(Criptografie: 4, 4, 2, 10)

Dan CHIFOR, Bucureşti
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Aurel DOBOŞAN, Lugoj

N
Se zice că litera N a fost făcută din greşeală. Înaintea erei noastre, cu vreo patru luni, trăia un fierar al cărui
nume nu se cunoaşte. Înainte de Sfânta Maria mare, fierarul acesta şi-a adus un nepot de la ţară ca să-l înveţe
şi pe el acest meşteşug. Într-o zi, fierarul i-a dat copilului o bucată de fier încălzit în foc, un ciocan, o nicovală
şi i-a spus: „Bate fierul acesta cât e cald şi vezi să-ţi iasă din el o unealtă. Indiferent ce unealtă, numai să nu te
pună dracul să nu scoţi nimic din el”. Ucenicul, fără experienţă, săracul, s-a apucat să bată fierul cât a fost
cald, l-a bătut ce l-a bătut şi în loc de unealtă, i-a ieşit litera N. Şi N a rămas şi-n ziua de azi. Fie numele
ucenicului binecuvântat, cu toate că nu-l cunoaştem!
Nicuţă Tănase, Carte de explicaţie a viselor, Editura Albatros, 1975

NOCTURNE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

NĂSCUŢI
1

10

5

6

7

8

9

10

11

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

ORIZONTAL: 1)Face rafting la MALL. 2)Prevenirea
stării de şoc. 3)Bătute de turci ●Grosul trandafirilor.
4)Prins… la banii publici ●Autoritate în istoria Turciei.
5)Mobil… celular ●Are în vedere o rezoluţie specială.
6)Vin pe rând în calendar (sg.). 7)Proprietate de
drept ●Frecat la serviciu. 8)Fluture… de apă ●Inspiră
la poezie. 9)Doamna… Barbă-Cot! ●Trece greu prin
vamă. 10)Intrare de serviciu (pl.) ●Neam de graşi.
VERTICAL: 1)Sfârşeşte pe eşafod ●For de dispute.
2)E mereu plecat ●Locurile goale din faţă (sg.).
3)Închişi la manifestare. 4)A merge în gol. 5)Acute în
tonalitate… la Ateneu! ●Cu asta… basta!
●Teologic… la potop! 6)Bate din picior ●Domeniul
biologiei. 7)Prezent zilnic ●Merg la ore dimineaţa.
8)Lungiţi la vorbă. 9)Legat de munte prin naştere.
10)Căutaţi pentru pene.

Nelu VASILE,
Turburea, Gorj

4

2

2

(Monoverb reflexiv: 6)

3

1

1

NĂVĂLITOR
OTOMAN

2

ORIZONTAL: 1)Nume de la naştere ●Loc pentru
naşterea focului. 2)Creatoare de măşti populare
●Căiţă… pentru un nou născut. 3)Un fel de nea
●Finalul nedorit după naştere ●Esenţă de migdal!
4)O nouă apariţie în librărie ●Cuibuşor de nebunii.
5)A examina la scris ●Cauze câştigate. 6)Ocupate
cu vitele la câmp ●Născătoare de copii. 7)Cupe
născute la grădiniţe ●Culese! ●Cu greutate în
circulaţie. 8)Două duzini pe zi ●Purtătoare de
sarcini ●Născută mai la urmă! 9)Născut cu creierul
mare ●Chemat la cununie ●Dres de femei.
10)Carte născută… din întâmplare ●A face vânt.
11)Unii care nu au trecere printre noi ●Se naşte din
tensiune.

VERTICAL: 1)Cu multe cunoştinţe… pentru
nou-născuţi. 2)Care este transmis prin naştere ●De
unde apare lumina. 3)Duc la altar ●Darul
Mihai LIVESCU, Braşov ursitoarelor la naşterea unui geniu (pl.). 4)Renegate
de către părinţi ●Născut la… cutremur. 5)Creaţie…
divină ●Fiară născută în junglă ●Ren! 6)Slabe de
înger ●Accident de circulaţie ●Născuţi şi crescuţi în
cămin. 7)Rău din naştere ●Schimb de ulei ●Este
afară! 8)Dau ora exactă ●Execuţie neautorizată.
9)Hai după unt! ●Atenţie mărită ●Contrar bunului
simţ. 10)Crai de curte veche (sg.) ●Tainici! ●Case
de naşteri. 11)Poet şi trubadur elen ●Pusă în ramă
●Născute fără riduri!
Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj
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DEZLEGĂRI
P.1: N: N, FACUT, S, ENUMERARE, V, N, GIR, M, AMERICANI, T, RE, AS, V, ANAFOREZE, M, LUP, N, L, ATITUDINI, T, IASTE, N. P.3: N: MONTAN, MINTA,
INNEGRI, SNOP, LINNE, UGANDA, ERNANI, RIN, UR, SONIA, NEANT, F, CONSTANT, NAE, URNIT, LANNER, CINSTIT, ANTI, LE NAIN, IMNIC, ORNITORINCI,
SINTAXA, UNIT. NOŢIUNI de LINGVISTICĂ: METONOMASIE, LUMINA, OLT, IVRIT, SABIR, DEC, UZ, PERU, ITALIANA, AS, SI, ATLASE, C, ACT, UDINA, N, HINDI,
ERC, ELINA, ALTAI, POLABA, AIBA, ASE, URDU, AD. P.4: NOI: MATASE, CERT, APIDA, CASA, CAP, SOARE, N, RASARE, UDE, TATA, ONE, AC, RT, BIP, HORA,
A, NOASTRE, J, BIET, IU, STI, UITAT, ROTIT, CEI, LACRIMI. NEGRUZZI: PĂCATELE TINEREŢELOR (poliţe+peniţe+lesă+ cat). NUME LITERARE: NEAGU, BRATU.
(Buture + Langa). ION NECULCE: O SAMĂ DE CUVINTE (Sadoveanu + Micle). NE TRECE TIMPUL: vocala O. P.5: FĂNUŞ NEAGU: BRAILA, CUIB, LARGU, BACIU,
ADIO, IASI, C, IUZ, SORESCU, E, OZANA, IRR, RANIT, GO, AE, NANINA, BIS, PD, C, ANCA, T, ORNARU, ALBI, EEE, ALIUTA, MIHAI, ACASA. NU ADMIT REPLICĂ:
AUTORITARE (autoare+rit). NESTABILITATE: INCONSTANŢĂ (instanţă+con). NEAMURI MARI: POPOARE (topoare). P.6: SERGIU NICOLAESCU: DACII,
VANATOR, UNIREA, SEMACA, ET, OARCA, MIHAI, LOBE, NANU, CIRC, UNA, RING, ROMAN, LENA, STOIC, EDU, OSUNA, ALERTAT, SCOALA, DOLARI, AU, NAT,
MARIN, IN, NOE, MAINI, POET, DP, SORB, ZARAZA, ATAC, BAILESTI. P.7: N: NICARAGUAN, NNE, FRASIN, NINS, ARCAN, NEANT, DA, N, N, C, NEA, DN, NULE,
N, TUN, NOUTE, NEON, N, RAGLAN, N, NOITA, R, NN, NM, ELODION. NIMFE: A, NAIADE, NA, PAN, UIR, CEM, OPIS, DIO, RA, LE, OREADE, L, LIMIADE, IT, OD,
ALSEIDE, HESIOD, AEA. NOTAŢII: RIVERAN, TP, ANI, USUREI, STRADA, IST, TIGAI, OSTI, EMU, MASCA, L, LIED, ARC, FALNIC, EA, PI, ATOLI, R, ASPRA, AVUT,
SAL, RARITE. P.8: NIX: SPIT, CHEFNI, TERIERI, LIS, AD, LEU, DOLI, NICA, AZOR, S, GRIV, OGAR, ARE, RAUI, AP, PITBULL, TIO, OU, ABA, EL, T, R, ESENIN, MA,
TUNEL, COPOI, ARET, CATELE. P.9: NEPOTISM: NEPOTII LUI, IMAGINAR, A, TELEGAR, IM, RAM, AR, ABA, O, ANI, ANA, MASA, ALI, E, EVA, DP, NIL, TA, N,
ELANI, A, FOALE, EN, NELU VASILE. (Elena, Gabriel, Toma, Ana-Maria, Ştefan, Ioana, Ileana, Pavel, Irina, Maria-Magdalena). NORI!: PRECOCITATE, A, HARATAG,
C, LC, SARAC, SH, ARO, SIN, ATI, VARA, E, ELEV, RIGLA, ORALA, ADIO, M, EMUL, GOI, LUP, ATE, EN, PERLE, AN, L, DRAGUTI, T, INT ELIGENTE. P.10: N:
NUNA, ANANIA, ANONA, INION, NI, NUIN, NAN, IONONA, EON, NONE, ANINA, A, NEA NAE, IN, ONU, NU, AINI, NE, NUNO, OAO, INEE, NEON, N, OANEA, NAENI.
NEGUROS: OT, PAC, CHIN, BRAN, ORASE, SECUND, OAC, CALAFAT, CL, UZO, LUMINA, RASA, ZECER. NERV: CAPACITATE, AVENTURIER, RADA, LAURI,
ARA, SICRIE, CINSTE, IB, T, TUI, ITII, ELEV, VS, LN, RARITATE, I, VITEZE, AM, BAIE, ATELA. P.11: NISIP: LITORAL, MAC, EMIRAT, DUNA, SAHARIAN, TS, TM,
SANT, SIT, ITE, SOLIDE, T, ALB, LI, EL, ROL, NI, MARE, AVAL, PLAJA, CAZMA, IN, PP, TLU, NATURAL, OARE, TARANA, R, ISTM, IUTI. NOEME: PARAPLEGIC,
ECOSISTEME, NATIE, ARAR, TRIMIS, IST, A, TERASA, A, GRATIS, TOR, OU, R, AURIE, NIMICIRI, A, NUC, TACUT, MATEMATICA. NENOROCIRE: S-ANTÂMPLAT O CATASTROFĂ (şan+tâmplă+toc+aţă+strofă). P.12: NEUROLOGIE: FREZE, DOAGA, RACITURI, RV, IZU, NEA, RIO, CEAPA, GOE, C, A, TU, TA, PIA,
SOFER, PONT, VAR, RESORT, IH, SUPORTER, SUS, DANTELE, RUBIN, ARES, SIRET, TRIST. NEVER SAY NEVER: SALUTAR, CD, UMAR, PUBER,
DEBARASARE, OTETAR, REN, RI, EDITOR, ITANI, ENEA, ORICARE, B, CACIULEALA, ORA, LANSAT, RESTEI, ACE. NORD: MIAZĂNOAPTE (oaie + ţap + mânz).
NAPOLEON: BONAPARTE (ţap+ren+boa). P.13: NESTEMATE FLORENTINE: GENIU, TITAN, AVATAR, LAT, NARA, AMATOR, D, V, SCARITE, IRADIERE,SF, TEL,
ELE, STR, OT, P, I, ORII, ROBOT, TS, UG, R, ENTITATE, OTET, ORATOR, MASINI, SIRA. NO MAN’S LAND: MUSTACIOSI, ENE, FANION, TICSIRE, TC, EC,
PSALT, A, OINA, BARBI, R, ADMITERE, OLTEAN, MUR, LEU, CALOTA, OARBA, OLAR, GLADIATORI. NIMICI NIMICURI: FĂRÂME (parâme). NECALIFICAT:
AMATOR (marotă). NAVIGATORI: MARINARI (gări+pari). P.14: NU-I A BUNĂ: MARINIMOSI, AVUTI, URAT, NADA, ARATA, INARIPATA, ET, IS, TONT, RAI, CIUR, O,
AJUTA, RITM, T, GARZI, AA, MARET, ACT, SARE, SORTA. NU!: ROD, RISCAT, FERECA, ARC, MAT, SIRETE, DERAIA, BAU, AD, SARLATAN, TIPARI, TOL, ARM,
TEORIE, OBIELE, RIZ, IMN, ARI, AC, CLATINATURA, NEREPARABIL. NEMURIRE: ETERNITATE (trei e / ante t). NECLINTITE: NEMIŞCATE. NEOLOGISM: CUVÂNT
RECENT. P.15: NENE!: FIARA, FASIIT, INNODA, SUNNA, ANNA, ETIENNE, BEISA, ARDEAL, IB, AREV, IG, I, LUC, ATASARE, NEUMANN, IPO, CIZMA, NNWT, T,
O, AF, CEHA, PO, CNN, VIS, GEAR, TNNORA, ZANNE, ETER, DEVINNE. NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ: ATNASITEPA, TSIS, SATOR, IITAVONI, U, UMA, INALAT,
TOLETAM, TI, IT, RARETIL, TACATA, ILA, S, ITITSNIC, NATOM, NAMA, IRACIFIRUP. P.16: NUME: SMETANA, ALBU, LOMONOSOV, EZ, ANIMAT, OIERI, VENA,
TANASE, ITE, PAIATE, K, C, STERE, ONEA, IACATA, GRIMM, SUTO, EH, NEA, WT, OFELIA, RD, ARAMIS, AMUSE, TATI, ANTONOV, T, BRADEAN, NA.;
IDENTITATE, PORECLA, EC, ADAM, ITALO, TUC, NEAGU, E, LEE, RARA, NIL, SIT, N, RODICA, HAD, IP, AO, LAUR, CANDREA, RE, ALOE, MIHAI. P.17: CIOARSA,
FLIT, CIOC, CHEFLIU, ASPRIU, ULCER, STRUCTURI, RI, TOI, NEDISPUS, AR, SECAS, UNT, IMPACATA, CI, ASI, LETITIA, GIGEA, UCAT, V, ARAR, TRISARI,
MILENII, ACHU, MIASME, STAHU.; PETRESCU, PAS, ELIADE, NEAGU, RATIU, MINDRA, E, RACHICI, E, BALAITA, RAU, BOTE, MITRU, R, ENE, DAN, ISAC, D,
FULGA, EVU, CATINA, IUTES, BRAD, IUGA, R, MIHADAS, ILEA.; ALBI, HERALD, CANASTA, ELEVA, CANALE, CINEVA, E, LINTOU, TS, SS, CARR, ZAT,
CRENELARE, A, BOA, TEL AVIV, ILIAC, LT, TIC, ALIANTE, MASA, LS, COLENTINA, ATESTAT, EINA. P.18: NESCRISE LA RÂND!: NNNNNNNNNN, NOITA, PAUN,
NAT, CA, U, N, NR, SEMITON, NITEL, S, CN, N, AMATOR, N, NN, N, IN, TN, NEV, BV, TUN, NOADA, HORN, NNNNNNNNNN. NOTE FALSE: HRAPARET, PA,
IESIND, AGER, BLANI, CLATI, RASINAR, LES, ITI, ATACANT, ZINC, ACONTO, IO, ROMANTIC, NEETANSE, R, CARDAN, URMA, AREIC, ALIAT, SISTEMATICI.
NUME DE ORAŞE...: BARAOLT, INEU, NĂSĂUD. ...NORVEGIENE: SCANDINAVE. P.19: NEOCORTEX: IMPUSCATURA, NEALTERABIL, FANTOMATICI, LN, ILE,
ACIN, ADEMENI, UNA, CREA, TUSI, R, AU, TRATATIE, R, LUARE, AM, ASEMUI, STIL, TAS, R, DUETE, INTRADOS, AS. NOVE SED NON NOVA: SINCERITATE,
PUI, TIMORAT, ETNIC, UCISE, CISTERNE, TR, TROITA, AMAN, AER, ETALAT, C, IAR, BATUT, UT, RANI, URA, LOBI, OTARAT, OBIECTIVA, A, SER, TARATOR.
NORME DE CONDUITĂ: AMABILITĂŢI (am abilităţi). P.20: NUNUL MARE!: NANAS, MATA, ATITUDINE, TATA, INELE, USITA, IX, D, RAC, DUMERI, ABATUTA, AL,
LI, AN, LESI, ELEVAT, TTT, T, RARITURA, ELENE, CIUR. NĂZBÂTII: RECEPTIVI, ELIXIR, ARC, TITULARI, H, OT, LAMAERI, RIST, BUTAS, SCAPULARA,
STATULET, L, CIRIPITURI, O, PIAN, RUT, PUI, TAPAJE. NEHOTĂRÂRI: ÎNDOIALĂ-EZITARE NORDICI: SEPTENTRIONALI (elan+ponei+ţiştar); NORDICĂ:
EMISFERA BOREALĂ. NEDORIT: OCCIDENT-ACCIDENT. P.21: NOŢIUNI MUZICALE: GAMA, PRELUDIU, JAZZ, COLIND, CIACCONA, RAPSODIE, CUPLET,
SIMFONIE, ELEGIE, CAPRICIU, LIED. NOTE: SCOTIAN, PC, LABIS, ASIA, EP, STROP, R, AIA, RESORT, HTONIC, II, TOR, OLTENI, ANTENA, LIN, AER, MUICA, IR,
ORAS, HR, CEAS, TIBII.; CALITATE, ADAM, SAT, INSUSIRE, NOE, A, AR, ATRIBUT, RA, NIR, C, I, NUANTE, ROM, IRA, CARACTER, AMANDINA. P.22: NOIME:
PAC, TEAFAR, ATAVISM, TA, LASI, TACUT, ARACI, RA, A, VE, INNADIT, R, BONN, URA, ATASE, ACE, GAL, GIR, AZ, ISTERICALE, T, ASI, ALAI. NATURĂ:
PAPASTATE, R, IRIMIE, ARTA, PILON, SUIRI, ASA, GRIS, EC, T, RAU, ALBU, POPE, MANIU, ATE, VIE, BIR, SEPSI, RUE, U, CLET, T, TRAI, A, NATURA, RN,
LAINO, CIUPE. P.23: NUANŢE CROMATICE: IARMAROACE, S, GRIER, SPALAT, NEGRUSCA, EMA, I, ALBIERI, OR, TN, OAG, AZURE, ROZA, MAROTA,
ORANJADE, ILF, N, REO, E, ALAI, AZ, MOVILA, A, OPAL, VANATOR, TARIVERDE, SA.; IARMAROACE, FUMAROLE, C, DICUMAROL, AI, RBA, ESE, MAROANA,
CR, R, OU, TRIA, ATU, TAMARO, MAROT, AH, B, MAROC, TAL, MAROSIN, LO, INEL, MARON.; MP, EOS, TV, MIRONOV, ADRAST, ARII, CAIS, PACT, ST,
IARMAROACE, FLAMAROPOL, R, INUTILA, LI, IRIS, ANTREN, GAURITI, GN, ARDEI. P.24: NUDE PRIN ALIANȚĂ: ACT, BRUTAR, TEMERITATI, UL, RAMA, EP,
ELEVA, INS, ERATA, CUTA, LITE, GATIT, ATA, RADIO, NA, DORI, NI, STERILIZAT, AERATA, STA. NUMISMATICĂ: MONEDE RARE (mrene+dorada).
NEDUMERIRE: OARE ŢI-L DĂ? NEŞANSĂ PE BALTĂ: ERA CRAP. P.25: NOMINALE: BELA SOARE.; DICĂ PALADE.; VERA STREINU.; ADELINA RĂDOI.; LAURA
BADEA.; PETRICĂ PARFENE.; RADU SCÂNTEIE.; DOINA BÂRLĂDEANU. P.26: NEGRU: CENUSIU, URA, ABANOS, ARAP, RELE, ORAS, A, BN, LINTE, SM, U,
ETC, ERETI, NIGERIA, MAN, INR, EA, SURE, TEN, CAI, CR, TITEI, LAI, A, ANA, ROB, TUL, PA, AFRICANA. NEXT: ANTRENOARE, PERICOL, UL, OA, TON, USI, S,
IMN, TN, C, TUN, OPRIRE, INSEMNARE, LAURI, PETE, A, ROSIE, IL, PARTIZANI, RATIU, ELAN. NOROC BUN: ŞANSĂ (sân+şa(l)). NUANŢĂ ZEFLEMISTĂ:
PERSIFLARE. NERĂBDARE: IMPACIENŢĂ (căpitănie+m). P.27: NUANŢE: NU STIU CE, P, NUTATIE, NU, NURCA, ANUN, NUAT, ENUNT, NUN, ANUNTA, NUGALE,
GIA, NUANTAT, UR, NUTUI, OS, E, NUOR, STERN, NURITA, VIA, NUIELUSA, S. NU E CAZUL SĂ ROŞIŢI!: MANSON, CAPAC, ARANJATA, APA, RID, AROMIT, N,
C, AC, A, ABILE, AS, RE, NS, TAP, CEARCEAF, SA, TARI, HO, EVA, ALA, RENUMITA, MP, SAL, SIR, M, BAROS, MINIMI, ARATARI, ILIC, LES, DUMINICA. NOUA
„REVOLUŢIE” AGRARĂ: CÂMP LĂSAT ÎN PARAGINĂ. NESTATORNICĂ: MONADĂ - NOMADĂ. P.28: NARD: REABILITARI, EDULCORATIE, VIZOR, BUR, P,
EFICACITATE, LITA, OSOSI, IC, DEBIL, ZG, OAMENI, OVAL, ATA, OLOGI, O, NOMBRILISTA, ERUDIT, CIOB, IT, IESENCE. NYAYA: NETOT, TRON, ONOR,
BLANA, TONETA, NEV, ERA, URIASE, SM, SNEC, TT, APTA, SC, A, A, AERE, AP, JENA, VANAT, UNS, TARANE, NEAOS, CLAN. NEAMURI: RUDE APROPIATE
(trei pe dau par o). NAIVII: CRED UŞOR ÎN PROMISIUNI. P.29: NOCTURNE: CUMPARATOR, AMORTIZARE, LIRE, SIROP, ALOCAT, AGA, U, CIL, AGER,
SAPTAMANA, LINIAR, NET, INOT, ERATO, GUSATA, TIR, ASI, OLEICI. NĂVĂLITOR OTOMAN: NĂVRAP (Pârvan). NĂSCUŢI: GENEZA, VATRA, IRURI, TICHIE,
NENE, DECES, GD, EDITIE, IATAC, CITI, REUSITE, OTACE, DOAMNA, LALELE, LS, AUR, ORE, FEMEIE, TA, GENIU, FIN, TEN, ISTORIE, AERA, ETERNI, STRES.
P.31: NIMIC DESPRE SPORT: TRANSLATOR, RATAT, SUTA, APASAT, BEC, TIC, DUS, LO, AD, LINII, L, M, SUIERATA, ELAN, LEZAT, NUMAR, TUR, TAB,
OPERAT, ETANSA, INS. NĂSCUŢI: OCARATOARE, RAME, RAGET, A, APLECATA, STRAZI, TEN, AER, EA, TS, OM, AGRARA, PASTRA, ARA, AIA, ATEI, B,
CANON, STEI, AT, SECTARA. NOIEMBRIE: LUNA DE TOAMNĂ (elan, motan au D). NĂUCITOARE: TERIFIANTE (între t-e la f). NU, RĂZBOIULUI!: PACIFISTE.
P.32: NARATIVE: SATISFACUTA, IDENTIFICAT, LOCVACITATE, ER, ETAN, ZAR, NAUC, TICURI, TRAIT, TEREN, IE, N, MATISA, O, RATATE, T, ACUT, CERCEL,
SEDATA, AO, A, ERE, ARESTAT.

30 | C r y p t o

NIMIC DESPRE SPORT
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9

10

ORIZONTAL: 1)Delegat la întâlniri internaţionale. 2)Tras în afara
cadrului porţii ●A bate pe la porţi. 3)Presat ●Fundaş de demult… în
nocturnă. 4)Acţiune complet negândită ●Driblat ●Numerele 3 şi 4 la
balon! 5)Pătrundere în adâncime! ●Apărarea şi atacul. 6)Fluierată.
7)Avantajul echipei tinere ●Lovit. 8)Personalitatea tricoului ●Prima
„repriză” a unui campionat. 9)Bat în retragere! ●A solicitat
intervenţia medicului. 10)A anula un gol ●Unitatea echipei.
VERTICAL: 1) Procedee pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice.
2)Remarcat în deplasare ●Întrecut. 3)Linia înaintării ●Joc specific
sud-american. 4)Capacitate de orientare ●Lumină pentru
„nocturne”. 5)Faze ●Jenat de bocanc. 6)Galeria feroviară ●Salutul
echipei! 7)Campionul ●Fentează… şi duc (fem.; pl.). 8)Bară cu gol
●Un fel de blocaj împotriva atacurilor în valuri. 9)Metalul în formă
superioară ●Câştigă pe teren propriu. 10)Jucător atras de un club
●Tras lateral!
Dicţionar: TAB.

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş

NOSTALGIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Protagonistele vorbelor de dor. 2)Principalele 2
cadre care se impun de rămânem tablou ●Replică de răsunet în caz 3
de boală. 3)Exclusă din rândurile celor drepţi. 4)Trecătoare în sfera
citadină ●Se vrea scăpat cu faţa curată. 5)Potrivit pentru trasul în 4
piept ●Necunoscuta de la geam! ●Tuns pe margini! 6)Subiect de 5
judecată ●Remarcată în domeniul culturii. 7)A se încadra în regim 6
de pază şi protecţie ●Vărul lui Coco din America de Sud. 8)Una
7
dintre femeile noastre populare ●Ei pierd slujba în mod constant.
9)Tipic îmbrăcat în hainele smereniei ●E colţos...dar nu ne muşcă. 8
10)Act ce trebuie eliberat! ●Intolerantă ce face opinie separată.
9
VERTICAL: 1)Cadru edilitar desemnat de o importanţă capitală
10
●Stabilită ca o variantă de mat. 2)Originile capodoperelor!
●Pătrunzător într-un moment de inspiraţie. 3)Rele de gură ●Mamele pentru cei mici (sg.).
4)Văzut bine prin dres ●Deliciu canin. 5)Liza i-a luat de aici! ●Comune la câmpie pentru
recolte. 6)Intrat în febra alegerilor la ţară. 7)Stereotip sine-qua-non prin bălţi ●Aşa se duce!
●E de fel cu orientări de dreapta. 8)Tarele giuvaergiilor scăldat în ape divers colorate
●Parcursă la un circuit de viteză. 9)Îndrumător în ansamblu al celor care ne fac felul ●Uite
ce pică din cer! 10)Închis liberei circulaţii ●Se încadrează perfect în barem.
Dicţionar: ZTS.

Marius Florin BOCAN, Bucureşti

NOIEMBRIE

NĂUCITOARE

NU, RĂZBOIULUI!

(Triverb anagramat:
4, 5, 2, 1 = 4, 2, 6)

(Monoverb anagramat: 5, 1, 1, 2, 1 = 10)

(Monoverb reflexiv: 7-9)

Gabriel RĂDUŢU, Caşin, Bacău

Dan CHIFOR, Bucureşti

Radu STOIANOV, Olteniţa
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NARATIVE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOUĂ-SPRE-ZECE NEURI
11

1
2
3
4
5
6

JupâN
Om buN
RomâN ,
O spuN :
Nu viN
Să puN
PuţiN
TutuN
NebuN !

ReviN
SeniN
Şi spuN
De viN
Eu viN
Să puN
Un viN
PeliN
DiviN
DiviN…

Gheorghe NICULESCU, Uricani

7

NOUTĂŢI EDITORIALE

8
9
10
11

ORIZONTAL: 1)Cu plinul făcut (fem.). 2)Dat de gol. 3)Se
află la vorbitor. 4)Încercat din plin!●Are un caracter ardent
●Osul pus la treabă. 5)Unul cu capul plecat ●Scăpate de
sub control. 6)Consumat în timp ●Interpretat în cheia sol.
7)Ținută... mândră ●A face retușuri la o pânză. 8)Probă de-o
milă (fem., pl.). 9)Tare de urechi ●Fac lobi pentru frumusețe
(sg.). 10)Scoasă din sărite ●Trasată la cerc! 11)Li se spune
„la mulți ani” ●Nedemn de reținut.
VERTICAL: 1)Sunt niște nesimțite. 2)Dragoste divină ●Asul
de ghindă. 3)Materie primă pentru vase ●Retras în ură! ●Par
să fie de la sate (pl.). 4)Ține aproape. 5)Lista drepturilor
omului ●Chemare la armată. 6)Luat mai pe larg ●Barem
de acceptat. 7)Aflată prin apropiere. 8)O pânză zugrăvind
modestia ●Ia note după ureche. 9)Decizii greu de contestat
●E sub un metru. 10)Vine de la han. 11)În mare, e un pește
mic ●Fac un ocol sigur.
Încrucișare: Iancu OLTEAN
Definiții: Olimpiu LANGA, Dan Ion MATEI, Mihai V. MATEI,
Iancu OLTEAN, Marian STANOMIR, Ion TOHĂNEANU
Rebus Grup CETATEA, Râșnov

N

CRYPTO

Navigaţi, cu noimă, numai prin cuvintele de mai jos, pentru
a realiza încrucişarea grilei de pe coperta 1:








AM, AS, DT, RE.
GIR, LUP.
CEGI, OPUS.
FACUT, IASTE.
REFUTA, URICAR.
AMERICANI, ANAFOREZE,
ATITUDINI, ENUMERARE,
FUNERALII, NEVATAMAT,
SEMIVELIN, TARASENIE.

Supliment rebusist al revistei
„Viaţa noastră”.
Colectivul de redacţie:
Bogdan Artene, Sorin Bocan,
Serghei Coloşenco,
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Cosmin Mihai.
Apărut: octombrie, 2018.
**

Costel FILIUŢĂ, Bârlad
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