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Supliment al revistei „Viaţa noastră“
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Un ecou
A apărut volumul de careuri tematice şi enigmistică al maestrului Serghei COLOŞENCO, a scris Ştefan
Ciocianu pe blogul său, pe 20 martie 2020. Iată câteva fragmente din prefaţa intitulată O PARIMIE
HORAŢIANĂ ÎN ROL DE ŞARADĂ, pe care le reproducem:
„Rebusul, îndeobşte, este o manieră ludică de a te insinua în mentalul celui care acceptă o metodă
insolită de descoperire şi înţelegere a bobului de realitate pe care o vrea mai bine consolidată. E limpede că eu
mă adresez celor cu cunoştinţe decente despre acest „joc”, cărora le sunt străiine prejudecăţile. Iar dacă e şi
deprins cu zbenguiala nuanţelor, va intui rapid că, în toate ipostazele lui, rebusul este o aglomerare iscusită de
eufemisme. Definiţiile sunt, astfel, nişte trimiteri ingenioase, dezvăluind, în final, „imaginea” reală, concomitent
cu satisfacţia, de inegalat cu altele asemenea, a… dezlegătorului.
Varietatea „jocului” de rebus este nelimitată, fiindcă nelimitată este şi
galeria temelor şi a subiectelor din care se nutreşte. […]
Iată-l acum pe Profesor “atacând” un sector vast al artei lumii, departe
însă de a-i fi necunoscut, dar care l-a interesat doar când şi când, nu în
funcţie de conjuncturi, ci mânat de credinţa că o dată măcar, cândva, va
realiza o carte relativ masivă. […]
Crezul său unic îl voi rezuma prin apoftegma ciceroniană „Ut
sementem feceris, ita metes”, în româna modernă însemnând „Cum vei
munci, aşa vei dobândi”. […]
Profesorul Serghei Coloşenco, prin convingerile sale drepte şi, mai
abitir, prin pasiunea cu care-şi dublează puterea de muncă, ne arată că
drumul nostru, al omenirii, este spre lumină, iar pentru asta e nevoie să dăm
cu tifla disperării şi neîncrederii, dezbinării şi răutăţii. […]
Cartea aceasta, ca şi celelalte - multe - ale lui Serghei Coloşenco, e o
contribuţie la eradicarea… răului.
Gruia Novac”

URSITA
În romanul URSITA apare
mătuşa Despa, o celebritate
medicală a Sucevei şi, prin
urmare, a Moldovei întregi.
Prin descântece şi prin ierburi,
ea avea puterea de a lecui
toate boalele şi, din contra, de
a le trimite oricui nenorocit ce
ar fi avut prilej a-i displăcea
[…] Mătuşa Despa a cercetat
starea lui Luca, a cerut să i se
aducă apă neîncepută şi stropi
rana de trei ori, cântând
următoarea
invocaţiune,
rămasă de la strămoşii noştri
romani, şi pe care nu ştiu dacă
o înţelegea ea singură:

UNICATUL

La un anticariat am găsit manuscrisul
„Noi şi Alecsandri”, cu o explicaţie pe
copertă: urmaşul lui Harpagon. E o scurtă
istorie literară.
Din capitole am reţinut titlurile: „Fişă de
istorie
literară”,
„Voiajorul
literar”,
„Literatura şi sportul”, „Mai tare ca
Eminescu”, „De ce Nicolae Tăutu?”, „Cum
să ne recomandăm cărţile?” ş.a.
Autorul a dat dovadă de ingeniozitate,
iar intervenţia mea s-a rezumat la
aprecierea: un fenomen remarcabil, avem
şi noi un geniu. În gând am zis: - Mă iertaţi,
maestre Măinescu!, este prima mea farsă.
*
Honor alit artes (onoarea întreţine
artele) m-a purtat pe drumuri dobrogene la
o şezătoare unde am relatat întâmplarea
S A T O R
de la Sibiu cu „Pegasul cu 4 cilindri”, când
A R E P O
am făcut şi „spiritism”: pe catafalc un sfert
T E N E T
de oră. După care am dat un interviu cu...
O P E R A
urmări (mi-a făcut-o televiziunea). Scump
R O T A S
Adevărul e că, involuntar, costă popularitatea, dacă vrei publicitate.
mătuşa Despa a rostit celebrul M-au trezit aplauze suprarealiste.
Toate s-au întâmplat de 1 aprilie.
din
pătrat
palindronic
antichitate, care n-avea nicio
Titluri din proza umoristică a lui Nicolae
legătură cu… „medicina”.
Tăutu.

U
U perechea cea de coarne
zimbrii ce-o purtau pe frunţi,
codrii gata să-i răstoarne,
gata să prăvale munţi.
Îl cunoaşteţi voi pe zimbrul
mândru şi-nfricoşător
devenind pe urmă timbru
care paşte-ntr-un… clasor?

UN PESCAR
Ursuză, dimineaţa urcă
umilă peste ulmii umbroşi şi
peste
unduitorul
lac.
Pescarul vine cu scule, undiţi
şi cârlige şi caută unde-s
ungherele cu peşti uriaşi.
Uimit el uită undiţa în unde,
apoi ca un uliu îl scoate pe
unchiaşul urecheat, brotacul!
Cel urgisit îşi pierde urma în
iarbă urându-i urâciosului să
prindă în locul lui un urs.
Seara, pescarul trece pe uliţă
cu ulcica goală, urzicat şi ud
dar vesel…

Din placheta 96, Bogdan
Din placheta 153. Nichita
Din vol. 101 prozopoeme, Ed. Sfera, 2019,
Petriceicu Hasdeu, Biblioteca
Stănescu, Biblioteca Rebus,
p.103.
Rebus, 2014, p.22.
2019, p. 25.
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UNDA SPUMĂ
Mihai Eminescu
Unda spumă, vântul trece
Cu suflarea-i rece
Peste marea ce suspină
... (1, 3).
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Cum nu-s vântul ce aleargă
Pe oglinda largă,
Luciul apei de-l încruntă
... (3, 5)?

3

Căci aș trece suvenire
Blândă de iubire,
Peste-o mare de misteruri
... (7, 9),

6

Printre visele amare
A copilei care
O ador, cum cântă
... (9, 11).
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ORIZONTAL (celelalte definiţii): 2)A acumula o anumită experienţă ●Operă de R. Wagner (1842).
4)„Nederlandse Danssport Ornanizatie” (siglă) ●Gigant ●Graniţele Greciei! 6)„Yacht Racing Association”
(siglă) ●Râu în Irlanda ●Glumă. 8)Eroul „Odiseei” lui Homer ●Bolduri ●Pară! 10)Locuinţă la bloc.
VERTICAL: 1)Sofisticat ●Pasăre solitară ●Praf pe jos! 2)Manevrarea direcţiei unei nave ●Râu în Argentina.
3)Dialect sau grai ●A pândi (reg.). 4)Arbore tropical cu lemn dens şi parfumat ●Cântăresc puţin (var.). 5)Viaţă
●Punct de orientare ●În stoc! 6)Ana Ichim ●Navă care remorchează şlepuri ●Golf în sudul Turciei asiatice.
7)Titlu universitar ●Taur (reg.) ●Camă! 8)A încunoştiinţa ●Oraş în Egipt. 9)Radu Zaharescu ●Ţară africană
●În pantă! 10)Calea ferată ●Schimb de cuvinte.
Dicţionar: LEE, LEPA, TUER, AIAS, BIC, ANT.

URCUŞ
Vasile Voiculescu
Urcuş e cel de al şaselea volum de poezii al lui Vasile Voiculescu, apărut la Editura Fundaţiilor,
în 1937. Am îngrilat opt titluri înscrise pe coloanele rasterate.

ORIZONTAL
(celelalte
definiţii):
3)Oraş în Iran ●„European Bodyluilding
and Fitness Federation” (siglă) ●Papagal
cu penaj multicolor. 5)Cap în Maroc! ●Trişor (arg.) ●Bice! 6)Lidia
Olaru ●În acest loc ●Tip de cusătură. 9)Şcolar ●Sublocotenent
(abr.) ●Garanţie. 10)Larvele unor fluturi ●Identici.
VERTICAL: 1)Zodierul din „Balaurul”, de Mihail Sadoveanu
●Rezultat. 2)Zona joasă din preajma unui vulcan ●Începutul unui
dialog la distanţă. 3)Plantă din familia malvacee, din Africa
●Mâncare din ouă bătute şi prăjite în grăsime. 4)Nina Cozma
●Ciolan ●Sat în Timiş. 5)Nu permit trecerea căldurii ●Carte!
6)Parte principală de propoziţie ●Scaun hipic (var.). 7)„Consiliul
Local Focşani” (siglă) ●Localitate în Germania. 8)Pastă făinoasă
în formă de pătrăţele ●Lacul cu apă termală de lângă Oradea.
9)Ţep! ●Nuvelă de A.P. Cehov ●Ger! 10)„Institut de Recherche
en Astrophysique et Planétologie”, Franţa (siglă) ●Maşină de gătit.
11)Discipoli ●A pălmui (arg.). 12)Fir textil ●Echitaţie.
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Dicţionar: REI, RUIZ, DILI.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad
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UN SĂRBĂTORIT: GHEORGHE
ORIZONTAL: 1)Scriitorul născut la Hordou în 1866, autorul poeziei
„Moartea lui Gelu” (George) ●Poetul George (1916-1972). 2)Apreciat
autor de romane poliţiste (George) ●Gheorghe alintat. 3)Pictorul
tecucean Gheorghe. 4)Medicul-scriitor, autorul jurnalului „Din
carnetul unui medic de plasă” (George; 1884-1943) ●Episcopul de
Huşi Gheorghe. 5)Romanul lui Al. Ivasiuc transpus pe ecran cu titlul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3

„Trei zile şi trei nopţi” în care au jucat actorii Gheorghe Dinică, 4
George Constantin, György Kovacs, Petre Gheorghiu ş.a. 5
6)Gheorghe este autorul romanului „Eres” ●Gheorghiţă din 6
„Baltagul” lui Mihail Sadoveanu, plecat cu mama sa în căutarea
lui
Nechifor.
7)Dramaturgul bârlădean Gheorghe (Geo) 7
■Epigramistul şi rebusistul brăilean Gheorghe. 8)Geo! ●Gheorghe, 8
pe scurt! ●Scriitorul născut la Bârlad (Gheorghe G.), fost secretar 9
al „Academiei bârlădene”. 9)Actorul bucureştean Gheorghe
10
(1883-1968) ●Piesă a lui George-Mihail Zamfirescu. 10)Partenerul
lui George Constantin în filmul „Dragostea şi revoluţia”, în regia lui Gheorghe Vitanidis, pe muzica lui George
Grigoriu (Gheorghe).
VERTICAL: 1)Partea de deasupra a labei piciorului ●„Global Systems Communications” (siglă). 2)Oraş în
Rusia ●Regiune în insula Corsica (Franţa). 3)Vas pentru strecurarea laptelui ●Locaţia unui celebru vrăjitor.
4)Localitate în Norvegia ●În cantitate mare. 5)Relaţie între elementele unei mulţimi ●Domn (înv.). 6)Trup
mlădios ●Nichel (simbol). 7)George Călinescu ●Posezi. 8)Trandafir de dulceaţă (reg.) ●Vechii locuitori din
Iran. 9)Angela Gheorghiu ●Închisă ermetic. 10)Vine de la Nicolae ●Semn de notaţie muzicală fără portativ.
Dicţionar: BORE, DIUL.

Gheorghe GHEORGHIU, Sfântu Gheorghe

Careu dedicat rebusiştilor cu numele Gheorghe.

UNIVERS FAMILIAR
ORIZONTAL: 1)Articole de fond nepreţuite ca valoare. 2)Structură
1
2
3
4
5
6
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9 10
de sprijin aproape de boltă. 3)Înscrisă în circulaţie de puţină vreme
1
●Colecţie de titluri consultate după caz. 4)Ultimul la tragere în bătaia
focului ●Împins din spate… într-un balansoar! ●Suport material 2
pentru producţii ridicate. 5)Element de vârf în prezentare grafică 3
●Replică redusă la fenomenul de respingere. 6)Stimul perceput de 4
compania de cavaleri ●Specie de câine cu poftă de viaţă. 7)Local în
care intră apropiaţii noştri ●Formulă de excepţie aflată la debut 5
●Aureolă iluzorie în jurul unor stele. 8)Tranşă de lichidităţi remisă cu 6
ţârâita ●Găsită cu pierderi la baza materială. 9)Tip de caracter 7
confuz în prezentare. 10)Concepţii nesigure lipsite de susţinere.
VERTICAL: 1)Suplinitor distins admis la clasa întâi. 8
2)Compartiment superior în serviciul circulaţiei (pl.). 3)Întinşi în multe 9
rânduri la întâmplare ●Fondul variabil alocat pentru lumină. 10
4)Diviziune socială cu evoluţie în trepte ●Dispus dinainte cu o sută
de votcă! ●Episod de referinţă desprins din cotidian. 5)Conturat pe larg la modul universal
●Lăsat de muiere că-i din fire dur. 6)Intermediar înscris în asociaţii literare ●Reuşită de
proporţii de interes social. 7)Sistem de consolidare dispus pe centură ●Varietate mai mică
de mac scoţian ●Emisiune de răsunet cu caracter vibrant. 8)Cadru de intercepţie a celor din
trafic ●Mult apreciat în faza de deschidere. 9)Trecut în opoziţie cu oarecare rezerve.
10)Fruntaşi de rând la baza de instrucţie.
Dicţionar: BORE, DIUL.

Dorin PRODAN, Bârlad
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ULISE
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ORIZONTAL: 1)Tatăl lui Ulise, rege din Itaca. Îndurerat de

2

absenţa fiului s-a retras la ţară până s-a întors eroul acasă, 3
luptând alături împotriva peţitorilor Penelopei ●A tradus în limba 4
italiană poezia „Ulise” a lui Lucian Blaga, la Roma, în 1971
(Mariano). 2)Insulă pe coasta orientală a Greciei, patria lui Ulise 5
●Om de stat, orator şi prozator latin, care în „De officiis”, pune 6
problema îndatoririlor avându-l ca personaj şi pe Ulise, revenit 7
acasă (106-43 î.Hr.). 3)„Coeficient de epuraţie sanguină” (abr.
8
med.) ●Epitetul dat de Penelopa lui Anitnou, unul dintre peţitori
●Mobila construită de Ulise din trunchiul şi din ramurile unui 9
măslin, indiciu decisiv la întoarcerea lui acasă. 4)Mama lui Ulise, 10
îndurerată de îndelungata absenţă a fiului ei, şi-a pus singură
11
capăt zilelor ●Construcţia din lemn, uriaş, în interiorul căruia au
încăput mulţi greci, oferit în dar troienilor, a dus la cucerirea 12
cetăţii Troia. Ideea i-a aparţinut lui Ulise. 5)Doar la mijloc!
●Uriaşi cu un singur ochi în mijlocul frunţii. Unul dintre ei a fost ucis de Ulise la întoarcerea lui spre patrie.
6)Camă! ●Estul Itacăi! ●Timpul din strofa a patra a poeziei „Ulise” de Lucian Blaga (sg.). 7)Femeile care
căutau să atragă cu cântecul lor îmbietor, pe corăbierii lui Ulise în apele mării şi apoi să-i ucidă (sg.)
●Întinderea de ape care i-a prilejuit lui Ulise multe necazuri, unul fiind naufragierea pe insula lui Circe, unde a
stat mulţi ani. 8)„Institutul de cercetări textile” (siglă) ●Ocupaţia lui Eumeu, sluga credincioasă a lui Ulise şi a
familiei sale (pl.). 9)Lei! ●Unealta agricolă la care Ulise înjugase un bou şi un măgar arând şi semănând sare,
simulând nebunia pentru că nu voia să participe la războiul troian ●„New Mexico Enviroment Departement”
(siglă). 10)Ocluzie intestinală ●Cei „în floarea vârstei” din postuma „Calul troian” a lui Mihai Eminescu.
11)Eroină din comedia „Ulise şi coincidenţele”, de Mircea Şeptilici şi Gheorghe Dumbrăveanu, jucată la Teatrul
„Victor Ion Popa” din Bârlad, în stagiunea 1964-1965 ●Ulise apare în dreapta! ●Sărut (reg.). 12)Divinităţi
inferioare, amintite de Homer în „Odiseea” ●Rege al Tesaliei, luat de Ulise să lupte împotriva Troiei.
VERTICAL: 1)Fiul lui Priam, căzut prizonierul lui Ahile, în timpul războiului Troiei ●Alt nume al Cetăţii Troia.
2)Zeiţa care l-a îndrăgit pe Ulise pentru iscusinţa sa ●Stânca din Marea Siciliei, din faţa Caribdei, pe unde au
trecut Ulise cu tovarăşii lui de drum. 3)Pictor şi gravor englez (1849-1913)●Povestea lui Ulise ●Regi decapitaţi!
4)Rece! ●Tatăl Penelopei ●Cap pe coasta nord-vest a insulei Savau aparţinând statului Samoa de Vest.
5)Coţofene (pop.) ●Aeroport din Polonia. 6)Tatăl Nausicăi, care l-a primit cu mare prietenie pe Ulise şi, la
plecare, i-a dat o corabie care să-l ducă până în patrie ●Cămaşă rustică. 7)Grup de insule în Golful Siam
●Câinele lui Ulise, care l-a recunoscut după 20 de ani. 8)Prefix pentru doi ●Anno orbis conditae (abr. lat.) ●Stă
pe cal (var.). 9)„African Caribbean and Pacific” (siglă) ●Rima cuvântului necuvânt din poezia „Ulise” a lui
Lucian Blaga. 10)Poporul care a trăit în Corcyra (Corfu de azi) şi care l-a găzduit pe Ulise în drum spre Itaca
●Elinii care „…cu lănci şi săbii” au ucis pe troienii din cetate, în „Calul troian”, de Mihai Eminescu.
11)„Federaţia română de turism-alpinism” (siglă) ●Echipa din Turda care a câştigat Cupa României la fotbal în
12 noiembrie 1961. 12)Fiica lui Inacos, adorată de Zeus ●Ape fără valuri ●Zeiţa care personifica Dreptatea.
Dicţionar: EAST, EGI, PUAA, EPLS, CUEL, DICE.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad

URZEALĂ

UNOR PESIMIŞTI

UMOR

(Şaradă: 4+3=7)

Ce e în tipăritură –
Deci, ce-i scris, nu spus din gură –
Şi o pică făr’măsură
Fac o altă ţesătură.

(Triverb: 6, 6, 3)
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U5

9

2

UNEALTĂ TIPO

17
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R6
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2

(Monoverb: 6 - 8)
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11
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UN FRUCT
(Şaradă: 3+3+3=9)

Cântă câţiva la un loc;
Cheie e, fără breloc;
Te întâmpină la casă;
Prună mai sărăcăcioasă.
Ştefan-Cornel RODEAN, Sibiu

7

12

11

Geo GALETARU, Dudeştii Noi, Timiş

10

ORIZONTAL: Cuvinte vesele.
Constantin MANEA, Galaţi

Traian OANCEA, Târgu Ocna
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ORIZONTAL: 1) Uliţa de la margine de târg: „E firavă şi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
goală: numai ... şi pietre” - Uliţa „îi zugrăvea, cu cridă,
1
pe acoperişurile caselor, sate pentru păpuşi”. 2)
Odinioară „erau ale pământului şi se numeau brazde”,
2
astăzi „au slujitorii lor: măturători care le piaptănă,
3
stropitori care le spală, meşteri care le sulimenesc cu
4
smoală şi asfalt” (pl.) – Fructele aduse de bunic
nepotului în pungă şi risipite pe uliţă. 3) Cămaşa de la
5
piept! – „Singurele ferestre prin care putea privi” copilul
6
erau ale mamei – Monstru mitologic. 4) Luciu interior! –
„Un cer de primăvară plutea involt pe apele aurii ale
7
văzduhului, atât de... că l-ai fi spulberat cu o suflare
8
dinadins” – Din capul locului! 5) „Acolo s-a trudit
zădarnic să treacă dealurile taburetelor, pe sub care
9
motanul îşi croia ...” – „Acolo s-a ... prin codrul
picioarelor de scaune şi de măsuţe”. 6) Uliţa „îi făcea 10
mingi minunate, pe care doar le privea şi săreau” – 11
Prefix medical pentru „lezare”. 7) „Bătrâna noastră
bucătăreasă”, care spuse lui moş Neculai despre copil: „L-o prins
pacostea asta de război şi o intrat acolo la oaste!” – „Lanţ de munţi”, în
toponimia rusă. 8) „Răsăritul lunii îl prinse tot la portiţă. Se apropiau
paşi grăbiţi: era ...” – „Şi-n locul ei era o altă uliţă, pe ... căreia râdeau
alţi copii” (sg.; nom.) – Ultimele zile! 9) La liman! – Prin uliţă „străbat...
cu boi venind de la ţară” (sg.; nom.) – Nu sunt bune. 10) „Putea păşi
singur prin...: era întâia pribegie”, iar „supărarea curcanului îl speria ca
o furtună: se-noura curcanul în pene – el fugea în...” – „Îl purtau... spre
poartă” (sg.; nom.) – Capătul uliţei! 11) „Copilul, cu obrajii colbăiţi, cu
ochii..., începu să scâncească”, iar când copilul ajunsese mare
„rămăsese la portiţă cu ochii...”.
VERTICAL: 1) „Când a venit pe lume fratele meu cel mic, uliţa îl
aştepta la poartă. El nu ştia: era aşa de mic! [...] Purta rochiţă pe atunci
şi se numea...” – Termen cu care te adresezi unui copil. 2) „Bunicul
venea spre casă” – „Lăsase pe... să-i rânduiască lucrurile, şi ieşise
afară să-şi răcorească fruntea în largul vântului” (pl.). 3) Capul
micuţului! – Mersul la
şcoală,
acolo
„îşi
strânse prieteni mici ca
şi el” (pl.). 4) Inima
ratonului! – Zeu babilonean (mit.) – Drum Naţional (abr.). 5) „Un
moşnegel ghebos venea şchiopătând până la felinar; îi vorbea
ceva la ureche, ocrotindu-şi vorbele cu mânile, şi felinarul îi
răspundea cu o lumină care dăinuia toată noaptea” – „Zile şi zile
de-a rândul maşini ferecate, copite de..., cântece şi chiote,
goarne şi fanfare [...], pângăriră tihna uliţii” (sg.). 6) Horia
Stancu – Tată (reg.). 7) Uliţa care, „mânuind mâini nevăzute, le
juca umbrele prin văzduh ca pe un zid” – Repere! 8) Ochi lăsaţi
în jos! – O scurtă plimbare – Începutul primăverii! 9) Jucăria de
pâslă, alături de lupi, de tigri şi alte sălbăticiuni îşi aveau sălaşul
în camera copilului – „Înâia armură” a copilului (sg.). 10)
„Căsuţa lui de atunci era un... alb, palmele mamei erau singura
uliţă prin care putea păşi” (pl.) – Cod aeroport Esmeraldos
(Ecuador). 11) Stau în cuşti! – „Eşti bărbat de-acum”, îi spuneau
părinţii, „tot... eşti, măi băieţelule!”, oftau bunicii. 12) Cartier al
Iaşiului, descris de Ionel Teodoreanu – Felină mică. 13) „Acolo
a hoinărit, în voie, în tovărăşia unui mieluşel de lemn potcovit
cu..., bucălat şi fumuriu la trup, ca un strugur de lână” – În uliţă!
Dicţionar: UCI, NOCI, TSEP, ILE, ATO, ERRA, ESM, UST.
Din placheta 81, Ionel Teodoreanu, Biblioteca Rebus, 2013, p. 4-5.
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U - este varianta lui v. de care s-a separat abia în Evul Mediu. Litera V se scria, de regulă, la începutul
cuvintelor, iar U în interiorul sau la sfârşitul lor, notând fie vocala u, fie consoana bilabială w. Poate din cauza
asemănării sale cu o cupă şi caracterului închis al sunetului, se asociază cu profunzimile pământului şi cu
pântecele matern: „e sunetul prundului, al rădăcinii, al originilor şi al întunericului” (Jünger). În germană se
întâlneşte în cuvintele care înseamnă ceva adânc, închis şi tăinuit: Urne „urnă”, Grube „groapă, mormânt”,
Grund „pământ, fund”, Mulde „covată, vale”. În română, un număr mare de cuvinte având această vocală
conţin, de asemenea, conotaţii lugubre, mai cu seamă prin asocierea lui u cu m sau n: fund, umbră, sumbru,
huhurez, prund. Cu vocea transcendenţei pline, se asociază la noi şi misteriosul „cucu”. Sunetul corespunde
culorii negre a pământului sau unui verde închis. E şi sunetul Taurului zodiacal.
Apud Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Editura VOX, 2007

U
Această literă a fost inventată de cel mai leneş inventator. A fost însărcinat să-l inventeze pe U şi ce-a făcut
al naibii? S-a dus în cameră la el cu un O de tipar mai lunguieţ şi s-a făcut că se gândeşte. Şi a chiulit în
camera lui de lucru câteva zile. Când mai marii lui au bătut în uşă şi l-au întrebat cum stă cu „producţia”,
acesta a luat O-ul de tipar mai lunguieţ, l-a tăiat cu un bomfaier în două şi a ieşit din camera de lucru cu doi de
U. La unul din ei i-a prins o codiţă şi l-a făcut U de mână. Nu ziceţi că pentru chestia asta a luat şi o primă
substanţială? Chiulangiu tipul, dar i-a umblat mintea.
Nicuţă Tănase, Carte de explicaţie a viselor, Editura Albatros, 1975

URZICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Plantă cu flori albe, numită şi „urzică-albă” (2
cuv.) ●Bogdan Grigoriu. 2)Obiecte confecţionate din fibre de urzici
●A moţăi (reg.). 3)Companie indiană de căi ferate (abr.) ●Bere!
●Povestea cu sora prinţilor transformaţi în lebede; ca să le recapete

2
3
4
5

înfăţişarea, aceasta le va împleti cămăşi din fibre de urzică (H.
Cristian Andersen). 4)Locurile pe unde cresc urzicile ●Plantă 6
erbacee. 5)Suprafaţă la gard! ●Înaripata urzică, vieţuitoare printre 7
urzici (dim.). 6)Partea critică din revista „Urzica”, ce şi-a propus să-i
8
„urzice” pe „leneşi, mincinoşi, parveniţi, panglicari, timoraţi, şovăitori,
pleşcari, servili şi alţii de aceeaşi teapă”, în editorialul primului 9
număr din 1949 (pl.) ●Stânjenel. 7)Altfel de arac ●„Tubulinei 10
specific Chaperone A” (abr. biochim.) 8)Nae Ionescu ●La preţ!
11
●Nicu Florea. 9)Povestire de Mihail Sadoveanu în care apare
Alexandru Urzică, „un moşneag cu părul alb, cu nasul roş, fără barbă…”, cu „năravul beţiei” din tinereţe
●Eugen Urzică. 10)Inflorescenţa urzicilor ●Soiuri de urzici. 11)Specie de urzică ●Urzica-mică.
VERTICAL: 1)Umorist bucureştean, redactor la „Nichipercea”, publicaţia care şi-a schimbat denumirea în
cinci rânduri, numindu-se şi „Urzicătorul” (N. T.; 1833-1890). 2)Marcate de urzici ●Împreună. 3)Areal al urzicilor
●Rădăcina urzicuţei! ●Cui bont. 4)Elena Cernei ●Creaţii poetice apărute în revista „Urzica”. 5)Om de carte
●Nume feminin. 6)După lecturile din „Urzica”. 7)Lidia Cozma ●Spre ●Pictor toscan (sec. XV). 8)Erbacee
înaltă, cu flori brune-măslinii, cunoscută şi sub numele de „urzică-moartă” ●Într-un careu! 9)Rădăcină de
urzică! ●Stat asiatic unde se dezvoltă urzica-mică, specie cu importanţă pentru industria textilă ●Emil Săndoi.
10)Apar pe piele după înţepăturile urzicilor ●Se strâmbă oamenilor din convoi în poezia lui Serghei Esenin
„Garduri vechi, urzici îngălbenite”. 11)Sportivul Marius Urzică ●Mic arhipelag în Oceanul Pacific.
Dicţionar: OTR, ARE, UEA.

URZICILE
(Biverb meta-anagramat:
xxxxA + xxx = 5-3)x

Lucian
X:

(Rebo eliptic anagramat: 5 + (3) = 7)x

(Monoverb cu incastru anagramat:
xxxxxNx)x

Corneliu

Urzica-creaţă

X:

Urzica-neagră

X:

Urzicuţă
Leon COCOŞ, Bârlad
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UVERTURI
Dedic careurile cântăreței Viorela FILIP,
personalitate marcantă a vieții cultural-artistice
din țara noastră.
ORIZONTAL: 1)Comună din județul Constanța,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6

unde s-a născut Viorela Filip, în data de 15 martie
1951, celebră cântăreață, compozitoare, textieră și 7
profesoară de canto ●Prenumele mamei Viorelei Filip, 8
fostă absolventă a Institutului de Ocrotire din București. 2)Compozitor
român, realizatorul piesei „S-a deschis fereastra către vis”, interpretată de 9
Viorela Filip (Temistocle) ●Îmbinat. 3)Marina Florea ●Soprană a Operei 10
Naționale din București, absolventă a Universității Naționale de Muzică, 11
pregătită de profesoara de canto Viorela Filip la Școala Populară de Artă din
București (Mădălina Ștefania) ●Macazuri. 4)Interpret de muzică populară din Maramureș, fost elev la clasa de canto și
muzică ușoară a Viorelei Filip (Radu) ●Elevă pregătită de profesorul Claudiu Filip de la Palatul Copiilor din Bacău,
interpreta cântecului „Poveste de iarnă”, realizat de compozitorul Cristian Alivej, pe versurile Viorelei Filip (Roberta).
5)Realizatoare de emisiuni difuzate la Televiziunea Română care a colaborat și cu interpreta de muzică ușoară Viorela
Filip, nelipsită de la programele de Revelion (Mariana) ●Placă de teracotă de la sobă. 6)Măsură de teren ●Prezentatoare
de emisiuni televizate din țara noastră care i-a făcut o vizită Viorelei Filip, la casa natală de la Tuzla, în anul 2006, moment
de bucurie pentru cunoașterea părinților artistei ●Colină. 7)Atlet din Etiopia (Dereje) ●„Ron Paul Institute” (siglă) ●Elena
Merișoreanu. 8)Una după alta! ●Numele de scenă al unei cântărețe de la trupa „Heaven”, fostă șefă de promoție a Școlii
Populare de Artă, la clasa Viorelei Filip. 9)Membră a juriului care a contribuit la acordarea premiului I pentru piesa „Se
învârte roata”, pe muzica și versurile Viorelei Filip, interpretată de Alexandra Șipoș, la secțiunea „Creație/Adolescenți” a
Festivalului „Mamaia Copiilor”, 2011 (Olimpia) ●Hotel din Bangkok. 10)Tatăl Viorelei Filip, absolvent al Facultății de
Litere și Filosofie a Universității București, cunoscut poet și prozator satiric, profesor, metodist cultural, redactor-șef la
Societatea Română de Radiodifuziune ●Compozitor român și profesor de canto care a colaborat cu Viorela Filip (Ioan).
11)Compozitor român, cel care a semnat muzica șlagărului „Doar un trandafir”, versurile și interpretarea aparținându-i
Viorelei Filip (Gheorghe E.) ●Alt compozitor român care a colaborat cu Viorela Filip (G.).
VERTICAL: 1)Cântăreț de muzică ușoară din țara noastră care a interpretat piese pe versurile Viorelei Filip (Aurelian)
●„Academia de Științe Medicale” (siglă). 2)Cântăreață de muzică ușoară din România care a făcut două turnee în
Republica Moldova împreună cu Viorela Filip și Aura Urziceanu (Marina) ●Sunet de trompetă. 3)Zoe Peter ●Scoase din
plic! ●Cântăreață română de muzică ușoară, interpreta melodiei „Să ne-amintim”, compusă de Dumitru Lupu pe versurile
Viorelei Filip (Mirabela). 4)Cântăreț italian prezent la manifestarea „Festivalurile Verii”, evoluând alături de Viorela Filip
și Claudia Mori (Robertino) ●Cod al aeroportului Anniston (S.U.A.). 5)Aflată, în fond, în „fiecare val de mare”,
parafrazând o expresie a Viorelei Filip ●Prinse în duet! ●Formație românească de muzică pop din care a făcut parte și
Sorana Mohamad, fostă elevă a profesoarei de canto Viorela Filip. 6)Diminutiv de la Adrian ●Munte în Australia
●Interval de timp. 7)„User Account Control” (siglă) ●Instrument muzical complex studiat de Viorela Filip cu profesoara
Mira Ghișoiu la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. 8)Găsite în plus! ●Cântăreață, actriță și prezentatoare
de televiziune din România, interpreta piesei „Îmi doresc să fiu o stea”, realizată de Dan Dimitriu, pe versurile Viorelei
Filip. 9)Solist de muzică ușoară și actor român care a cântat în duet cu Viorela Filip melodia „Du-te, inimă, în zbor”
compusă de Aurel Giroveanu (George) ●Element de compunere, folosit cu sensul „pe deplin”. 10)Cântăreață din țara
noastră, fostă elevă a Viorelei Filip și fostă componentă a trupei „Candy” (Lucia) ●Lugojana lui Filaret Barbu. 11)Fire de
cusut ●Realizatoare de emisiuni televizate și redactor al revistei online „Femei de 10” care a publicat, în data de 22
septembrie 2017, un articol-interviu cu Viorela Filip (Marina).
Dicţionar: NEDI, AETAS, RLI, ORD.

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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4

5

6

7

8

9
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ORIZONTAL: 1)DOAR... ●...UN TRANDAFIR. 2)Generatoare de tensiune
●Șters la față. 3)O PICĂTURĂ... ●...DE AMOR. 4)Faze de selecție.
5)FĂRĂ... ●...IUBIREA TA. 6)Tuns pe capete! ●Înaintaș penetrant. 7)ZI...
●DUPĂ ZI. 8)Scoase din navă! ●Cap de jaguar! ●„Innovation Optic Electron
Systems” (siglă). 9)SCRISORI... ●...DE BUN RĂMAS. 10)Caracteristică
unui masiv african (var.).
VERTICAL: 1)Apucat din troacă ●Piulițe folosite în popor. 2)Critic literar
român (Laurențiu) ●Format de elipsă. 3)Familie de imigranți italieni din
S.U.A. ●Vest și Est. 4)Pătratul rădăcinii ●Popor din neamul slavilor ●O
deposedare nepermisă. 5)Aflat dincolo de mare ●O damă cu care te poți lua.
6)Lungite la pământ ●Ieșite din haos! ●Prinse în chenar! 7)A difuza un
concert lacustru. 8)Apreciat... cel mai potrivit ● Preoți. 9)Formă de gheață de
regiune ●Veche bază de instrucție. 10)Hotel din Mamaia ● În vest!
Dicţionar: MACENTI, ZAI, ALCOR.

Ionel ȘERBAN, Bârlad

UNDE EȘTI TINEREȚE ?
ORIZONTAL: 1)În „Noaptea regilor” acest dramaturg și poet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

englez supanumit „Lebăda de pe Avon”, spunea că tinerețea
este „o stofă care nu durează” (William). 2)Poet, publicist și 1
disident politic român care a ascultat „Cântecul vânătorului tânăr” 2
în volumul „Semne particulare” (Dorin) ●Băiatul oacheș și rotofei
din grupul celor șapte tineri intitulat „Cireșarii”, din cunoscutele 3
romane de C-tin Chiriță. 3)Eu, în limba latină ●Se dă la muieri 4
…în tinerețe! ●Cel mai mare fotbalist din toate timpurile care și-a
5
început cariera la 15 ani jucând pentru Santos și pentru naționala
de fotbal a Braziliei începând cu 16 ani. 4)Frumoasa actriță 6
italiană care la vârsta de 20 de ani este distribuită de Mario 7
Soldati în filmul „Fata de pe malul râului” (Sophia) ●Apar
domnișoarele! ●Din vest! 5)Dame de pică! ●În pagină! ●Cel mai 8
important examen al liceenilor (fam.). 6)Readuse la domnișoare! 9
●Poetul prahovean care în „Tinerețe” a ascultat „Glasul mării” în
volumul „Cascadele luminii” (Negoiță). 7)Editura Tineretului îi 10
publică acestui poet maramureșean în 1961 un volum de 11
„Versuri” în care găsim și titlul,,Constelația Fecioarei” (Tiberiu)
●Posibilitate de afirmare a tinerilor căsătoriți ●Gol nevalabil! 8)Tinere studioase ●Face parte din categoria
tineret ovin mascul de reproducție. 9)Preistorie! ●Poet și prozator care în 1965 la Editura Tineretului publică
volumul „Băiatul și luna” (Nicolae). 10)Din poezia „Copiii” a acestui liric ardelean amintim versurile „Noaptea
târziu un strein a bătut la poartă/ A căutat tinerețea mea moartă,/ Și negăsind-o mi-a sărutat copilul pe gură./ Și
de atunci fiul meu cunoaște spaimă și ură” (Emil) ●În filmul „Puterea și adevărul” regizat de acesta apare și
peronajul Mihai Duma, interpretat de Ion Besoiu, care „vine cu atributele tinereții și are conștiința descătușării
de capcanele auto-conservării” (Manole). 11)A depăși vârsta tinereții ●Sunt în măsură!
VERTICAL: 1)„Regele boemei” de la care ne-a rămas volumul „Mare incognitum”, din care cităm titlurile
„Tânără fată” și „Adolescenta” (Dimitrie) ●Personaj masculin din romanul „Băieții duri nu dansează” de Norman
Mailer. 2)„Cine e devreme bătrân, rămâne mult timp tânăr”, ne spunea acest scriitor romantic francez (Victor)
●O vară în Franța …la tinerețe! ●Suită pe scări. 3)A fi atins de marea iubire ●A intrat în bloc. 4)Finalul unui
meci de box ●„Tânărul zeu” al literaturii românești de la care ne-a rămas poezia „Ai noștri tineri” (Mihai).
5)Vechea denumire a Irlandei ●Centru auto! 6)Fac parte din zestrea fecioarelor (sg.) ●Scriitor francez, laureat
al premiului Nobel 1947, care spunea „Ah! tinerețe ●Omul nu o posedă decât un timp, iar restul vieții o
recheamă” (Andre) ●Apar minorii! 7)Pene! ●În 1972 această prozatoare cu un simț dramatic al detaliului
debutează cu volumul „Anotimpul de aur”, din care amintim titlul „Tineri la răspântie” (Valentina) ●Oraș în
Rusia. 8)Apă din Japonia! ●Tânăra maramureșeancă, interpretată de Teodora Mareș, dintr-un cunoscut film de
George Cornea. 9)Localitate în Franța ●A admirat „Crengile tinere” în volumul „Dialog” (Mihai). 10)Filozoful
„moralist fără morală” pentru care tinerețea „e timpul delicateței de suflet, al pudorii virginale, al adorației, al
curiozității, al sfiiciunii matafizice în fața infinitului, al elanului generos și filantrop, al dărniciei de sine și al iubirii
de oameni” (Mihai) ●Club bucureștean în care se desfășoară activități de pe urma cărora
tinerii învață ce este disciplina, motivația, angajamentul și cooperarea. 11)Cunoscut
compozitor român care în „Cugetări” spune că tinerețea „este o stare a spiritului, un efect al
voinței, o calitate a imaginației, o intensitate emotivă, o victorie a curajului asupra timidității, a
gustului aventurii” (George) ●În volumul de proză scurtă „Însemnări mehedințene” acest
scriitor inserează și titlul „Tinerețe fără bătrânețe” (Victor).
Dicţionar: EGO, ETE, ERIN, TAZ, ADE.

Lucian STĂNCESCU, Bârlad

UNEALTĂ DE
UNITATE DE
URMĂREŞTE
TÂMPLĂRIE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ MERSUL ACTIVITĂŢII
(Androgin: 4, 6)

Mai mare peste cioară,
Eu de croncan îl ştiu;
Unealtă ce dă găuri,
Cotită, cu burghiu...

(Metagramă anagramată: xxRxxxx - xxxxxNx)

Carne tocată şi-ambalată
În intestine de-animal
Care-i gătită şi servită
Într-un astfel de local.

(Monoverb epentetic: XXXXOOOXX)

E pus ca să măsoare la curent
(Căci asta-i misiunea ce o are)
Şi-apoi ne face o verificare
Cu mult-acurateţe şi talent.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani
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UnU!
ORIZONTAL: 1)Informator de serviciu. 2)Momeală pentru somn
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
●Fond de carte. 3)Gura leului ●Dovezi perceptibile. 4)Reprezentant al
opoziției ●Intrat la mijloc între opozanți. 5)Specificul unor manifestări 1
repetate ●Încadrate la termen... în armată! 6)Axul unui scripete! 2
●Tacâm pentru meseni. 7)Un om trecut prin viață ●Verdele pădurilor 3
●Căni goale... la cină! 8)Delfin în largul mării ●Companie de sunet.
9)Loc de întâlnire cu soarele ●Specialitate de ton... prost făcută. 4
5
10)Uscatul acoperit de ape.
VERTICAL: 1)Protagonist într-un serial de aventuri. 2)Apărut pe teren 6
cu formația petroliștilor ●Accesoriu în dotarea celor prezenți la
instrucție. 3)Blocat la ieșire ●Zonă limitată pentru schimbul de produse 7
agricole. 4)Omul pustiului ●Timbru lipsă din clasor. 8
5)Unitate de modelărie ●Consum mediu... pentru un 9
transportor! 6)Datul la gioale ●Practicant novice.
7)Înfățișarea unui nou-născut ●Apreciere făcută cu 10
indulgență ●Pistă... pentru alpiniști! 8)Platou cu produse pentru vegetarieni ●Mobilul pe
care îl foloseau țăranii. 9)Beneficiar de exploatarea ocnașilor ●Repartiție la locul de
muncă. 10)Mic grup de potentați.
Marian GÂZEA,Turnu Măgurele

ORIZONTAL: 1)Strictă separare, spre imaculare (pl.) 2)Vorbă
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
de-ndurare, când eşti la srâmtoare. ●Harnic torcător, fără de fuior.
3)Oameni onoraţi, care-s minunaţi. 4)Nume iscălit a unui turcit. 1
5)Exprimat artistic, este beletristic. ●Aicea cutie, chiar acuma scrie! 2
6)Tot cutie grafiem, însă inversăm! ●Nume de navigator,ce-i cunoscut 3
tuturor. 7)Nume de mârţoagă sau, dacă vreţi, gloabă. ●Acum învechit şi
rar folosit. 8)Munca uşurează şi-o înobilează (pl.) 9)Rotor, la-nceput, de 4
român făcut! ●Aşa-i la-nceput, la tenis bătut! ●Roci stratificate, în mină 5
stocate (sg.) 10)Dacă o priveşti, ai să o pofteşti.
6
VERTICAL: 1)E un fel de cacealma, trasă unuia. 2)Una ruşinată ce
stă cam plecată. ●E o carte oarecare, deşi mică pare. 3)Bun e de 7
pansat, că a fost tăiat. ●Liţe grafiate doar pe jumătate! 4)Câte-un 8
oarecare, pentru orişicare. ●Un împrăştiat foarte degajat. 5)Cu o 9
comportare ca-n rural apare (pl.). 6)Care se produce doar când
reproduce. 7)Dimensionare la o scară oarecare. ●Orşice ai pune, tot 10
astfel rămâne. 8)Mic etaj ce are un rol de mascare. ●În Latium născut, la Roma crescut. 9)Curată în ţară şi
peste hotară! ●Studiază, va să zică,doar o părticică mică. 10)Prin lege e stabilită şi alcătuită.
Gheorghe NICULESCU, Uricani
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ORIZONTAL: 1)Prevăzute cu clanţe ●Exigent. 2)Stil curgător şi
armonios. 3)Vânt puternic ●Aeroport din Gabon (cod.). 4)Duo final!
●Simplu, naiv. 5)Stâlpii casei ●„National Technical University of
Ukraine” (siglă). 6)Siglă pentru „União Internacional Protetora dos
Animais”, Portugalia ●Ioan Grigorescu ●Unu şi unu! 7)Companie
aeriană franceză, din 1935 ●Nu produce nicio vătămare. 8)Folositoare
(sg.) ●„Bull Run Unitarian Universalisis”, SUA (siglă). 9)A mira ●Gol.
10)Discipol ●„Avioane ultra uşoare” (abr.).
VERTICAL: 1)Unu de sus până jos! 2)Bate în roşu. 3)La liman!
●Cele mai bune. 4)Era mahomedană ●Peşte de baltă.
5)Rumegătoare nordice ●Cămaşă rustică. 6)Munte în China (1094
m.) ●Plantă textilă ●Victor Cozma. 7)Ion Frunzetti ●Pastă cu care se

acoperă obiectele de ceramică înainte de ardere, pentru a ascunde
culoarea naturală. 8)Cartuş ●„Central Rodeo Cowboys Association”,
Australia (siglă). 9)Unu şi unu de mai multe ori! 10)Stau înşiruiţi!
10

Dicţionar: OUU, UAT, IMA, XING.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad
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ORIZONTAL: 1)Stil vocal propriu jazzului ●Construcţii 2
monumentale. 2)Figură plană constituită din două arce de cerc cu 3
aceleaşi extremităţi ●Prăpastie. 3)Fructe aromate ●Pământ galben. 4
4)Bunişor ●Înlocuitor de cafea. 5)Fluviu în Asia ●Albituri ●Timp
5
istoric. 6)Tei! ●Cu preocupări exagerate. 7)Reacţie afectivă
●Monedă divizionară romană din aramă. 8)Ciolan ●Prunişor. 6
9)Porţie ●A agăţa. 10)Centrul Bacăului! ●Roman de William 7
Faulkner. 11)Ţesut subţire, fibros ●Tată alintat.
8
VERTICAL: 1)Anemiat ●Parte a corpului. 2)Căsătorie religioasă
●Bolduri. 3)Scriitor indian ●Felină domestică. 4)Ţinut în Groenlanda 9
●Bătrâni. 5)Hămăială ●Postumă eminesciană. 6)Voce la operă ●Sat 10
în Timiş ●12 luni. 7)Stigmatizat. 8)Curea! ●Insula lui Circe (mit.) 11
●Zeu egiptean (mit.). 9)Fără cotituri (pop.) ●Dinţi lungi şi ascuţiţi.
10)Cerboaice ●Paznic al haremului. 11)Punct cardinal ●Preoteasa care întreţinea focul sacru, la romani.
Dicţionar: AES, ACA, TUNU, ECO, AEA, UNUT.

Leon COCOŞ, Bârlad

UNU LA PĂTRAT!
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ORIZONTAL: 1)Custode al coroanei implicat în exploatări forestiere
(pl.) ●A face autostopul. 2)Nu e bună la produs ●Nu mai aşteaptă ziua
de apoi ( pl.). 3)Parolă pentru aflarea unui număr (fem. pl.) ●Nu are
copii (fem.). 4)Pierderi competitive. 5)Gemenele Patriciei Kaas! ●A
realiza o emisiune. 6)Masă formată din feluri de broaşte ●Straturile
superioare ale văzduhului! 7)Priviţi cu înţelegere. 8)A fi în cunoştinţă de
cauză ●Evoluează pe poante. 9)Intrarea în LABIRINT care e pe la
Bârlad! ●Pierderi de proprietăţi. 10)Deprindere pentru unul făcut din
alcool.

2
3
4
5
6
7
8
9

VERTICAL: 1)Schimbi cu ele impresii când faci o carte. 2)Calificativ
pentru un cuvânt articulat (fem.) ●Calul de bătaie al 10
tuturor colaboratorilor! 3)A se pierde din vedere ●Sărutat cu foc. 4)Are chemare. 5)Capac
pus fără zgomot! ●N-au căutare. 6)Ridicări la putere ●Capăt de drum văzut ca prin fum! 7)A
trimite la dracu’, în casa Domnului. 8)Adusă la cunoştinţa publicului larg prin intermediul
unui SERVICIU DE INFORMAŢII ●Se afumă în coş. 9)Văzute goale la luptă ●Îngerii
DOMNULUI (var.). 10)Scoasă la vedere mai pe departe ●Bani de la stat.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

UNU ŞI UNU!
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ORIZONTAL: 1)Activitate specifică la abataj. 2)Câştig mic dintr-o 2
găinărie ●Sistem ce ajută la crearea unei bune imagini. 3)Pus la zid 3
●Nu se ia după ce-i scris în ziar. 4)E de apreciat aşa cum este
●Veşmântul obişnuit al toamnei. 5)Aflaţi în formă brută ●Un pic… de 4
caş. 6)Teren de instrucţie a bobocilor ●Candidaţi pentru partide 5
(sg.). 7)Ajunşi de poveste ●La biliard, e bâtă. 8)Momeală pentru 6
somn ●Îl iau toţi peste picior. 9)Graniţa de uscat! ●Cu ea trăgeau
7
unii la măsea pe vremuri ●E tot mai rar la înălţime. 10)Rău
8
conducător… ●Prins în fălci. 11)Unităţi de lucru mecanic.
VERTICAL: 1)Picate bine. 2)Războiul sfârşitului 9
lumii. 3)Adusă în stare pură ●Prinse la ochi! 10
4)Element de bază al unui sistem periodic (pl.).
5)Goleşte butoiul de bere încet, încet. 6)Una care a 11
primit ajutoare din afară. 7)Dus la parchet pentru spargeri ●Ridicat în picioare. 8)Cele care îşi
asumă riscul acţiunilor. 9)Se impune la proba de patinaj. 10)Gol… printre picioare. 11)Merită,
dacă ar primi şi mită! ●Reţinute la treabă!
Dumitru HURTUPAN, București
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ORIZONTAL: 1)Buştenii din păduri. 2)Lacrima dimineţilor ●Prozator 2
francez, autorul romanului „Regii blestemaţi” (Maurice). 3)A munci din 3
greu ●Prefix pe patru roţi. 4)Familie nobiliară scoţiană ●Ulpiu Olaru. 4
5)Principiu inteligent care a plăsmuit lumea, în filozofia greacă ●A
5
împodobi o cusătură populară. 6)Erou din proza lui Titus Popovici
●Membru al „Junimii” ieşene (George). 7)Instrument de suflat cu ancie, 6
asemănător oboiului, în Grecia antică ●Zeul iernii, la nordici. 8)A da 7
greş ●Sat în jud. Bacău. 9)Bucăţi mici de lemn. 10)Sunet de trompetă 8
●Imită strigătul bufniţei ●Abis!
VERTICAL: 1)A lovi cu putere ●Punct cardinal. 2)Erbacee cu flori 9
galbene, întrebuinţată în medicină. 3)Unu’ după altu’. 4)Sat în Timiş 10
●Laura, în limba islandeză. 5)Aer de mare! ●Începutul poveştii!
●Dumneata, altfel spus! 6)Judeţul Hunedoara (abr.) ●Rachiu tare (reg.). 7)Cureluşă de meşină ●Patru
sezoane ●Avantaj. 8)Unu şi unu! (pl.). 9)Parte a unei maşini ●Instrument muzical cu coarde. 10)La minor!
●Preoteasa din satul Măgura, din romanul „Baltagul”, de Mihail Sadoveanu.
Dicţionar: NOUS, ULL, LARU, INO.

ORIZONTAL: 1)Luna! ●Cocoloş mic şi rotund. 2)Drum în pantă ●Nu
aude. 3)Mirele-insectă din „Călin (File din poveste)”, de Mihai
1
Eminescu ●„Clubul Sportiv Universitatea” (siglă). 4)Lemn lung şi gros
2
folosit în construcţii ●Văzută la lupă! 5)Bătut de hocheişti ●Orăşel în
Polonia. 6)A tradus în limba franceză poeziile lui Mihai Eminescu
3
(1837-1895). 7)Localitate teleormăneană ●Vârf în Munţii Călimani,
4
lângă Topliţa (1127 m.). 8)Interval de timp de cinci ani ●Iese pe horn.
5
9)Plin de apă ●Loc despădurit ●Intrarea în tunel! 10)Cheamă un câine
●Movilă de pământ.
6
VERTICAL: 1)Greşeală a unui fotbalist ●Gloată. 2)Prună uscată
7
(reg.) ●Diminutiv masculin. 3)Formaţie de nori groşi, albinoşi, în formă
8
de grămezi izolate. 4)Bucată dintr-un trunchi de copac tăiat ●Opreşte
caii din mers. 5)Zeciuiala morarului (reg.) ●Vârf în Munţii Făgăraş
9
(2283 m.). 6)Estetician, istoric literar şi psiholog român (Liviu) ●Produs
10
lactat. 7)Aproape sus! ●Sat în judeţul Mehedinţi ●Împreună. 8)Tur la
dans, prin Transilvania ●Metaloid gălbui, cu miros pătrunzător. 9)Posomorât ●Vârf în Munţii Vâlcanului, lângă
Lupeni (1733 m.). 10)Loc de detenţie ●Cu funcţii multiple.
1
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Dicţionar: SUSZ, USUR, RUC.

Careuri de Costel FILIUŢĂ, Bârlad

UiUiU
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ORIZONTAL: 1)Momentul adevărului... la facultate! ●Răsturnat în curbă. 2
2)Aflat într-o stare de plâns ●Despărțită de soț. 3)Operă interpretată la sfârșitul 3
semestrului doi ●Rodul țarinei (pl.). 4)Masă verde la casa lipoveanului ●Marcă 4
la români. 5)Auriu la coajă! ●A câștiga prin corupție. 6)O brută grosolană
5
●Unu la zero! 7)Repetiție cu cântec pentru micii somnoroși ●Bărbat ieșit de la
toaletă. 8)Condiment din foi ●Bine făcute. 9)Eliminări...pentru vorbe 6
injurioase. 10)Piept de fată! ●4-1!! ●Surprinse în trafic... pentru afaceri!
7
VERTICAL: 1)Țintă vie în filmele cu cowboy ●Scoasă din evidență. 8
2)Participant la proba de talere ●Proba veridicității. 3)Unu coborând la nivelul
nouă! 4)Rezultatul unei întâmplări șocante ●Imprimate care se distribuiau cu 9
discurile în club (sg.). 5)Deplasat în front ●A ocupa un post după serviciu 10
●Pumn în față... într-o dispută! 6)Carcasa unui reactor! ●A continua treaba...
după norocul fiecăruia ●Surpriză sonoră pentru copiii neastâmpărați. 7)Unitate pomicolă în plină dezvoltare ●Animalul
reprezentat printr-o statuie! 8)Numai unu și unu! 9)Un bărbat misterios ●A da o replică fățișă. 10)Necunoscutele cu care
au de-a face curioșii ●Cușca cu lei.
Orizontal: Dumitru GUINEA, Băneasa, Teleorman
Vertical: Marian GÂZEA,Turnu Măgurele
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UNU…
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(FANTEZII)

2

ORIZONTAL: 1)Are grijă de copii ●Păsări marine, albe, cu 3
spatele şi aripile cenuşii. 2)Cântăreţ popular ●Rasă de porci
autohtonă. 3)Persoana care plasează un capital într-o 4
afacere. 4)Insulă în Polinezia ●Adevărat. 5)Porunca 5
sultanului (od.) ●Militarii de pază. 6)Îndoială ●Întâmplare
6
neplăcută ●Ene! 7)Loc de agrement hunedorean ●Prăjina cu
cârlig de fier. 8)Opreşte! ●Înştiinţări oficiale ●Asia! 9)Peşteră 7
●Îndoitură. 10)Element de compunere circumstanţial (var.) 8
●Care va veni. 11)Copaci ●Vorbitul încet (pl.). 12)NOUĂ
9
(pl.; masc.) ●Substanţă chimică.
VERTICAL: 1)Cu sensul „de-a curmezişul” ●A ţinti ●Cap de 10
pisică! 2)Lac între Canada şi SUA ●Unitate de măsură a
11
intensităţii sunetelor. 3)Fildeş sintetic ●Bune de şters. 4)Prinţ
rus ●Substanţă solidă, care în reacţie cu 12
apa dă acetilena. 5)Râu în Liban
●Rădăcina morcovului. 6)Carete! ●Mers înainte ●Casete! 7)Venit domnesc (od.) ●Pădurice
pe malul unei ape. 8)Frumoase, atrăgătoare ●Ion Pătraşcu. 9)Urechea lăcatului ●A
reproduce cuvintele cuiva. 10)Fiica lui Caragea Vodă ●Sport practicat pe apă. 11)Invers!
●Lucrători într-o tipografie. 12)Locuitoare dintr-un oraş moldovenesc (pl.) ●Teren neroditor.
Dicţionar: ARZ, AASI, IRAT.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad

...UNU !
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ORIZONTAL: 1)Chemare la un ansamblu de jocuri populare ●Cântec
ce a rezistat trecerii timpului. 2)Strânsul la mijloc pe scenă al unor 3
balerine ●Aplicație pentru prinderea mai multor posturi. 3)Aflați în 4
trecere pe la fiecare dintre noi ●Ne vorbește de rău. 4)Prezența ei pune
5
seriozitatea la grea încercare ●Își asumă riscul de a fi în pericol!
5)Elemente periferice în componența unor relee! ●Piesă în deschiderea 6
stagiunii teatrale. 6)Crește rapid în înălțime dacă-i pui ●Gros lipsit de 7
talie! 7)Un local foarte popular ●Ultimele rate plătite în sfârșit! ●Scaune
8
ridicate pe patru picioare. 8)A interpreta vocal o lucrare grea ●Săritură
din avion după aterizare. 9)Pierdutul unui om de valoare ●Mișcarea 9
elicei în apă. 10)El nu are timp de pauză.
10
VERTICAL: 1)Formula unei mișcări pendulare ●Încadrat la fix.
2)Timpul de mai... apoi ●Apreciere de formă și de fond. 3)Cel mai bun dintre practicanți ●Aflat într-un caz grav
cauzat de o erupție. 4)Unu și unu... fără pereche! ●Limbi dispărute de-a lungul timpului ●Parolă într-un sistem
de transmisii. 5)Un grup de dalmațieni. 6)Trofee aflate la dispoziția lopătarilor ●Curte... dintr-un cartier! 7)Zar
fără puncte ●Tanc rămas după scurgerea timpului! ●Trecut-au prin Istanbul. 8)Plecați la lucru cu hamalii
●Timp de relaxare... pentru pescari. 9)Intrare în curbă... prin București! ●Bărbat în firea lui. 10)Esență utilă
pentru obezi ●Efort de durată.
Orizontal: Iustin BUȘE, Alexandria
Vertical: Marian GÂZEA, Turnu Măgurele

UNEALTĂ DE ZDROBIT

URĂRI DE BINE

URSITĂ

(Afereză: oxxxxxxx)

(Anagramă: 8)

(Scart: xoxxxxx)

O femeie cam ciudată,
Pierzându-şi capul, îndată
Are ca alternativă
Doar o moară primitivă.

Locuri unde s-au produs
Adâncituri de teren;
Politeţi ce ni le-a spus
De-obicei un prieten.

Dania pe care-o faci
Ajutându-i pe săraci;
Arenda cârciumii-n sat,
Ori destinul ce ţi-e dat.
Nelu VASILE, Turburea, Gorj
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ULTRAMARIN
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ORIZONTAL: 1)În fond, este judecată în lipsă. 2)Corp extraterestru pe 2
orbita cosmică ●Scos la pensie ca urmare a manevrelor de la serviciu. 3)Plin de 3
putere...pentru haltere! ●Încadrat la termen redus. 4)Drumurile noastre toate... 4
●Malurile unui râu... din Rusia! ●Talie de copilă! 5)Un moment dintr-o
5
comedie ●A-şi găsi locul ca trecător. 6)A scăpa de sarcini ●Glasul durerii...
auzit mai rar. 7)Menţionat ca fiind din partea locului ●Râvnită de competitori... 6
pe culoare. 8)Mijloc de circulaţie la scară redusă. 9)Trecătoare pe la castel 7
●Muncitori care lucrează scump. 10)Ruperi de nori... în noiembrie! ●Ea nu 8
este ceea ce pare ●Uniune... pentru economie!
VERTICAL: 1)Obiect pierdut fără a fi revendicat ●Bărbat cu multă trecere. 9
2)Rezultate neașteptate după un debut promițător ●Ponei la start... la hipodrom! 10
3)Palton strâns pe talie! ●A porni în cursă cu submarinul. 4)Trecuți pe la cămin
în timpul iernii ●Atuul etalat la un concurs de miss. 5)Deposedat prin alunecare de la o poartă la alta ●Eveniment în plină
desfășurare. 6)A participa la un curs de alpinism ●Închis la debit. 7)A face un transfer liber consimțit ●A se face că plouă.
8)Chemare la muncă ●Născută într-un palat. 9)Aflate la paradă... pe stradă! ●Oameni de bani gata. 10)Urmașii unor
cronicari ●Comandă specială din oferta bucătarului.
Orizontal: Marius Florin BOCAN, București
Vertical: Marian GÂZEA, Turnu Măgurele

U, U...
(FANTEZIE)
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1)Udate pe rând! 2)Drumuri comunale ●„Seattle 3
Metropolitan Credit Union” (siglă). 3)O notă dintr-o sută! ●În definitiv aşa se 4
spune. 4)Furat fără limite! ●Element al pilelor atomice. 5)Luat de mijloc!
●Suprafaţa ţării! ●Interdicţie rituală. 6)Supusă unor umilinţe ●Puse în căruţă! 5
7)Scurtă la subsuoară ●Moştenitorul numelui. 8)Unu’ nepieritor! ●Unealta 6
tencuitorului ●Sevă de cucută! 9)Merg la nani. 10)Udate continuu!
7
VERTICAL: 1)Udate mereu! 2)Reţinut pentru ameninţare.
8
3)Aripi de ulii! ●Consemnate în timp! ●Puc ce s-a
pierdut! 4)Mutat în centru! ●De culoarea unui aliaj din 9
cupru şi zinc. 5)Matcă africană (pl.) ●Osatură internă! 10
6)Resturi de mohair! ●Metal rar asemănător cu plumbul.
7)Zvântată bine ●Marchează momentul popular. 8)Plină de omenie ●Porneşte iureşul! 9)Miez de
nucă! ●E prezent permanent în ceainărie. 10)Uşi… numai atât!
ORIZONTAL:

Nelu VASILE, Turburea, Gorj

U - 49
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ORIZONTAL: 1)Te trimit în lumea viselor, dacă nu iești în gardă. 2)Dă lecții 2
de muzică ●Exponent al solitudinii. 3)A sta pe gânduri ●Fuse și se duse! 4)A 3
da în fierbere ●Vedetă cu frecvență ridicată într-o emisiune stelară.
4
5)Sperietoare de păsări ●A fi pe cale de a-și vedea visul cu ochii. 6)Floarea
yoghinului ●Momentul ardeleanului. 7)A avea probleme serioase cu înghițirea 5
●Raportată la vechile obiceiuri. 8)Singurul... care vine cu altul ●Forța banului 6
în România. 9)Ii cu o potcoavă în piept! ●Un tip de plată consacrat (masc.). 7
10)Un ban pentru tutun! ●Vârf împins în atac.
VERTICAL: 1)Unu pus lângă poartă! ●Strâns la grămadă. 2)Puțin mai mult 8
ca altădată ●Unu lângă altul! 3)Mic depozit de biciclete ●Acordat 9
în registrul de înalte. 4)Îți dă mură-n gură, dar din păcate te și 10
arde ●Face o scurtă asociere. 5)Amintit la sfârșitul zilelor.
6)Nu poate cita din memorie ●Are un curs favorabil la casă. 7)La plăcinte înainte ●Nuia de nuc!
8)Ucis... la intrarea în Ucraina! ●Acțiune falsă cu care se speră să se obțină un avantaj. 9)Schimbul rămas
afară după intrarea unora în baie ●Bătuți pentru încurajare. 10)Crapă de căldură ●Ecoul unei lovituri.
Dumitru CIOFLICA, Abrud
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UDATE!
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ORIZONTAL: 1)Ecoul unei evoluții la paralele (n cuv.!).
2)Combinații specifice pariurilor (2 cuv.). 3)Team de misogini!
●Un număr... personal ●Prinse într-un peisaj rustic. 4)Fac cărare
pe platou ●Escadrilă de escortă ●În plină larmă! 5)Locuinţe
aproape de nivelul maxim ●Are loc la galerie. 6)Prins în dansul
focului ●Acum... nu am! ●A se bucura tare. 7)Loc unde se face
un schimb de cuvinte ●Arie cu specific național ●Notă de creație!
8)Scăpați de la judecată ●Două din cinci! ●Un lucru făcut pe față.
9)Rele de gură ●Ofertă de serviciu… la ziar! 10)Acordat fără
voie! ●Stăpânul inelelor ●Prezintă cărțile la bibliotecă. 11)Se dă
mare cu rezervele lui la bancă ●Umbresc ochii. 12)Cremă cu iz

10

de vechi.

11

3
4
5
6
7
8
9

VERTICAL: 1)U (2 cuv.). 2)Scurtă la mână ●Explorator al
12
scoarţei terestre. 3)Miez de nuga! ●Luat de pe capră ●Tigri
decolorați! 4)Atacat prin surprindere ●Western... pentru americani. 5)Se opresc în prag
●Pană de combustibil solid ●Aduce alinare unui pârlit. 6)Croială de gală ●O pereche și
jumătate. 7)Sinuoase la mijloc! ●Inimă de poet! ●Patru la purtare ●Coarne de melc!
8)Dorm în post ●Refrenul leneviei ●Estrada stelelor. 9)Susţine un balans ●Semn făcut
pentru prindere ●Expusă pe larg. 10)Tare la memorie ●Oprit din evoluție. 11)Intrare la
operă ●Prezent în alegeri. 12)Periferii de urbe! ●Dotare artistică.
Dinu-Ioan NICULA, Bucureşti

UNS CU UNT!
(FANTEZIE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

ORIZONTAL: 1)Actor român, interpret valoros al eroilor din
comediile lui Caragiale (Ion; 1847-1919) ●Tip de satelit de
telecomunicaţii Canadian. 2)Clădire impunătoare ●Aşezări rurale.
3)Răsărit prin Transilvania ●Însuşit prin înşelăciune. 4)Cilindrul mic
care menţine deschise vasele de sânge în zona inimii ●Cap în
Norvegia. 5)Nume feminin ●Tudor Opriş. 6)A fi de faţă ●Categorie
gramaticală. 7)Mihai Eminescu ●Pachetul cu 10, 12 sau 24 de
obiecte de acelaşi fel. 8)Răsare soarele! ●„Tampon glicin-salin” (abr.
med.) ●Mihail Sadoveanu. 9)Sodiu, în chimie ●Şir de munţi în
Mongolia, cu altitudine maximă de 2517 m. 10)Interjecţie ●Angajată
la un teatru. 11)Ecaterina Teodoroiu ●Comună suburbană în

3
4
5
6
7
8
9
10

11
municipiul Sibiu, cu o Cetate ţărănească din sec. XV-XVI.
VERTICAL: 1)Fâşiile laterale de la marginile şoselelor. 2)A semnat regia filmului „Trandafirul galben” (Doru)
●Acest (pop.). 3)Adepţi ai frumosului ●Tip de satelit canadian de telecomunicaţii. 4)Uns cu unt! ●Istoric
bucovinean, născut la Vicovul de Sus (Ion I.). 5)Persoane evaluate într-un domeniu ●Din nou. 6)Cuneiformă
babiloniană ●Bumbi. 7)A locui ●Târg mic! ●Peste! 8)Localitate în Norvegia ●Faimos. 9)Jucătoare româncă de
tenis (Sorana) ●La moşie! 10)Partea fixă a unui motor ●Râu în Rusia. 11)Limbă vorbită în Uganda şi Kenya
●Dovleac.
Dicţionar: CST, OST, TOST, STT, ILU, STO, OSI, MSTA, TESO.

Serghei COLOŞENCO, Bârlad

UN UITUC
(Criptografie: 3, 7, 2, 2-2, 9)

Gheorghe NICULESCU, Uricani
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UNIRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Oraşul Marii Uniri de la 1918 (2 cuv.). 2)Una 2
care respectă o legătură între oameni ●Punct de unire a unor 3
idei. 3)Lipsiţi de cultură ●Domnul Unirii de la 1859 (Alexandru
4
Ioan). 4)Rezultatul unor uniri de interese ●Eliminări din trib!
●Încadrat la unitate. 5)Unire în simţiri! ●Unit în credinţă ●Uniţi 5
prin spate! 6)Cunună regală ●Sentimentul care nu ne uneşte 6
niciodată. 7)Unit pe viaţă cu o femeie, vorba vine. 8)Boia la
borcan! ●Ei şi ele uniţi! ●Limbă de foc. 9)Punctul cel mai de sus 7
●Spărgător de lemne ●Sfârşitul regelui advers. 10)Se opune 8
unirii. 11)Dreapta unită! ●Uniţi prin taina căsătoriei (dim.).
VERTICAL: 1)Uniţi prin apropiere ●Se bate pentru o unire 9
trainică, de fier. 2)Operaţii de unire ●Mamă de împrumut. 10
3)Creaţie populară făcută de râsul lumii şi care 11
uneşte oamenii ●Unitate de vederi între
parteneri diverşi. 4)A face o unire prin apropiere ●Întâlnit la orice pas. 5)Dat, în reluare
●Nelipsiţi de la sărbătoarea unirii ●Pod de distrus! 6)Uniţi în tranziţie! ●Uniţi în cuget şi simţire
(sg.). 7)La ieşirea din golf! ●Plin de tărie ●Cuprinse de lacrimi! 8)Egal cu zero ●Târgul moşilor
●Ţinute la stop! 9)Unul tare de urechi ●Lucrător în sala cazanelor. 10)Deţine superioritatea în
aer ●Pantaloni peste picior. 11)Proclamaţie elaborată cu ocazia unirii.
Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj
1

2

3

4

5

6

7

8

9

UZO

10

1
2

ORIZONTAL: 1)Aruncat ne poartă mare noroc (pl.) ●Un ton plin
de optimism. 2)Plata pentru slujbă ●Personal de ocrotire (pl.).
3)Responsabile cu debitul unor cursuri de referinţă ●Devorat de
4
gazele ucigaşe. 4)Mistuitoarea boală a scoarţei. 5)O miză destul de
5
tulbure! ●Bere din Brăila! 6)Un cont fără substanţă! ●Starea
ţăranului iubitor de pământ (pl.; od.). 7)SPERANŢA DE MAI BINE A
6
ROMÂNULUI DE RÂND (siglă) ●Corp de pază! 8)Se manifestă cu
7
multă violenţă ●Îşi caută dreptatea la judeţ. 9)Se pretează la tot
felul de murdării ●Carie la molari! 10)Informatoarea privită cu ochi
8
buni de cetăţeni (pl.) ●Făcut în toate felurile de un galben.
9
VERTICAL: 1)Blănurile sale preţioase sunt purtate de beizadele!
(pl.) ●Ne sapă groapa cu bună ştiinţă. 2)Un
10
albastru infinit ●Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului
(siglă). 3)Un cartof, doi cartofi ●A pune bazele unei fundaţii în lumea surzilor! 4)O muiere de
rând ●Scrise la teză la franceză! 5)Cură de castraveţi! ●Un curs trecut cu priză! ●Înscrise în
careu! 9)Gustă de la un gurmand! ●Strânse cu miile. 7)Pentru toaletă reprezintă nişte
schimburi ●Uniunea Europeană Occidentală (siglă). 8)Ne pun într-o bună lumină ●Sacâz
originar din Asia Mică! 9)Aproape roză! ●Cer prea multe explicaţii (fem.). 10)Până nu de mult
aveau bune rezultate la cules ●Un semn demn de înaintaşii noştri.
3

Dicţionar: SAZ, OZA.

Laurian BUTURE, Mărăşeşti

UNIUNE SPIRITUALĂ

UNITATE

UNELTE

(Monoverb silogistic: 3 - 6)

(Monoverb: 5 - 8)

(Biverb: 5, 4)

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani
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Nistor COSTEA, Moţca, Iaşi

Cătălin MUTAŞCU, Târgu Ocna

UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
ORIZONTAL: 1)STĂPÂNUL INELELOR (pl.). 2)Dezbrăcarea
puicuțelor când se înfierbântă. 3)Prinși în fălci, sunt puși jos, la 1
pământ (sg.) ●Certificat de trecere în rezervă. 4)Indicații de folosire
în cazul lanțurilor... pentru cauciuc (sg.) ●O scurtă de blană la care 2
leafa îți ajunge de mai multe ori (var.). 5)Fioroșii nebuni ai marilor 3
orașe (sg.) ●Privighetori care-și fac rostul în gospodărie (sg.). 4
6)Locul unde faci cruce, dacă ajungi ●Sistemul care menține
constituția actuală. 7)Scurtă prezentare (enigmistică) în trei cuvinte 5
●Apa înghețată la zero grade. 8)Curg zdrențele de pe ele ●Se ține 6
de burtă prin bucătărie. 9)Impune un transplant renal. 10)Preludiu 7
în sol major de frământare creatoare ●Asociat cu fluierul,
lăfăindu-se pe picior mare. 11)Cavaler al lumii noi, înnobilând 8
9
steaua dreptății ●Perdea sufocantă peste chipul luminii.
VERTICAL: 1)Cât îi de mic este luat de noi în excursie. 2)Numai 10
vorba-i de ele pe teren, dar au imagine bună. 3)Ghiuj ghidat... prin
11
Cluj! ●Ghid util pentru voiaj la mare. 4)Efectul tragerii de limbă pe la
mese ●Măsuri cu cântec impuse la anumite intervale. 5)Boală provocată de inhalația excesivă de praf
●Manuale de dresaj pentru câini. 6)Cuptorul cu microunde ●Tunel de evacuare în caz de necesitate. 7)Pe ăsta
nu poți să-l lași cu ochii în soare (var.) ●Are acțiuni într-o societate anonimă. 8)Prezintă o stare de fapt ●Veche
unitate pentru căldură, folosită încă pe plan local. 9)Domeniu în care șeful nu poate fi contrazis în nici un fel.
10)Efectele de altădată ale răcirii vremii la țară (sg.) ●Produs de sezon cu apariție episodică. 11)Dormitor
rezervat pentru o mie și una de nopți ●Unealtă pentru remedierea cu ghips a fisurilor.
Dicţionar: MER.

Încrucișare: Cristian PAȘCALĂU
Definiții: Gheorghe ARVINTE, Vasile CERNICICA, Ștefan CIOCIANU, Dumitru CIOFLICA,
Gheorghe CRIŞAN, Petru-Ioan GÂRDA, Dumitru HURTUPAN, Ion ENE METELEU,
Ciprian OGLAN, Cristian PAȘCALĂU, Dorin PRODAN, Ilie SOCOLOV, Victor ŢÂRDEA.
„GRUPUL REBUSMANIA”

UNU LA MÂNĂ
ORIZONTAL: 1)Unu ori zece! 2)Mărime direct proporțională cu forța.
3)Repetabila povară a celui ce nu se poate abține ●Papionul care i-a stat în gât
lui Iliescu. 4)Leagă la curent motorul de moară ●Călăuzit spre intrarea în
biserică. 5)Procedeu de împărțire prin scăderi repetate ●Udate încontinuu!
6)Caz clasat... cf.lit.1 și 31! ●Dezvoltare secretă. 7) Baza producției agricole
●Luat de bun cu sila. 8)Cuibul unui pui de barză ●Ieșiți din starea de grație
datorită unor purtări neglijente. 9)Componentă a mișcării dedusă dintr-o
expresie ●Dă din craci după un anumit tipar. 10)Parte de vorbire cu forme
flexionare.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VERTICAL: 1)Senzație neplăcută simțită la contactul cu
limba. 2)Titular de cont protejat de parolă. 3)Procedeu dificil 10
prin care se ajunge la creier ●Întors la cei lipsiți de mijloace
fixe. 4)Ecoul unei scurte suferințe ●Aveau stofă de preoți. 5)Grup de politicieni venit cu salvarea (abr)
●Numărul banilor accesați în modul automat ●Cerc ce s-a desfințat! 6)Numit prin consens general
●Animal crescut pentru a face profit. 7)Metodă de măsurare omologată după cum se vede. 8)Lipsit de
condiții de trai ●A se produce o umflare a organelor. 9)Scandare făcută în timpul jocului ●Cunoscut om
de cultură bănățean. 10)Familia bogată a bătrânului continent ●Obținerea pulberii rezultată prin pilire.
Vasile CERNICICA, Caransebeș

UN SERIAL ÎNDRĂGIT
(Monoverb cu întrebare şi răspuns: 2 - 1, 3… = 6)

Ce i-ar spune unei prietene, soţie ignorată de soţ?
Mihail BURCEAG, Iaşi
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UNELE PARADOXISME
(FANTEZIE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

ORIZONTAL: 1)Ceva ce ai vrea, dacă s-ar putea. 2)Apă poate fi, 3
şmecher de n-ar fi ●Ar pute fi păcăliţi, dacă n-ar fi pârjoliţi. 3)Zero 4
inversat, de chinezi mâncat. ●Unul de mult îngropat, mereu actualizat.
4)Şi mai mult ai vrea, dacă s-ar putea. ●Oricum l-ai lua, intreit fi-va! ●Is 5
cam inversate astea, din păcate! 5)Dacă un stră nu ar fi, ăştea numai 6
buni ar fi! 6)Dac-ar sta în apărare, s-ar mai numi aşa, oare? 7)Gata, la- 7
început, fuga ai făcut?! ●Este un curat, de margini spălat! ●În zile sunt
8
multe, ceva mai mărunte. 8)Asta mică nu era, căci in cap un a avea!
●Iar ăsta, deşi e mic, are forţă de voinic. 9)Dacă nu s-au provocat, nu 9
sunt bune de pansat. ●Pune nişte trpte care merg spre o finalizare. 10
10)Ăstuia i s-a-întâmplat în tragic a fi luat.
VERTICAL: 1)Ăştea, în caz fericit, sunt numai buni de iubit. 2)Dac-o inversezi, cumva, gust neplăcut vei
avea! ●Aici este unul care vine cu căldură mare. 3)Unii care-n vârsta ta, să fie mai mulţi ai vrea. ●Astea toate-s
circulate, dar nu toate-s asfaltate. 4)Nu e bine dezvoltată, fiind o diminuată. ●O verigă se vrea
ea, dar, mai rar, scrii-o aşa. 5)Cam prea mult nisip au ei, dar au şi ţiţei. ●Da, e cult, e-adevărat,
numai că e inversat! 6)Etete aici! De asta ce zici? ●E un ţipăt muzical, produs fără de scandal
(fm.) 7)Asta bate, frate, numai pe la spate. ●E un agăţat ce stă suspendat. 8)Mai rar poate să se
vadă nişte peşti stând la grămadă. ●După el pui nişte la, când nu prea ştii a cânta. 9)Unui ogar,
deseori, i-l cer unii vânători. ●Dacă vrei să-l vezi mai bine, caută-l mata la mine. 10)Este făcută,
se ştie, mult şi bine să te ţie.
Atenţie la vertical!
Gheorghe NICULESCU, Uricani
1
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URME PRIN CAREU!
(FANTEZIE)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1)Texte recitate de colindători ●Proeminenţă pe
un ax (pl.). 2)Clintit din locul unde se află ●Răni sufleteşti. 3)Vânt
distrugător ●Boli de plămâni. 4)A ridica cam mult tonul ●Date-n
bobi! ●Stări de agonie. 5)Lichid secretat de rinichi (pl.) ●Semnale
în cazuri de primejdie. 6)Animal prins în cursă! ●A alege după
criterii precise ●Imuno microscopie electronică (abr.). 7)A face
băşicuţe roşii pe piele ●Nişte ciubote. 8)Act de proprietate veşnică
în trecut ●Căutat prin centru! ●Sunt bune de ras. 9)Vas de lut cu
gâtul strâmt ●Fire metalice. 10)Duşmănii nestăpânite ●Coşuri
vulcanice.

VERTICAL: 1)Scoase rând pe rând din şură! 2)Atributul celor ce studiază anale. 3)Epitet pentru un brunet
●Local la domiciliu! 4)Ajutat de la centru! ●Prinse-n setcă! ●Sunt la modă! 5)E nouă doar pe jumătate!
●Pornesc din munţi la vale. 6)Trecute prin sită! ●Locuri din care se extrag minerale (reg.). 7)Târâtă fără limite!
●Întoarce calul! ●Sat gol! 8)Protecţie pentru cap pe şantier ●E în mod cert nostim. 9)E o împuternicire.
10)Doarme după necesităţi!
Dicţionar: IME.

Nelu VASILE, Turburea, Gorj

UN TRADUCĂTORX
(Biverb anagramat: 6, 1, 1, 4, 1 = 6, 7)

X

A tradus în limba spaniolă poezii de Mihai Eminescu împreună cu soţia sa, Maria Teresa Lèon.
Constantin MANEA, Galaţi
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UBICUU
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ORIZONTAL: 1)Ieșiri lamentabile din competiție. 2)Amator de lupte
libere ●Operează la urgență. 3)Ține de urât ●Permit circulația pe 3
ambele sensuri. 4)Parteneră într-o seară! ●Exagerat... peste măsură. 4
5)Scobituri în lemn pline cu pene. 6)Cară cu vagoanele ●Nocive în 5
conținut! ●Constant în acțiune! 7)Fac viața grea. 8)Are un rost
●Dublura unui pervers! ●Puhoi ieșit din matcă. 9)Formula de calcul. 6
10)Dulceață făcută în familie ●E la ordinea zilei.
7
VERTICAL: 1)Numit în lipsă. 2)Îi știu copiii de frică ●Ajuns la apogeu. 8
3)Carte de credit ●Hotărât în tot ce face. 4)Societate de stat ●Un capăt
de ogor! 5)După primele semne! ●Număr poștal ●Vechile companii. 9
6)Asigură consolidarea constituției. 7)Unic în conținut! ●Nu-i de nasul 10
nostru ●Stadiu mijlociu! 8)Face angajări pe meserii ●A ridica tonul cam
tare. 9)Veniți în șir indian ●Cunoscut dalmațian. 10)Declanșate prin inflamare.
A. BOBOC, Gh. CONSTANTINESCU, C. DUMITRIU, C. R. Brașov
1
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ULTRASCURTE

6

ORIZONTAL: 1)Bogat în arcade. 2)A turna minciuni ●Rudă de
departe cu rădăcini greceşti. 3)Punere în vedere! ●Ton foarte aprins.
4)Responsabil pe linie de abateri ●Fir de mămăligă. 5)Gol
controversat (pl.) ●Colegi la şcoală! 6)Natură moartă cu buchet de
liliac (pl.) ●Gunoi recirculat. 7)Realizată pe pile. 8)Ansamblu popular
●Cuvă de covăsit! ●Cercetător în mizerie. 9)Bune de gură. 10)Luptă

7

de cocoşi.

3
4
5

VERTICAL: 1)Economii la buget (sg.). 2)Înaintaşi
de profesie. 3)Rubine etalate! ●Copil nenăscut.
9
4)Judecate pe rol ●Cafea la taifas! 5)Ansamblu
de fluieraşi ●Plecat în lume. 6)Răvăşit de
10
dragoste ●Iac-aşa făcui! 7)Om de stat... în teorie
●Unicat autentic! 8)Brută plătită ●Castă repudiată. 9)Cuvânt de legătură ●Gură de şanţ.
10)Obiectivele încălzirii globale.
8

Mihai LIVESCU, Braşov

UBICUITATE

1
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ORIZONTAL: 1)Câștig de cauză. 2)Component al trupelor de 2
elită. 3)Dat în pârg ●Creste pe capul lor! 4)Inspector silvic. 3
5)Beșicuțe de diabetici! ●Depozit de alcool. 6)Caracteristici 4
mulțimilor ●A da colțul. 7)Avans la lichidare! ●Lipsită de copii
●Patru la purtare. 8)Soluție dată pe loc ●Trăiește prin Caucaz. 5
9)Iruri scoase din ierburi! ●Reversul medaliei ●Unicul admis dintr- 6
un milion! 10)Se comportă ca omul de cultură. 11)Grupa 7
elementelor nobile ●O mănâncă botul.
8
VERTICAL: 1)Crescătorie de porci. 2)Doctor în teologie ●Apele
de la Malnaș! 3)Suporterii steliști (!) ●O vorbă bună pusă pentru 9
ultima dată. 4)O priveliște de vis ●Căutare la originile vulgului! 10
●Rupt în bătaie. 5)Agent de răcire ●Datul din gură. 6)Cai mici!
11
●Complică orice model de lucru (pl.). 7)Își însușesc munca altora
●Chemarea trecutului (pl.). 8)Islamici în fond! ●Mediocre la matematică! ●Ăsta-i din satul nostru. 9)Trecutul,
prezent printre noi (fem.) ●E steril, degeaba are stil! 10)Noi, cei din linia-ntâi (!). 11)Suspendate cu intenție!
●Apogeul intrigii! ●DOMINAȚIA TITANULUI.
Dicţionar: BET.

Încrucişare: Mihai V. MATEI
Definiţii: Hans SZILAGHY, Gigi GĂINAR, Olimpiu LANGA, Mihai V. MATEI
Rebus Grup CETATEA Râșnov
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UITÂNDU-MĂ PRIN

UN FEL DE
GENEALOGIE

„Repere rebusiste”
(Enigmă şi ligamente: 9)

Cândva a fost el iabangiu;
Mai nou: e tată de hagiu…

Nici nu ştii de poţi să numeri
Ce careuri poate face;
Un colos e-n compuneri
De cuvinte-ncrucişate.
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

UMBLĂ CU
ŞMECHERII
(Metagramă: Txxxxxxx - Şxxxxxxx)

Dintr-o albă muselină
a lucrat o bluză fină
priceputul croitor.
Când s-o deie la vânzare
a cerut un preţ prea mare
oare cum să-i zic… farsor?

USCĂTURI
(Rebo cu intars: xRxxSxxxx)

De secole încălzesc,
dacă vreţi avem şi probe.
Găteje care trosnesc
la cei mai nevoiaşi în sobe.

URMAŞ ÎN FUM

______________________________
iabangiu/ iabangii = străin, venetic
hagiu/ hagii = creştin/ musulman care a fost
în locurile sfinte,
titlu onorific ce se dobândea după o
asemenea călătorie.

URGISIT

Temutul domn fanaragiu
Respiră prin grataragiu.

UNCHIUL SUPĂRAT
- De mică i-am făcut nazaruri
Şi daruri multe peste daruri!

Un
premiu
şi-a
revendicat
„Moş Coală”
Acum la bătrâneţea lui moşcoală.
____________________
moşcoală/ moşcoale = ruşine, ocară

__________________
nazar, nazaruri = favoare, hatâr.

URARE APROAPE
DE NUNTĂ
- Dragul meu fluieră-vânt,
Şi femeia e sol sfânt…

ULTIMELE VORBE
- Azi paretisesc
Tot ce e lumesc…
_______________________
paretisi/ paretisesc = a părăsi, a lăsa/
renunţa.

Adrian VOICA, Iaşi
Dicţionar cu distihuri, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2010

Mihail BURCEAG, Iaşi

UNII ŞI ALŢII
●Unii votanţi, ca să ajungă la urnă, trec întâi pe la crematoriu.
●Unii au citit la timp, iar alţii au citit la lampă.
●Unii urmăresc afaceri avantajoase, iar alţii... avantaj oase.
●Unii păstrează curăţenia, alţii o risipesc.
●Unul lua pastile cu ghiotura, iar altul le lua cu puţină apă.
●Unul alerga într-un suflet, iar altul, într-o maşină decapotabilă.
●Unul ţine taur, altul --- ţintaură.
●Unul a murit de râs, iar altul a murit de linx.
●Unul era bun de tractor, iar altul era detractor.
●Unul era circumscris, iar altul era circumcis.
●Unul era mort de beat, iar altul era mort de tot.
●Unul era avocat, iar altul era revocat.
●Unul a făcut tot ce trebuia, iar altul a făcut tot ce se putea.
●Unii duceau greul, iar alţii duceau grâul.
●Unul avea o casă de copii, iar altul avea o casă de vacanţă.
●Unul a fost împuşcat cu sânge rece, iar altul a fost împuşcat cu un pistol.
●Unul era prea dispus, iar altul era predispus.
●Unul era bogat, iar celălalt nu avea nici o vină.
●Unul cânta de jale, iar altul cânta jalnic.
Gheorghe NICULESCU, Uricani

UŞOARE DE APĂRAT
(Monoverb cu întrebare şi răspuns: 2 - 8)

CUM PAR FEMEILE PRICEPUTE ?
Gheorghe ENĂCHESCU, Botoşani
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UREADNICI
MODERNI
(Metagramă anagramată:
xxxxxxxxo-xxxxxoxxx)

La Greenwich e-a lor plecare,
De la zero ca valoare;
La noi devin, neapărat,
Înalţi funcţionari de stat.

UTILIZARE
EXCESIVĂ
(Transpoziţie literară:
xoxxxx - xxxxxo)

Postúri ascunse, secrete,
Bune pentru-aranjamente;
Un film ce-a fost developat,
„Şablon” ce s-a banalizat.

UCIGĂ-L-CRUCEA
(Scart: xoxxxxx)

Introdus în bancomat
Poţi să obţii bani cu el,
Folosindu-l inversat
Dai peste... Mefistofel.
Nelu VASILE, Turburea, Gorj

URBANE
Dumitru DAVID

CITADINE
(Monoverb: 6-9)

(Monoverb: 5-10)

LOCALITATE

DOMICILIARĂ

(Biverb: 6, 5)

(Criptografie: 4, 2, 6, 3)

CĂRŢI DE VIZITĂ
(Triverb: 7, 6; 5)

(Triverb: 5, 4; 6)

CEFERISTĂ

CU MAŞINA

(Triverb: 5, 2, 6)

(Criptografie: 6, 2, 4, 3)
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UNSPREZECE ENIGME
Dan CHIFOR, Bucureşti

USTENSILĂ DE BUCĂTĂRIE

UN BUCHET DE FLORI

(Triverb eliptic anagramat: 7, 2, 2, (2), 1 = 6, 2, 5)

(Biverb reflexiv: 5, 7)

UZUALĂ

UNICITATE

(Monoverb eliptic anagramat: 2, 1, 4, (3), 1 = 10)

(Metagramă anagramată: 5 + xxxA + 4 = xxNxxxxxxxxxx)
N

UNIUNE

UN OM ÎNTRE OAMENI

UIMITOR

(Monoverb anagramat: 5, 1, 1, 2, 2 = 11)

(Monoverb anagramat: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1)

(Monoverb anagramat:
1, 4, 1, 7 = 13)

UIMITOARE

UN ELEV SILITOR

(Monoverb anagramat: 1, 4, 8, 1 = 14)

(Monoverb eliptic anagramat: 1, (8), 2, 1 = 11)

URĂRI
(Metagramă anagramată: 6 + 8 + Lxx = 2, 6, 5, 4)
V
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(Rebo eliptic anagramat: 6 + 4 + 3 + (8) = 2, 5, 3, 2, 8)

UŞOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Se poartă cu uşurinţă. 2)Prinde uşor ●Lat în 2
şolduri. 3)Calcă... uşor ●Uşor de mână ●Autogol! 4)Zgomotele 3
uşoare şi plăcute ale apelor ●Luat cu uşurelul. 5)Fete sucite! ●O 4
mare de tipar ●Ei câştigă uşor. 6)Mai uşor ca apa iese la
5
suprafaţă ●Un peşte uşor de prins ●Plasat în faţa lui cinci! 7)Nu-l
afli prea uşor ●Uşoară de făcut. 8)Se lasă uşor ●A schimba faţa 6
pământului. 9)Capete de tarod! ●Se întinde uşor în faţă ●Uşor 7
de pipăit. 10)Nu-i uşor de prins ●Ca picaţi din cer. 11)Se duce
8
uşor ●Se întâlneşte pe la colţuri.
VERTICAL: 1)Tip uşuratic. 2)A simţi o uşurare ●Unul la care 9
nu poţi pătrunde prea uşor. 3)Platou cu verdeaţă ●E o perioadă 10
prea lungă ●Uşurate în spate! 4)Cap de vultur! ●Victimele
11
muierilor ●Poezie cu muzică. 5)Date pe uşi afară ●Se vâră uşor
pe sub piele. 6)Uşuratic în comportări ●Destul în lături! 7)A face un simplu act de prezenţă ●Se ţin de cuvânt.
8)Leal în legătură cu ea! ●Ridicată din râpă! ●Femeia care a sucit uşor capul unui bărbat. 9)O pereche de aşi
●Dânsa ●Ruda noastră de la Roma (masc.). 10)Trecut uşor cu vederea. 11)Uşor de mişcat ●A face vânt uşor.
Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj

URSUL PRUN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

ORIZONTAL: 1)Şef de tură ●Soarele de sâmbătă seara (sg.).
2)Se manifestă într-un mod fenomenal ●Coadă de purcel care-i dată 3
la căţel! ●3)Importuri din Cuba luate la cub! ●Nu are altă cale 4
indiferent de situaţie (fem.). 4)Secretare... care nu suflă o vorbă! 5
●Pleacă cu leul de la CURTEA REGELUI. 5)A se aşeza la bancuri
6
●Agent al fostei SECURITĂŢI lăsat în plata DOMNULUI (var.).
6)Retur care se desfăşoară fără mine! ●Desfăşurat pe rând. 7
7)Repunere în vigoare. 8)Boală luată de lângă BUDĂ! ●Bătute în 8
cuie... într-o formă şuie! 9)Luate din pile pentru a se potrivi în mod
9
util! ●Are trecutul viu în amintire. 10)Făcută pulbere dintr-un foc
10
●Furnizor de dulce pentru PALATUL REGINEI.
VERTICAL: 1)Mică unitate motorizată ●Folosit pentru lărgirea
orizontului. 2)Flori care dau culoare spre un cer deschis. 3)Păstrate în orice chip, cu rezonanţe de hip-hop!
●Pornire greu de stăpânit. 4)Nu e o femeie de salon ●Lipsit de duh. 5)Trag de ei copiii până se satură ●E rocă
de mică. 6)Lucrează în esenţă cu detaşare (pl.) ●Acum se iau de Adam! 7)E ceva la mijloc, identificat din timp!
●Mişcări de stradă pregătite cu ocazia carnavalului de la Rio. 8)Situaţie care duce la ruperea legăturilor
●Tratat fără nicio obligaţie financiară! 9)Bătută cu piciorul... ca-n codru. 10)Proprietate de un franc
●Intermediare de pe urma cărora se alege praful.
Dicţionar: RTR.

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

UNELTE
(Rebo cu incastru anagramat:
5+4 = XXXXXXXAXX)

UNICATE
(Monoverb: 6 - 9)

Urmare a dezlegării
monoverbului, vă ofer o
metagramă cu titlul:

UN SERVIL
(xxxxxxxxE – xxxxxxxxC)
Liviu BORŞ, Bârlad

Gabriel RĂDUŢU, Caşin, Bacău

23 | C r y p t o

UF, CĂLDURILE!...
ORIZONTAL: 1)Apă…, soare şi… răcoritoare ●Blondă în mică
măsură, după care alergăm vara (zool.) 2)Căldură tropicală (masc.)
●Răcoritor ieftin servit de „Pescăruş” (pl.). 3)Organizaţia Naţiunilor
Unite (siglă) ●Avocat, după contractare ●„Marina” interpretată la
Herăstrău. 4)Fructe la început de vară ●Şi în pijama, cu gândul la
motocicletă! 5)Vara pe Coasta de Azur ●Cea mai frumoasă probă
feminină a nataţiei olimpice. 6)Raze de soare în cuptor (fig.)
●Marea care udă coastele Franţei ●Început de voiaj! 7)Florea Ursu
●Mamaia pentru fiecare vară de-a noastră (pl.). 8)Definite cu un

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8

evantai într-o mână, cu o bere în alta şi cu picioarele în apă rece. 9
9)O cizmă care ţine de cald între 38-460 ●Intrare în foc. 10)Un fel 10
de cracă (reg.) ●Răcoritoare ieftină, pe terasă. 11)Cu soarele-n 11
spate şi nisipul sub tălpi ●Accident în mare sau în mic, cu un os de
peşte (recunosc lipsa de inspiraţie)!
VERTICAL: 1)Cortina care se lasă în timpul stagiunii de vară ●Îi bronzează pe indigeni. 2)Român atras de
pol ●Brâu care ţine de cald la 00. 3)Esenţa tare de răcoritoare ●Râu de vară. 4)Cu pulovere de lână 100%, în
Poiana Ţapului ●Pânză cu flori şi fluturi ●Preocupată întreaga vară numai de toalete.
5)Decembrie la Babilon ●Vine de la mare. 6)Cu ştrandul în stradă, lângă Lido. 7)O rază de
soare în ochii lui ●Tratament prin aplicaţii fierbinţi, repetate, în unele afecţiuni ale inimii ●Azi
iese din Bazin! 8)Roşii la expoziţia anuală de pe Litoral ●O minge uriaşă, medicinală, distribuită
în egală măsură amatorilor de pe plajă. 9)Teodor cel mic ●Sport la mare… înălţime.
10)Răcoritor italian în… Bucureşti ●Ţese-n mreajă de văpaie (sg.). 11)Expunere pe tema
„Acţiunea binefăcătoare a soarelui de vară” ●Uscat (se poate şi pe căldură).
Dicţionar: ETE, MER, ADAR.

Nicolae ANDRONESCU, Timişoara

UMOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)Un om vesel ●Aurel Veselu. 2)Înveseliri.
3)Romanul de Liviu Rebreanu în care Constantin Rotaru „râse cu

2
3

poftă aflând ce-a pus la cale Pahonţu”, în capitolul II, „Vălmăşagul”
●E păcălit de vulpe într-o poveste scrisă de Ion Creangă. 4)Formă 4
superioară de ozon (chim.) ●Manifestare a veseliei. 5)Lei! ●Eroul 5
unei comedii de Molière ●Nicoleta Lungu. 6)„Număr Standard al
Cărţii” (siglă) ●Eroina lui G. Călinescu, care „cu un râs graţios, dar cu 6
siguranţă în glas, mai dădu o ochire odăii” unde va dormi Felix Sima. 7
7)Patria lui Arlechino ●Ileana Stana. 8)Orăşel în Filipine ●O 8
şmecheră (fam.). 9)Se ţine de păcăleli ●Sunt la modă! 10)Bufoni,
9
măscărici ●Nişte glumeţi.
VERTICAL: 1)Glumeţ, hazliu (pop.). 2)Om al râsului ●Florin Olaru. 10
3)Se strâmbă de râs ●Om glumeţ (reg.). 4)„...de
umor”, publicaţie ce a apărut la Vaslui ●Aproape ilari! 5)Petrecere cu dans şi voie bună ●Un
tip binedispus. 6)N-are chef de râs (fem.) ●Exprimă un necaz. 7)Pe tine ●Suprafeţe agricole
●„...veselă”, scheci muzical cu Stroe şi Vasilache, în filmul din 1934. 8)Localitate în Italia
●Eroina filmului „Cartierul veseliei”, interpretată de Maria Clara Sebök. 9)Anul trecut (abr.)
●Actorul care i-a dat viaţă lui Manea în filmul „Râde-ţi ca-n viaţă” (Sc. R. Andrei Blaier, 1984).
10)Bine dispusă ●Elevul din filmul „Zâmbet de soare”, 1987.
Dicţionar: ARAN, BAO, SOZI, NUS.

Constantin MANEA, Galaţi

UNGUENT
(Monoverb interogativ: 2 – 7)

CE VEDEM APROAPE ZILNIC PE CER ?
Nistor COSTEA, Moţca, Iaşi
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UNORA LE PLACE… METAGRAMA
ORIZONTAL: 1)Buna pregătire pentru marş. (L=R). 2)Cu suflet bun
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
(fem.) (D=P) ●Caz de întoarcere a vorbei (C=R). 3)Hainele scumpe cu
care merg părinţii la serviciu (D=N) ●Zid peste care s-a aşternut timpul 1
(M=A). 4)Numai bună de vârît fitiluri prin bisericuţe (U=I) ●Credincioşi 2
(O=A). 5)Ce se mai aude prin sat (M=C) ●Se duce la teatru uneori 3
(V=S). 6)Funcţionarul din oficiu (Ş=R) ●Cu orientare clară către
POARTĂ (Ş=B). 7)Plătită prost în învăţământ (Ă=I) ●Producătorii de la 4
VIAŢA SATULUI (R=C). 8)Un sunet din fanfară! (F=L) ●Sfârşit de mai 5
(C=V). 9)Plante care au nevoie de apă (G=B) ●Delegat! (S=E). 10)Ne 6
face cinste la toţi (L=R) ●Deşertul saharian (G=E).
VERTICAL: 1)Are de-a face cu TINA (M=C) ●Boala copiilor (J=L). 7
2)Dansau în saloane frumoasele poloneze (sg.) (P=N) ●Cu obrazul şi 8
basmaua curate (pl.) (M=C). 3)Se amestecă prin treburile din laborator 9
(R=P) ●O necunoscută dintr-o relaţie (E=B). 4)Tip de
balon, folosit de gentlemeni (V=P) ●Urmărit toată viaţa 10
de unele persoane (Ţ=V). 5)Proprietăţile însuşite de un profesor de matematică, ştiute şi de
confraţi (P=R). 6)Procedeu chimic (I=A). 7)Una subţirică, luată la horă (I=N) ●Prins într-un
sistem (O=A) ●Termină o lucrare (pl.) (D=F). 8)Se arată a fi măsuraţi pe câmpurile rustice
(I=A) ●Lucrează cu plăcere (M=B). 9)Galbenă de gelozie (Z=U) ●O valoare recunoscută în
lumea muzicii (M=R). 10)Mediul drumeţiilor (pl.) (T=E).
Mihail BURCEAG, Iaşi

UNISON

1

(Triverb: 1, 6, 6)

3

4

5

6

7

8

9
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1

ORIZONTAL: 1)Vărsare de sânge (pl.). 2)Momente şi schiţe cu tentă
umoristică (sg.). 3)Factor de limitare a arealului animalic ●Mijloc antic
de transport. 4)Docta călăuză către Mecca ●Mulţime de oameni.
5)Nişte şmecheraşi ●Paşii umanităţii spre civilizaţie. 6)Luată de la sân!
●Gângurit de FĂT-FRUMOS. 7)Întreaga sa lume ne poartă la lumină
●Ziua trecută în dulci mângâieri! 8)Şi-a închinat viaţa bisericii cu trup şi
suflet ●Luate în pripă! 9)Se învârte numai răsucit ●Local aflat fără
greutate! 10)Doboară nivelul de audienţă la cote minime.
VERTICAL: 1)Trompet împăunat din fruntea suitei de la curte ●Citat
extras din interior! 2)Mari consumatori de energie. 3)Înscrise pe rol în
cazul unor arierate ●Încurcă socotelile unora în procesul de învăţământ
(sg.). 4)Buna sa imagine satisface

URGENŢĂ

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

toate dezideratele pe canalele de televiziune ●Ridicat la cer spre tenebrele
imensităţii. 5)Ocna de la Cioclovina! ●Poartă spre ÎMPĂRĂŢIA UMBRELOR
(fem.). 6)Realul câştigător în sondajele comandate ●Răsare în fiecare
seară la Răşinari! ●Pune bazele unui record! 7)Mai mare peste pescari
●Zuluf căzut din cap! 8)Unitate de alimentaţie publică ●Loc liniştit deasupra
capului. 9)Moaie pielea ●Limitează întregul orizont al ortacilor. 10)Ofertă cu
o motivaţie specială ●Conservanţi de bună calitate din industria alimentară.
Laurian BUTURE, Mărăşeşti

Gheorghe ENĂCHESCU, Botoșani

,,UCIGĂTOR”
LA BOX

UZ
(Biverb: 13, 9)

(Monoverb: 5-7)

Costică DUMITRIU, C. R. Brașov

Nelu VASILE, Turburea, Gorj
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UPERCUT

1

2
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4
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6
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1

ORIZONTAL: 1)Dă o dispoziţie de reţinere. 2)Născut cu scut (pl.) 2
●Prins în cuprins. 3)În vârf de formă ●Repartizarea materiei în timp 3
şi spaţiu (pl.). 4)Ultima expresie în materie de îmbrăcăminte ●Tom
4
Degeţel ●Asigură fluiditatea circulaţiei. 5)Trecut prin serpentine
●Doine ce le zici bine nene! 6)A scos o idée din cap ●Luaţi la 5
scărmănat. 7)Trage la foc continuu ●Aflat în corespondenţă. 6
8)Răpitoare din cuib! ●Mediu de viaţă pentru fluturi. 9)Contra de la
7
naţionala noastră ●Schimb de baie. 10)Ridicarea la putere.
VERTICAL: 1)Roadele culesului. 2)Replici aproape perfecte. 8
3)Venitul la noi în casă ●Găunos la propriu! 9
4)Trei din cinci! ●Adus din condei. 5)Dina Pană!
10
●Deschis pentru englezi ●Scoate zerul din
brânză. 6)Limită de orizont ●Ţinta lui este durerea. 7)Chemare la dialog ●Cap de dovleac.
8)Tras pe roată ●Amestec concentrat de esenţe. 9)Cursuri intensive de scurtă durată
●Laur Bâlă! 10)Asigură permanenţa la timp.
D.N. PREDA, Piteşti

UVRAJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

ORIZONTAL: 1)Pune masca pe figură (pl.). 2)Pe scurt, apare 2
dinainte de Hristos, în centrul Vienei! ●Rezultatul unei ajustări la 3
freză. 3)Sentinţa judecătorului de instrucţie ●Socotite în toate 4
felurile. 4)Aruncare la coş (pl.) ●Vorba ceea, restul e tăcere...
5
5)Hotărâtă printr-un proces verbal ●Delicatese de porc. 6)Vorbă
menită a adormi pe cei din minoritate ●Ieşită din fire şi moartă după 6
artişti. 7)Alegeri repetate la primărie! ●A da pe faţă unele însemnări 7
din trecut ●Semne acute... vizibile la hepatită! 8)Tablou realizat în
8
manieră suprarealistă ●A face prezenţa din priviri! 9)Lung metraj
indian de mare succes ●Unul care, la nervi, se leagă de imaginea ta. 9
10)Termen de aşteptare stabilit pentru ţara noastră.
10
VERTICAL: 1)Şi-a asigurat serviciul divin. 2)Calificată fără pic de
experienţă. 3)Masă plină de grăsime ●Ţinuta obligatorie pentru şcolari. 4)Încadrat conform
normelor în vigoare ●Plan de activitate în cercetarea spaţială. 5)Face cu cetera nişte chestii
nemaipomenite ●Ce face muierea la pielea goală? 6)Înaintaşi la deposedare ●Întreprindere
comercială vizând profitul. 7)A depăşi o stare de fapt ●Pete şterse din laptop! 8)Primul
capitol, universal apreciat, din ORIZONTURI ROŞII ●Simbolul scump al inelului de logodnă
●Ridicată în furci la războaiele ţărăneşti. 9)MÂNTUIT DE CREATOR. 10)Mod de-a pătrunde
în mare taină.
Ştefan CIOCIANU, Cluj-Napoca

URECHEALĂ

URSUL

(Monoverb interogativ: 2 – 6)

(Biverb cu incastru anagramat: 5 + 3 = xxx Mxxxxx)

LUCRĂTORUL DIN
IMAGINE SUDEAZĂ
UN OBIECT ?
Nistor COSTEA, Moţca, Iaşi
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Liviu BORŞ, Bârlad

URSITĂ
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1

ORIZONTAL: 1)Caracterul unei agitaţii de masă. 2)Structura
clasică a unei reţele. 3)Formulare pentru ajutor social ●Dispută cu
tragere de revere. 4)Se dau… cu perii pe faţă ●Trasul direct din
butoi. 5)A termina… dintr-o mişcare ●Una care te face să înghiţi cu
noduri… 6)Fondul de împrumut pentru scriitori ●Tighel pe margini!
7)Bătaie pentru cel băut! ●Condamnat… în lipsă, la judecată.
8)Tocul unui pistolar sadea… în şa ●Oameni de bază în partide.
9)Critică în stil sarcastic. 10)Cele cărora nu le scapă o vorbă… de
comentat.

2
3
4
5
6
7
8

VERTICAL: 1)Trecut destul de greu cu vederea. 2)Tip de 9
acompaniament în concert (pl.). 3)Apreciat pentru fineţe, la purtare 10
●Rezultat de răsunet la mânuirea ciocanului.
4)Ne determină să mai dăm din când în când pe la biserică ●Trecere de la proba scrisă la
oral. 5)D-ale lui Sucă! ●Mine de oameni păcătoşi. 6)Rezultatul unei experienţe la locul de
muncă ●Pierdere la zero! 7)Reducere la cereale! ●Alintat… când suferă din greu. 8)Eroi
drăgălaşi din lumea copilăriei ●A reuşi o învârteală ordinară. 9)Un fel de indicaţie practică.
10)Tocirea cu folos a materiei.
Mihai GHERASIM, Bucureşti

URECHI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Tare de urechi (sg.) ●Un cunoscut urecheat. 2
2)Trase de urechi prin pieţe ●Care sunt observate pe întuneric. 3
3)Scos la băutură ●Una tare de ureche. 4)A da cu banul
4
●Urecheli prin spate! ●Este într-o ureche. 5)Ochi de lanţ
●Emisiune sonoră recepţionată de urechi. 6)Privitul la ceas 5
●Îngrăşaţi la faţă. 7)Timpul ce-l trăim ●Clipa de faţă! ●Pavilioane 6
laterale! 8)Cum este romul! ●Una care este într-o ureche. 9)Are
7
urechi şi ochi ●Trasul cu urechea ●Trase de urechi pentru tot
felul de sforării. 10)E primul la sărituri ●E într-o ureche. 11)Un 8
urecheat pus pe fugă ●Trase de urechi la croitor.
9
VERTICAL: 1)Sunt cu urechile în cercetare ●Spânzuraţi de 10
urechi. 2)Ureche folosită la purtat ●Luate de urechi şi puse la
foc. 3)E numai ochi şi urechi ●Soluţie de lipit. 4)Chemarea 11
aproapelui ●N-au urechi să audă ●Refuz categoric. 5)Scoşi din
foc ●Ordin de deplasare. 6)Înfipt la rădăcină ●Vene! ●E greu de stăpânit. 7)Parolă spusă la ureche ●Ajunse la
sape de lemn. 8)Pavilionul urechii ●Esenţă de camfor! 9)Culoare de trecere ●Pene de curent! ●Cu coarne şi
cu urechi. 10)Alta nu-i ●Bun de rezemat. 11)Acţiune de răspundere ●Închide ochii şi urechile.
Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj

UNELTE
(Criptografie reflexivă: 4, 5, 5, 6, 6)

Cătălin MUTAŞCU, Târgu Ocna
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URBEA…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ORIZONTAL: 1)…de pe braţul drept al Dunării Vechi ●…pe 2
dreapta Olteţului. 2)…pe Crişu Repede, în Câmpia de Vest 3
●Bârladul trecut cu albastru pe hartă. 3)…situată în lunca şi pe 4
terasele Bahluiului ●… pe dreapta văii Mureşului. 4)Centru în India!
●…din sud-estul Munţilor Apuseni. 5)…pe Someşu Mare. 6)Intrările 5
în Sibiu… ●…Rădăuţi… ●şi Nucet! 7)…din Maramureş (2 cuv.). 6
8)Anagramă la INEU! ●Centru dacic! 9)…din depresiunea Sibiului. 7
10)BACĂU! ●…pe dreapta Trotuşului.
VERTICAL: 1)…de pe valea Trotuşului. 2)…de pe Mureş 8
●…brăileană. 3)Afluent pe dreapta al Trotuşului în Oneşti ●Canton 9
în insula Sardinia. 4)La Midia! ●Râul ce se varsă în Dunăre, la 10
Olteniţa. 5)Negreşti, în nord! ●Afluent al Trotuşului ●Intrarea în
Novaci! 6)Judeţul oraşelor Sebeş, Aiud, Cugir, Blaj, Ocna Mureş, Zlatna, Câmpeni şi Abrud ●Localitate în
China. 7)Turcoaică din Dobrogea ●Deva, în nord! 8)…din Satu Mare ●Afluent al râului Jijia, prin Gârla Morii, în
judeţul Iaşi. 9)Localitate în Italia ●…de la poalele Munţilor Bihorului, în depresiunea Beiuşului. 10)Vişeu de...,
urbea maramureşeană ●…dintre vii, din judeţul Vaslui.
Dicţionar: NDI, INUE, RUIU, IDI, LEAN, LAUD.

Costel FILIUŢĂ, Bârlad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UNDUIRI

10

1

ORIZONTAL: 1)Maniera de prezentare, la general vorbind.
2)Repere moderne ale unor proprietăţi... private ●Lemn găunos!
3)Poartă ochelari… de protecţie ●Reprezentantul unui stat izolat.
4)Scoase din parcaj! ●Ţine de regula jocului… cu cântec.
5)Folosită pentru servit la masă ●Lumina de la răsărit! 6)Prevederi
ale vremii pe timp îndelungat ●A executa o serie de ordine. 7)Fără
discuţie, este simbol al mişcării teatrale. 8)Statul de drept al tuturor
oamenilor. 9)Dau tare la cap, în decor bucolic ●Sunt prinşi de vii
după o acţiune în forţă (sg.). 10)Formulare cu date de mare

2
3
4
5
6
7
8

precizie.

9

VERTICAL: 1)Atac prin deposedare. 2)Iniţiatorul atacurilor prin
deposedare ●Aflat în legătură, ca la carte. 3)Un gol după o
11
deschidere în adâncime ●A da cât colo, în varianta populară. 4)Ele
sunt primele la masă întotdeauna ●Variantă în sfera ploilor ucigaşe. 5)Doarme la mezanin! ●Fixat din ochi.
6)Bat la porţi închise. 7)Indicat ca probă la judecată ●Avizat sub o ameninţare forţată. 8)Se aude ca un salut
când se strică prietenia, în Grecia. 9)Consiliile cu părinţii ●Acute la cântat! 10)Precede întotdeauna la o
compunere ●Cele ce ne întâmpină cu căldură.
Încrucişare şi orizontal: Mihai GHERASIM
Vertical: Marius Florin BOCAN, Bucureşti

UN MENIU

URBEA

(Criptografie: 4, 6, 4, 5)

(Biverb eliptic anagramat: 5 + 4 + (3) = 6, 5)

Traian OANCEA, Târgu Ocna

28 | C r y p t o

Constantin MANEA, Galaţi

UTOPIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Luate din greșeală. 2)Vorbă să fie. 3)Rasă de 2
pe suprafața pământului (masc.) ●Stare de stres ●Vreau să fie 3
bună. 4)Apăsare resimțită la cel mai înalt nivel. 5)Zi de dat de 4
pomană ●Trage la căruță. 6)Cadre didactice ●Femeie
5
înconjurată de bărbați. 7)Răpitoare cu trup plin de rotunjimi
●Ușier la curte! 8)Fac față cu bine. 9)E culmea culmilor 6
●Clasate la mijlocul întrecerii! 10)Taioare pentru fițoase! ●Un tip 7
săritor. 11)Liga campionilor ●Vedeta zilei.
8
VERTICAL: 1)Specialitate de limbă la ARIA TOREDORULUI.
2)Vine tare la cântare ●Te așteaptă-n prag. 3)Orbește la facere. 9
4)Cruzi cu rușii! ●Răpuse din dragoste ●Asta e istorie, nu mai 10
încape vorbă! 5)Se dă la toată lumea ●Parade la spadă! 11
6)Zgârie nori în Argentina ●Violete lângă iriși! 7)Nume pentru
moț! ●Nu înregistrează pierderi ●Taifas pe malurile Trotușului! 8)Aflat în afara coloanei. 9)A da de rău
●Dispărut în ziua de azi. 10)E dorită, dar n-are dotă! ●Expuse pe bune! ●Perforator de foi. 11)Îi purtau pașii pe
la noi ●Date în proprietate!
Dicţionar: INES.

Încrucişare: Mihai V. MATEI
Definiţii: Olimpiu LANGA, Mihai V. MATEI, Iancu OLTEAN, Marian STANOMIR
Rebus Grup CETATEA Râșnov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UNIVOCE

10

1
2

6

ORIZONTAL: 1)Întrebare de fond. 2)Specialitate de mititei foarte
fragezi. 3)Timp de coacere ●Indicator de piatră. 4)Temă centrală în
democraţie! ●Merge în aval ●Gest necugetat. 5)Ba azi, ba mâine...
6)Amestecat în tot felul de blaturi ●Lemn de albie. 7)Cuiul femeilor
●Alegător mai deştept. 8)Umplutură de nuga! ●Vorbeşte singur.
9)Pline la buze ●Prezentaţi la apariţii. 10)A acţiona cu tact ●Vită la

7

platou.

3
4
5

VERTICAL: 1)Introducere ȋn acupunctură. 2)Lucratul la negru.
3)Corp de dansator! ●Giugiuc ȋn final! ●Secui din Sepsi! 4)Tainele
9
rebusismului (sg.) ●Despărţite din motive sexuale (sg.)
5)Producător de emisiuni fierbinţi. 6)Hoţ de hoţ! ●Scrieri din
10
amintiri! ●Trag la băutură. 7)Încasat la înscriere ●Născut pentru
astrologie. 8)Figuri sonore ȋn literatură. 9)Moi la pene ●A se deplasa cu sirena. 10)Buricul lumii.
8

Mihai LIVESCU, Braşov

X

URZICA MICĂX

UNITATE

(Biverb metagramat: xxŞx + xxPxx + Ox = 6, 5)
T
U
N

(Monoverb: 4 - 11)

Denumirea latinească a plantei.
Leon COCOŞ, Bârlad

Nistor COSTEA, Moţca, Iaşi
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DEZLEGĂRI
P.1: U: S, SABOT, M, TRATARISI, A, RABIT, L, TRACASARI, I, SARIN, T, OCITOCICA, N, ROSIT, R, AR, R, N, OI, REGIMENTE. P.3: UNDA SPUMĂ: TRISTA DAR S,
RODA, RIENZI, ENINA, CU UN, NDO, TITAN, GA, DA MARUNTA, YRA, LEE, BANC, CE CUPRINDE, ULISE, ACE, AA, CERURI, HAR, APARTAMENT, FA PE O
SANTA. URCUŞ: IARNA SCITICA, FRUCTUL OPRIT, REI, EBFF, ARA, IN ZORI, CUPA, MA, SMENAR, CC, LO, ACI, SAIA, E, MUNTE PUR, L, FALII, HELADA, ELEV,
SLT, GIR, COTARE, EGALI, T, ARTA TARZIE. P.4: UN SĂRBĂTORIT: GHEORGHE: COSBUC, DAN, ARION, GIGI, PETRASCU, C, ULIERU, LEU, T, S, APA, T,
ANCA, LIPAN, IANCU, ENE, GO, GH, URSU, STORIN, SAM, COZORICI, A. UNIVERS FAMILIAR: FLECUSTETE, O, PARIETAL, RAITA, LEGE, MUC, NS, RAM,
IRIDIUM, DE, DI, CAPCAUN, ACI, NE, MIT, BURA, RUPTA, ILIZIBIL, R, LESINATURI. P.5: ULISE: LAERTE, BAFFI, ITACA, CICERO, CES, RAU, PAT, ANTICLEA,
CAL, OA, CICLOPI, I, N, MA, I, CA, AN, SIRENA, MARE, ICT, PORCARI, LI, PLUG, NMED, ILEUS, OSTASI, OLGA, ISE, TUC, NAIADE, AHILE. URZEALĂ: TEXTURĂ
(text+ură). UN FRUCT: CORCODUŞĂ (cor+cod+uşă). UMOR: ZAMBIRE, AMUZAMENT, BADINERIE, CHICOTE, GLUMA, FARSA, ILARITATE. UNOR PESIMIŞTI:
VEDEŢI PARTEA REA. UNEALTĂ TIPO: VINGALAC. P.6: ULIŢA COPILĂRIEI: PAMANT, HULUBI, ULITE, CIRESE, IE, OCHI, SATIR, UCI, USOR, G, LO, TUNEL,
RATACIT, U, VRABII, NOCI, MARIA, TSEP, T, TATA, BRAT, ILE, IMA, CAR, RELE, CERDAC, PAS, UL, A, INLACRIMATI. P.7: URZICI: SUGELALB, BG, SACI,
CUCAI, OTR, BR, BASM, RUDERALE, IN, AR, PASARICA, SATIRE, IRIS, ARAG, TBCA, T, NI, RE, I, NF, U, NALUCA, EU, CIMA, CRETE, IUTE, OIESEA. URZICILE:
SUGEL-ALB (Blaga+Leu).; BUBERIC (cerbi+bou).; VERBINĂ (vrabie). P.8: UVERTURI: TUZLA, ELENA, E, POPA, UNIT, MF, RADU, ACE, ILLE, IANCU, SOITU,
CAHLA, AR, TEO, DEAL, NEDI, RPI, EM, AA, ADINA, A, A, URS, AETAS, STELIAN, ONA, MARIAN, STAN.; NUMAI, ROZA, ALARME, PAL, PIC, EROTIC, CERNERI,
O, MINUS, AMOR, O, TS, AC, S, JOI, NOAPTE, AV, JA, IOES, RAVASE, PA, ELEFANTINA. P.9: UNDE EȘTI TINEREȚE ?: SHAKESPEARE, TUDORAN, DAN, EGO,
IN, PELE, LOREN, DO, ES, A, AM, GI, BAC, RE, IRIMIE, U, UTAN, DA, NL, ELEVE, MIOR, T, IST, TAUTU, ISAC, MARCUS, MATURIZA, SU. UNEALTĂ DE
TÂMPLĂRIE: COARBĂ (corb). UNITATE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ: CANTINĂ (cârnaţi). URMĂREŞTE MERSUL ACTIVITĂŢII: CONTROLOR (contor+rol). P.10:
UnU!: TELEFONISTI, ETER, SUMAR, RAGET, DARI, INAMIC, SAU, B, TIPIC, RM, IP, TARAF, V, LES, RAM, CI, INOT, C, COR, SALON, PATA, TRANSPIRAT.;
PURIFICARI, AMAN, MOTAN, CINSTITI, S, ALI, ATACAT, LITERAR, TI, IT, MATELOT, TALANI, AMU, U, INOVATII, RO, AS, SIST, APETISANTA.; USI, EXIGUU, U,
MELIFLUU, URAGAN, OUU, UO, INGENUU, USORI, NTUU, UIPA, IG, UU, UAT, INOCUU, UTILE, BRUU, UIMI, VACUU, UCENIC, AUU. P.11: UNU: SCAT, BAROCE,
LUNULA, ABIS, ANANASI, LUT, BUNUT, NAUT, IND, RUFE, EV, TI, MANIAC, E, EMOTIE, AES, B, OS, PRUNUT, RATIE, ANINA, ACA, CATUNUL, TENDON, TICA.
UNU LA PĂTRAT!: COPACI, STA, ARIDA, ATEI, CATE, UNICA, ELIMINARI, AA, EMITE, C, L, ANURE, UH, MARINIMOSI, A, STI, ILAR, LA, O, UZARI, ETEROMANIE.
UNU ŞI UNU!: SACRIFICARE, PUI, OCULAR, MORTAR, TUS, CAM, TRENCI, NATIVI, ZER, LAC, FLACAU, MITICI, TAC, PAT, CIORAP, UT, ATA, AER, DICTATOR,
AR, ECHIPAMENTE. P.12: U: TRUNCHIURI, ROUA, DRUON, ASUDA, AUTO, STUART, UO, NOUS, RAURA, IPU, PANU, G, AULOS, ULL, ESUA, CAUIA,
SCURTATURI, TA, UUUU, AA.; LU, BUBURUZ, URCUS, SURD, FLUTUR, CSU, TUMURUG, UP, PUC, SUSZ, B, L, SUTU, C, UDUPU, ULMU, LUSTRU, FUM, UD,
RUNC, TU, CUTU, TUMUL. UiUiU: ACU, ARCUIT, PAUPER, UNA, ANUAR, RUSI, STUF, BOU, N, AU, SEDUCE, FRUSTA, UO, A, UTA, TUNS, LAUR, BAUTE,
SCUIPATURI, AT, UUUU, AF. P.13: UNU…: DOICA, PETREI, DOINAR, STREI, INVESTITOARE, ATOAI, REAL, S, ARZ, PATRULE, ORI, PATIT, EN, CINCIS, CANGE,
HO, AVIZE, AA, I, GROTA, CUTA, SUBT, VIITOR, POMI, SOPTIRI, INEDITI, ACID. ...UNU !: UIUIU, CUCU, TUTU, CUMUL, ANI, COBE, M, ILARA, RI, EE, CORTINA,
X, TEANC, GS, ICI, TE, SEI, GAFAI, BOND, UMIL, REMUU, U, CONTINUU. UNEALTĂ DE ZDROBIT: TRĂSNITĂ-RÂŞNIŢĂ. URĂRI DE BINE: LĂSĂTURI-SALUTĂRI.
URSITĂ: OFRANDĂ-ORÂNDĂ. P.14: ULTRAMARIN: DELAPIDARE, ASTRU, ACAR, TE, SCURT, O, CAI, RU, PI, BUF, ACIUA, ARUNCA, VUR, TINUT, CUPA, R,
DRUMULET, APA, AURARI, NO, ALTA, IE. U, U...: UUUUUUUUUU, ULITE, SMCU, UT, ADICA, U, URA, URANIU, UA, AR, TABU, UGILITA, RU, UIMA, A, FIU, UU,
MALA, CU, U, PITICI, U, UUUUUUUUUU. U - 49: UPERCUTURI, HITURI, CUC, CUGETA, FU, BUI, PULSAR, US, CUCUI, I, LOTUS, AMU, URI, CUTUMA, C, UNUL,
LEU, IUI, LUNAR, TUTU, CUTIT. P.15: UDATE!: UUUUUUUUUUUU, LIGI SPORTIVE, TM, MIE, SATE, IACI, ROI, ARM, M, ATICE, ARTA, ARS, CU, CHIUI, VAMA,
TARA, RE, OMISI, CI, RAS, CARITATE, IA, T, AT, AUR, COTOR, LOT, RIMELARI, ARISTOCRATIE. UNS CU UNT!: ANESTIN, CST, CASTEL, SATE, OST, SUSTRAS,
STENT, TOSTO, TATIANA, TO, ASISTA, VERB, ME, TESTEA, O, E, SO, TGS, MS, NATRIU, TOST, TST, ARTISTA, ET, CRISTIAN. UN UITUC: ÎŞI AMINTEA CĂ
NU-ŞI AMINTEŞTE. P.16: UNIRE: ALBA IULIA, F, LEALA, FOCAR, IGNARI, CUZA, PACT, TB, TOT, IR, UNIAT, TI, TIARA, URA, E, I, CASATORIT, BO, IL, CATA,
NORD, IC, MAT, INDEPARTARE, TA, SOTIORI. UZO: ZARURI, ROZ, AZIMA, PAZE, DUZE, GAZAT, EROZIUNE, A, AMIZ, Z, BR, CT, RAZESII, A, UE, E, AZ, ZOR,
ACUZAT, MIZERIE, RI, AVIZE, OREZ. UNIUNE SPIRITUALĂ: TREIME (trei-M-e). UNITATE: ÎNSUŞIRE. UNELTE: CAZMA, SAPE. P.17: UBI CONCORDIA, IBI
VICTORIA: GIUVAIERGII, E, JUMULEALA, AR, MOLIPSIT, MER, CIOATCA, APAS, EFOR, C, NODAL, OSOS, TRIVERB, NEA, ATOASE, SORT, NEFRECTOMIE,
ARAT, TIBIAL, SERIF, PACLA. UNU LA MÂNĂ: UUUUUUUUUU, STRASNICIE, TIC, RATIU, ULUC, NASIT, RISIPIT, UU, AZ, TIMUS, R, TARAN, RAPT, UTER, LALAI,
ROSIRE, TUR, ARTICULARE. UN SERIAL ÎNDRĂGIT: DALLAS (Da-l las). P.18: UNELE PARADOXISME: IDEALITATE, SIRET, ARSI, OREZ, ANTIC, TOT, ITI, SI,
STRABUNI, N, A, ATACANTI, GA, URA, ORE, AMICA, ATOM, RANI, ETAPE, DRAMATIZAT. URME PRIN CAREU!: URATURI, CAME, URNIT, TRAUME, URAGAN,
ASTME, URLA, OB, COME, URINE, ALARME, URS, TRIA, IME, URTICA, CIZME, URIC, UT, LAME, URCIOR, SARME, URI, DIATREME. UN TRADUCĂTOR: RAFAEL
ALBERTI (litera B e fără L). P.19: UBICUU: ABANDONURI, BATAUS, ZOR, SLUT, INIMI, EA, INFINIT, NUTURI, A, A, TREN, CI, CT, E, NECAZURI, ITA, ER, ROI,
SOCOTEALA, MIERE, DATA. ULTRASCURTE: SPRANCENAT, TRUCA, TELE, RE, TIPATOR, ACAR, ATA, M, NUDISTI, CO, GROTE, SPAM, ASPERITATE, TOT,
VA, RAT, ORIFICII, R, RIVALITATE. UBICUITATE: BENEFICIERE, ACADEMICIAN, RUMEN, R, DS, AMENAJAMENT, BET, ZACATOR, UNIVOCI, IVI, LI, UNA, ACE,
ICI, ARMEANA, S, EB, DOS, IL, TARANESTE, B, ELITA, IARBA. P.20: UITÂNDU-MĂ PRIN „REPERE REBUSISTE 2”: COLOŞENCO. UMBLĂ CU ŞMECHERII:
TARLATAN-ŞARLATAN. USCĂTURI: VREASCURI (veacuri). UREADNICI MODERNI: MERIDIAN(E) - DEMNI(T)ARI. UTILIZARE EXCESIVĂ: CULISE-CLIŞEU.
UCIGĂ-L-CRUCEA: CARD-DRAC. UŞOARE DE APĂRAT: PARABILE (par abile). P.21: CITADINE: PARIZIENI.; BISTRIŢENI. LOCALITATE: ORAŞUL ANINA.
DOMICILIARĂ: GINA ÎN TECUCI STĂ. CARŢI DE VIZITĂ: LAURIAN ŢEPOSU; BACĂU.; ELENA STAN; URLAŢI. CEFERISTĂ: CURSĂ DE GALAŢI. CU MAŞINA:
PARCĂM ÎN IAŞI NAE. P.22: USTENSILĂ DE BUCĂTĂRIE: MAŞINĂ DE TOCAT (amândoi TE ca şi T). UN BUCHET DE FLORI: IRIŞI GALBENI. UZUALĂ:
BANALITĂŢI (bi A - ante alt A). UNICITATE: SINGULARITATE (gâşte+raţe+ulii). UNIUNE: CONGREGAŢIE (între O G ca Ge). UN OM ÎNTRE OAMENI:
PERSONALITATE (O pe A are N stil T). UIMITOR: NEMAIÎNTÂLNIT (M ţine N liniată). UIMITOARE: SURPRINZĂTOARE (R pusă anterior Z). UN ELEV SILITOR:
SÂRGUINCIOS (I îngroşat cu S). URĂRI: VĂ DORESC NUMAI BINE! (canişi+doberman+leu).; LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE! (salcâm+alun+tei+ţintaură). P.23: UŞOR:
FRIVOLITATE, LAMURIT, ARM, USA, ABIL, AO, SUSURE, LENT, TF, ZERO, ASI, ULEI, TAR, PV, RAR, SIMPLA, A, ALENE, ARA, TD, IR, NETED, IUTE, DIVINI,
CREDUL, ANTA. URSUL PRUN: SAHIST, BAL, CLIMA, EL, E, UB, UNIVOCA, TAINIC, CAL, ESUA, USAR, RTR, GRADAT, REANIMARE, PESTA, B, UI, IL, EIDETIC,
CENUSA, TEI. UNELTE: TÂRNĂCOAPE (capră + enot). UNICATE: SINGULARE.; SLUGARNIC. P.24: UF, CĂLDURILE!...: SIFOANE, TAP, TORID, APE, L, ONU, AV,
IOLA, R, CIRESE, IJ, ETE, NAIADA, ACE, MER, VO, FU, MATUSI, S, RACORITOARE, ITALIA, ATAC, COLIN, BRIZA, ARDE, INECAT. UMOR: SUGUBAT, AV,
AMUZAMENTE, GORILA, URS, ARAN, RAS, E, LI, AVAR, NL, NSC, OTILIA, ITALIA, IS, C, BAO, OATA, FARSOR, OD, SOZI, HATRI. UNGUENT: UNSOARE (un
soare). P.25: UNORA LE PLACE… METAGRAMA: INCORONARE, CALPA, EROU, ONOARE, AUR, S, PLITA, AI, CU, TASA, S, PORTAL, BUT, ORI, TACANI, LA,
VIROTIC, ALBE, EFORI, REALA, ERE. UNISON: HEMORAGII, CARICATURA, OBOR, CAR, T, CORAN, MASA, OTI, ERA, T, SN, SCANCET, INEL, IERI, ICONAR,
RIP, TITIREZ, LL, A, ANACUZIE. URGENŢĂ: A PLECAT REPEDE. ,,UCIGĂTOR” LA BOX: UPERCUT. UZ: ÎNTREBUINŢARE ÎNDELUNGĂ. P.26: UPERCUT:
TIMIDITATE, IMUNI, ATOT, PISC, ORARE, ATA, OP, SER, RAFINAT, NN, ITIT, CALTI, TIRAJ, LEIT, UI, LARVA, A, R, GICA, SUT, INSCAUNARE. UVRAJ:
STUPEFIERI, IEN, TUNS, N, NOTA, RATII, ERUPTII, ST, CERTA, NAPI, UTA, NATURA, RI, RIDA, AT, ICOANA, IVI, SARI, OPTIC, T, ADASTAT. URECHEALĂ:
BĂTAIE (ba taie). URSUL: MOŞ MARTIN (somni+ţâr). P.27: URSITĂ: TREMURATOR, RETICULARA, APEL, TENIS, NERASI, CEP, STA, ANGINA, LITERAR, TL, UT,
NATARAU, COBUR, SOTI, IRONIZATOR, DICTIONARE. URECHI: OTITA, MAGAR, COSURI, URSE, HAC, SCARITA, IROSI, LI, AC, TAU, VOCE, T, CADRAN, UNSI,
E, AZI, CL, PE, RO, IDIOATA, CAP, AUZ, ATE, ELAN, TIMPAN, IEPURE, FIRE. UNELTE: SAPĂ, CAZMA, COASĂ, SECERĂ, GREBLĂ. P.28: URBEA…: MACIN,
BALS, ORADEA, RAU, IASI, LUDUS, NDI, ABRUD, E, NASAUD, H, SI, RA, M, NU, TARGU LAPUS, INUE, E, ACI, CISNADIE, BAU, ONESTI. UNDUIRI: SCHEMATICA,
TOALETE, LN, ETUI, ASCET, RC, TACTARE, PALETA, LU, ERE, INSIRA, L, PANTONIM, INALTIME, I, REDII, ARAC, EXACTITATE. UN MENIU: ULEI, TOMATE,
SARE, PÂINE. URBEA: PIATRA NEAMŢ (tapir+mâţă+ren). P.29: UTOPIE: SANCTIONARI, PLEZANTERIE, ALB, RE, VU, N, NEURASTENII, IGNAT, ORCIC, ORE,
URATA, E, LOSTRITE, UR, E, T, AMABILI, STEI, E, REC, TO, SALTARET, ELITA, STIRE. UNIVOCE: INTEROGARE, NEONATOLOG, TORID, LITO, EM, GIR, TIC,
POIMAINE, E, ALUAT, ARIN, TOC, OPTANT, UG, GRAITOR, RASE, IVITI, ATINGE, IAC. URZICĂ MICĂ: URTICA URENS (urşi+capre+os). UNITATE: UNANIMITATE
(un an imitat e). P.31: URME PE ZĂPADĂ: SURMENAJ, P, ENEADA, ADE, SIMU, RARIS, TURMENTAT, CANEA, U, DR, ORE, CURMEI, MIRA, NEAMT, ASANTI,
REA, NT, TUAME, T, DIMINEATA. UMBRE: STRAMOS, UM, NEAGU, POPA, OAMENI, D, S, PS, NASTASA, DHA, A, IT, CAI, INFERN, ELLISON, II, RETRAS, AHN, N,
ORI, GRAU, ACN, ASCUNS. UMORIST: ION BĂIEŞU (bou+asini). UMILIT: NEÎNSEMNAT (N-e-însemnat). P.32: UNIRE ÎN CUGET: UNANIMITATE (un-A-N-imită-Te).
UN LOCAL: RESTAURANT (Terra+Saturn). UŞI ÎNCHISE: CRUSIN, AUSI, RUSI, TUSIER, APUSI, OPUSI, FICUSI, RM, A, LI, REUSI, IN, A, CI, LOTUSI, RI, BUSIRI,
CARAUSI, C, H, ADUSI, TAUSI, HUSI, CAUSIT.
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1

URME PE ZĂPADĂ
(FANTEZIE)

2
3

ORIZONTAL: 1)Stare de oboseală extremă. 2)Reuniune de nouă
obiecte asemănătoare ●Localitate în Franţa. 3)Colecţionar de artă
5
român (1854-1935) ●Loc în pădure cu copaci puţini. 4)Băut bine.
5)Cep la butoi ●Cadre! 6)Ceasuri ●Capăt de funie. 7)Cătare la
6
armă ●Judeţ în Moldova. 8)Vechi stat pe teritoriul Coastei de Aur
7
(Africa) ●Nu-i bună. 9)Nicola Traian ●Oi multe (pl.). 10)Zorii zilei.
8
VERTICAL: 1)Câmpie ●Praznic (înv.). 2)Adepţi ai unei doctrine
creştin reformată. 3)A plăti. 4)Vechi locuitori din Antichitate (fem.)
9
●E împotrivă. 5)Elena Diaconu ●Floare roşie ●Armă de foc. 6)Fose
10
nazale (arh.) ●Alianţă. 7)Amfibiene ●Mioara Acsinte. 8)Zgomotul
dat de o palmă ●Impunător. 9)Podoabele frunţilor. 10)Cu pete mici, de diferite culori.
4

Dicţionar: ADE.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UMBRE

10

1

ORIZONTAL: 1)Umbra din trecut (sg.) ●Vine umbra!
2)Colaboratoarea regizorului Andrei Blaier la filmul „Bătălia din
umbră” (Maria) ●Autorul coloanei muzicale la filmul „Lumini şi
umbre”, în colaborare (Temistocle). 3)„...şi umbre”, piesă de Ştefan
Berciu. 4)Pamfil Şeicaru ●Starostele lăutarilor din „Umbre”, de
Mihail Sadoveanu. 5)Literă arabă ●Umbrit pe dreapta! 6)„...şi

2
3
4
5
6

umbra sa”, romanul scriitorului uruguayan E. Amorin (pl.; nom.)
●Lumea umbrelor. 7)Prozator american, autorul volumului de
8
eseuri „Umbră şi fapt” (Ralph) ●Două beţe! 8)Stă în umbră
●Localitate în Luxemburg. 9)Sau ●A semnat decorurile filmului
9
german, realizat în 1923, „Umbra” (Albin). 10)„Administraţia
10
Canalelor Navigabile” (siglă) ●Pus la umbră.
VERTICAL: 1)În umbra lor „s-a oprit,/ desfăcând scutecul din bete roşioare” (sg.; Adrian Maniu) ●Poetul care
în „Noapte de vară” a scris că „Umbre moi întinde ceaţa” (Panait). 2)Poetă din SUA, autoarea volumului,
„Flacără şi umbră” (Sara). 3)Creangă ●Americanul care a scris romanul „Umbra” (James).
4)Rachetă cosmică americană ●Lac în Austria. 5)Localitate în Mexic ●Episcop de Rădăuţi,
trecut în lumea umbrelor în 1580. 6)Poetă, autoarea titlului „Umbra” (Elisabeta). 7)Sorin
Popa ●Fănuş Neagu ●George Coşbuc. 8)Camera în care „o umbră pe umeri m-apasă”, din
poezia „Umbra”, de G. Bacovia ●Râu în Brazilia. 9)Grup separat! ●Publică în 1929 volumul
de versuri „Penumbre” (Petre). 10)„...umbrelor”, cartea de evocări a lui Ionel Teodoreanu
●Soţul Semiramidei (mit.).
7

Dicţionar: DHA, AHN, IRR, MUNA.

Careuri de Florian PRICOP, Bârlad

UMORIST

UMILIT

(Biverb cu incastru anagramat: 3 + 5 = xxx xxxExx)

(Monoverb: 1, 1, 8 = 10)

Gabriel RĂDUŢU, Caşin, Bacău

Nistor COSTEA, Moţca, Iaşi
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U

UNIRE ÎN CUGET
(Monoverb: 5-11)

Utilizând următoarele cuvinte, puteţi uşor umple
corect grila de pe coperta 1.






AR, OI, OT, RE.
RABIT, ROSIT, SABOT, SARIN.
BABAROS, SARASIR, TITANIT.
ATACATORI, MILITARIE,
OCITOCICA, ORISICINE,
REGIMENTE, STATIONAR,
TRACASARI, TRATARISI.

Costică DUMITRIU, C. R. Brașov

UN LOCAL
(Rebo eliptic anagramat: 5 + (6) = 10)

Costel FILIUŢĂ, Bârlad
Geo GALETARU, Dudeştii Noi, Timiş

UŞI ÎNCHISE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ORIZONTAL: 1)Arbust din al cărui lemn ars dă un cărbune folosit 2
la fabricarea prafului de puşcă ●Moşnegii din Oltenia. 2)Slavi 3
●Arbitru de margine. 3)Dispăruţi pentru totdeauna ●Puşi faţă-n faţă. 4
4)Plante exotice lemnoase, cu frunzele totdeauna verzi ●În urmă!
5)Lei! ●A izbândi ●Înăuntru. 6)Cuci! ●Plante acvatice cu flori 5
albastre mari. 7)În frig! ●Îmbrânciri. 8)Tip de transportatori (pl.). 6
9)Aplecaţi din spate ●A ascunde (reg.). 10)Oraşul dintre vii 7
●Zăpăcit (reg.).
VERTICAL: 1)Tip de gogoaşă ●Lucru murdar. 2)Unităţi monetare 8
asiatice ●Prozatorul Tudoran. 3)Apa rezultată din prima spălare a 9
lânii ●Regele, fondatorul Imperiului persan (559-530 î.Hr.). 4)Arme 10
albe ●Cărţi de joc. 5)Băgate în fişet! ●A da năvală (reg.). 6)Judeţul
Neamţ (abr.) ●Miriapod, numit şi „şarpele orb”. 7)Duo final! ●Ajunsă la destinaţie. 8)Înţepători ●Simbolul chimic
al aurului. 9)Tip de vamă ●Drumul spre vârful muntelui. 10)Câmpie ●Fire de nisip! ●Notă pe portativ. 11)Om
politic yemenit (Abdul Rahman el-) ●Cântec aflat pe primele locuri într-un top.
Dicţionar: USUC, BUI.

Florian PRICOP, Bârlad
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