
CRY P TOCRY P TO
Supliment al revistei „Viaţa noastră“

CRY P TOCRY P TO

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 3 4

Definiţiile: coperta 4

5 6 7 8 9 10

Nr. 2

ianuarie
2016

Anul II

ENIGMISTICĂ

UMOR

DIVERSE

CAREURI

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

“ELENA CUZA” BÂRLAD



2 | C r y p t o  
 

Bucuros de oaspeţi 
 

Bucuria revederii cu Ciprian Oglan a fost mare pentru bârlădeni. 
Ciprian Oglan a venit din Franţa (Toulouse) acasă, la Oneşti, cu familia ca să petreacă Sărbătorile de iarnă. 

A venit şi la Bârlad, dar nu singur, ci cu Vasile Cernicica, din Caransebeş. 
 

 
 
Reprezentanţi din Banat (Vasile Cernicica), 
din Modova (Serghei Coloşenco) şi din ţara 
,,Cocoşului galic’’ (Ciprian Oglan), savurând 
,,bucuria’’ întâlnirii. 
 

 
 
Patru rebusişti, patru prieteni: Dorin 
Prodan, Vasile Cernicica, Ionel Şerban şi 
Lucian Stăncescu. 

 
 

„Grupul celor cinci’’: Lucian Stăncescu, Ciprian Oglan, Vasile Cernicica, Serghei Coloşenco şi 
Dorin Prodan. În fundal stânga, posterul ,,Casa rebusiştilor’’. 

 

În ajunul Crăciunului au fost pentru câteva ceasuri oaspeţii mei împreună cu Lucian Stăncescu, Dorin 
Prodan şi Ionel Şerban. Fotografiile stau mărturie. 

După îmbrăţişările de rigoare, au început depănările amintirilor, care de care mai amuzante. Şi limbile s-au 
dezlegat după ce s-a gustat din licoarea bahică adusă de Vasile Cernicica tocmai din Banat, licoare preparată 

chiar de mâinile sale. Apoi vinul roşu de Băcani a pus stăpânire paharelor făcând ca atmosfera să fie mai caldă, 

mai prietenoasă. 
 

 
 
Trei Domni, parafrazându-l pe Coşbuc: 
Lucian, Vasile şi Serghei. 

 
 
Dorin Prodan şi Vasile Cernicica zâmbind 
la obiectivul foto (sau fotografului). 

 
 

Urări de bine şi de sănătate urează la unison 
Ciprian Oglan şi Serghei Coloşenco tuturor 

rebusiştilor din ţară. 

 
S-au dezbătut, cum era şi firesc, şi probleme rebusiste. Oaspeţii au lăudat osârdia noastră, a bârlădenilor, 

de a edita trei reviste în timp ce în alte colţuri de ţară s-a aşternut total tăcerea. S-au făcut propuneri ca Ediţia 
a VI-a a Simpozionului „Casa rebusiştilor’’ să se desfăşoare la vară într-o altă locaţie decât cea de pe Valea 

Oituzului pe care o vom anunţa din timp pentru cei ce vor să participe, după ce se va fixa locul. 
Gazda, adică eu, le-am oferit lui Ciprian şi lui Vasile câteva din tipăriturile mele, drept cadou de Crăciun: 

„Labirint’’ [35], Crypto [1], revista care o editează, „Viaţa noastră’’, cărţile Zoorebus’’, „Cronici rebusiste’’, 

plachete ş.a. 
Despărţirea de rebusişti s-a lăsat greu, regretând-o. Legăturile dintre noi rămânând să fie reluate prin 

telefon, corespondenţă sau internet. 
Serghei COLOŞENCO  
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B 

E un sunet exploziv, plin de forţă, se asociază izbucnirilor energetice, inclusiv bubuiturilor de tunet; litera 

e prezentă în numele unor zei masculini de tip uranian sau al zeiţelor cu atribute punitive: Baal, Bran, 
Brunhilde, Bes, Burkut-Baba, Baba-Cloanţa, Ban-Ban etc. 

În plan psihologic, această consoană pare legată de sentimentul apăsării, al dominaţiei, dar şi de prea-
plinul energetic, căutându-şi o ieşire, o supapă. 

Dintre semnele zodiacului, îi corespunde Taurul, iar în simbolismul cromatic – verdele-galben. 
 

Apud: Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri, Editura VoX, Bucureşti, 2007. 
 

Bruschez beneficiarii 
 
     B+B+B=brend brav bituminat: 

,,betrani’’ barzi, biruind buimacii 

barbişonaţi, bărboşi, bâlbâiţi (ca) Battos*. 
Bene! Barbarul blajin Bacovia, brigandul 

bestial Barbu, blândul baci Blaga… 
      Burghez blamat, Bacovia, Bacovia! 
      Binecuvintez: Balet (,,baletistele… 

baletistele’’), Belşug (butada ,,brumată’’), 
Baladă (,,blonda blestemată’’), Boemă 
(brutal Bărăgan), Balada (,,bizară blondă)… 
      Bigotul bulversat, Barbu, Barbu! 
      Binemirositoarele: Banchizele (boare 
boreală), Bălcescu trăind (bătând 

,,burtăverzimea’’), Balthazar (,,bufonii’’ 

binecuvântării…), Baladă (beteaga ,,Riga 
Crypto şi lapona Enigel’’)… 

      Blocatul berbant, Blaga, Blaga! 
      Binefăcătoare birnice blagorodnice: 

baza biosului blagian=bipolaritatea 

(,,Spiritualităţi bipolare’’, subcapitol din 
Spaţiul mioritic ), biografia bărbatului Blaga 

barând birjăreştile basne (de) breslaşi 
bicisnici. ,,Bolnavul’’ (heruvim!) 
binecuvântă bolta bolniţei bătută-n briliante 

bengal-bestiale (din) bazarul bătrân (cu) 
baci (şi) băciţe (ca-n) Biblie, bene bovaric. 

      Bravi barzi: Bacovia, Barbu, Blaga! 
 

                          Bârlad/2015 

 
*) Rege în Cirrene (Grecia), care vorbea bâlbâit 

Bineînţeles, nici vorbă de Coşbuc! 
 

      Nu ştiu cine spunea odată (poate eu, acum!) că există sau ar 
trebui să existe o limită-n toate. Dar vorbele multe şi dese-s 
cheia marilor succese!… 
      Spune-i, domnule, ,,chestia’’ asta lui Serghei Coloşenco. O 
să-ţi râdă (-n nas!) cum numai el ştie, de răsună tot Bugeacul, 
amintindu-ţi, informal, că vorbele astea, pe care unul (sau unii) le 
transformă în subiect de dihonie sunt chiar raţiunea Domniei-
Sale de a fi (dar ce mai, este!) în împărăţia pe care, în timp şi cu 
trudă, singur şi-a creat-o; iar acolo, cuvântul, cuvintele, vorbele, 
ca-ntr-un formidabil şi unic joc de-a azvârlita, acestea şi-au găsit 
locul, rostul şi sensul. Aşa cum zeii au fost pentru învingători 
(,,Victrix causa diis placuit!’’), REBUSUL este pentru Serghei, 
care-i ţine şi de cald şi de foame (,,Vestitum et victum’’). 
      Şi pentru că mă obsedează litera B (doar de data asta însă!), 
un exemplu, ales nu la întâmplare. Am în faţă 4 -patru- cărţi din 
Biblioteca REBUS: nr.4 (din 2001), G. Bacovia-Ion Barbu-Lucian 
Blaga, nr.42 (din 2005), G. Bacovia, nr.43 (din 2005), Ion Barbu, 
nr.44 (din 2005), Lucian Blaga, toate însumând 96 de pagini, 
tipărite de Editura SFERA din Bârlad şi în care o să găsiţi tot felul 
de ,,indiscreţii’’ despre aceşti mari scriitori selectaţi de S. 
Coloşenco şi despre opera întreagă a celor trei corifei întru ale 
literaturii române. Aici nu-i vorba doar de 
desfătare, ci de altceva. Un altceva pe 
care aţi putea să-l descoperiţi singuri, cu 
condiţia să şi doriţi asta, dar şi să fiţi 
sinceri cu dumneavoastră, cu nevoile 
intelectuale proprii şi, bineînţeles, cu 
autorul. 
      Trei corifei, trei Doamne, şi toţi trei! 
      Aşa-i că nici vorbă de Coşbuc? 
 
                     Decembrie, 2015, Bârlad                                                                                                                                      

Gruia NOVAC 

BIBLIOTECĂ 
 

În calma cenuşime a serii ce-a sosit, 
foşneşte-n poartă fagul, ca un drumeţ oprit. 
 

Lăsăm alene storul, ne-ntoarcem între cărţi, 

ca pe-un ecran eroii răsar din zeci de părţi. 
 

Născut să fiu prieten fantasmelor fidele, 
o zi nu rabd, iubito, să treacă fără ele. 

 

Mai puri se-nfăţişează şi mai adânc respiră 
din pagini, voievozii ce-n alte vremi domniră. 
 

Se-ntorc din basme stranii, şoptite de bunice, 

figuri ce numai visul le-a mai păstrat, complice. 
 

Şi slova lor rotundă ne mângâie, ne-alină, 
c-o lacrimă, c-un zâmbet, c-o geană de lumină…

 
             Andrei CIURUNGA 

 

Aflaţi prin anagramarea câte unui anume cuvânt din fiecare vers numele a 12 scriitori români, clasici şi contemporani. 

Rebus, Nr. 24/468, 15 decembrie 1976 



4 | C r y p t o  
 

BREVIAR BÂRLĂDEAN 
 

ORIZONTAL:1)Unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii 

române, autorul poeziei „Sus în curtea cea domnească” în care 

face o evocare a oraşului Bârlad; numele marelui liric romantic 

este purtat de două instituţii bârlădene: un prestigios liceu 

teoretic, fondat în anul 1958, şi un cunoscut centru cultural, 

inaugurat la 15 ianuarie 2011, în clădirea renovată a fostei Case 

Roşii (Mihai) ●Alexandru Piru. 2)Magistrat, profesor, publicist, 

politician liberal şi fost ministru în trei rânduri, născut la Bârlad, în 

data de 20 ianuarie 1857 (George D.) ●Personaj din piesa „Tichia 

cu clopoţei”, de Luigi Pirandello, interpretat de actriţa bârlădeană 

Lily Popa Alexiu. 3)Istoric literar, memorialist şi liric român, 

supranumit „poetul salcâmilor”, născut la Bârlad, în data de 25 

ianuarie 1911 (Gheorghe G.) ●Rebusist craiovean (Gheorghe). 

4)Raicu Ionescu ●Personalitate bârlădeană, autorul unui istoric al 

aviatorilor născuţi în oraşul Bârlad, trimis Majestăţii-Sale, Regelui 

Mihai I al României (Nicolae). 5)Apreciată solistă bârlădeană de 

muzică populară (Silvia) ●Subiecte ●La revedere. 6)Perfect asemănătoare ●Roman de Alexandru Vlahuţă 

care conţine, printre altele, şi elemente din biografia autorului, de pe vremea când acesta a trăit în oraşul 

Bârlad. 7)Cunoscut profesor bârlădean, devenit, recent, Cetăţean de onoare al Bârladului, cu ocazia împlinirii 

vârstei de 80 de ani (Gruia) ●Poet şi traducător român, fost profesor la Liceul „Codreanu” din Bârlad, fondator 

al revistei literare bârlădene „Făt-Frumos”, împreună cu Emil Gîrleanu şi George Tutoveanu (Dimitrie). 

8)Produsul fabricat la S.C. „Mândra” S.A. din Bârlad ●„Anul Geografic Internaţional” (siglă) ●Liviu Pintilie. 

9)Augustin Tomescu ●Numele real al Preasfinţitului Corneliu Bârlădeanu, actualul titular al scaunului 

Episcopiei Huşilor (Corneliu). 10)Denumirea unei societăţi comerciale de morărit şi panificaţie din Bârlad 

●Dumneata ●Siglă pentru „Compania de Utilităţi Publice” din Bârlad. 11)Varietate de culoare ●Primul domnitor 

al Principatelor Unite şi al statului naţional România, născut la Bârlad, în data de 20 martie 1820; numele său 

este purtat de un colegiu tehnic din Bârlad (Alexandru Ioan). 
VERTICAL: 1)Primul-ministru al României, ales în două rânduri, din partea Partidului Conservator, născut la 

Bârlad, la 22 august 1820; numele său este purtat, în semn de omagiu, de fosta Şcoală Nr. 9 din Bârlad 

(Manolache Costache) ●Plantă textilă. 2)Eroi-martiri bârlădeni de la Revoluţia din 1989, avansaţi post-mortem 

la gradul de sublocotenent (2cuv; Lucian şi Cristian). 3)Unitate monetară israeliană ●Ţară europeană unde a 

participat şi o delegaţie de negustori bârlădeni la marele Congres bisericesc din anul 1418, ca urmare a faptului 

că, în acest vechi oraş moldav, se desfăşura, încă de pe atunci, o puternică activitate economică şi comercială. 

4)Poet şi traducător român de origine aromână, prezent cu versuri în revista bârlădeană „Freamătul”, care a 

apărut la Bârlad începând cu anul 1908 (Andrei) ●„Echipa Aplicaţiilor Industriale” (siglă) ●Sorin Niculescu. 

5)Predat la centru! ●Lopăţică de curăţat plugul. 6)Taină ●Numele de familie al personajului feminin principal 

din piesa „Ciuta”, aparţinând dramaturgului bârlădean Victor Ion Popa (Carmen). 7)Celebru jurist român, cel 

care a contribuit la realizarea Codului Civil, a Codului General Român şi a Codului Comercial, născut la Bârlad, 

în data de 31 decembrie 1869 (Constantin). 8)Important eveniment istoric, înfăptuit pe data de 24 ianuarie 

1859, care marchează, la Bârlad, începutul unei dezvoltări pe multiple planuri ●Oraş în Suedia. 

9)„Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă” (siglă) ●Dan Nistor ●Club de fotbal din Arad. 10)Personaj feminin, 

fiica lui Ianke, din comedia „Take, Ianke şi Cadîr”, scrisă de dramaturgul bârlădean Victor Ion Popa, a cărei 

acţiune se petrece în zona Podului Pescăriei din cunoscutul oraş moldav ●Arhidiacon sirian care l-a însoţit pe 

patriarhul Macarie al Antiohiei, în călătoriile sale prin Ţările Române şi Rusia; în lucrarea sa, 

intitulată „Călătoriile lui Macarie, Patriarhul Antiohiei”, face referire, printre multe altele, şi la 

vechiul târg Bârlad (...de Alep) ●Folosinţă. 11)Istoric, arheolog, epigrafist şi eseist român, 

membru titular (din 1913) al Academiei Române; numele său este atribuit Muzeului din 

Bârlad care, în anul 2014, a împlinit 100 de ani de existenţă (Vasile) ●Dramaturg şi literat 

polivalent, născut la Bârlad, în data de 29 iulie 1895; numele său este purtat de Teatrul din 

Bârlad care a împlinit 60 de ani de la înfiinţare la 28 decembrie 2015 (Victor Ion). 
 

Dicţionar: ILS, OTIC, AIL, ACU. 

Ionel ŞERBAN, Bârlad 
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BOGDAN 
 

ORIZONTAL:1)Sat în fostul judeţ Fălticeni unde se află biserica 

înălţată de Ştefan cel Mare (1503), în amintirea uciderii tatălui 

său, Bogdan-Vodă, în 1455 ●,,Ochi de…’’, proza sadoveniană în 

care vraciul Grigorie Bogdan îl vindecă pe Culi Ursache. 

2)Publicistul care în ,,Semănătorul’’ din anii 1890 se destăinuie: 

,,Amicul meu, răposatul Mihai Eminescu, mi-a cetit în locuinţa sa 

de pe Calea Victoriei, de lângă Calea Griviţei, începutul dramei 

sale Bogdan-Dragoş, pe la 1879; îmi aduc aminte că era 

toamnă’’ (Zamfir C.) ●Vechea aşezare medievală, Civitas 

Moldaviae, din secolul XIII, centru economic şi capitală a 

Moldovei în timpul lui Bogdan I. 3)Dan Tudose ●Revistă teatrală 

şi cinematografică din Bucureşti, în care Ion Bogdan publică în 

nr. 43/1942 articolul ,,O senzaţională descoperire de interes 

istoric: Cine au fost în realitate Coana Joiţica şi prefectul 

Tipătescu’’. Textul este însoţit de două fotografii: soţia lui Ioviţă 

din Târgovişte şi primarul Const. D. Costovici, avocat. După cum 

afirmă Ion Bogdan, Caragiale ar fi înlocuit în piesă corpul delict -

bastonul uitat de primar la Zoiţica cu scrisoarea ●Judeţul unde 

se află satele Bogdana, Bogdăneşti şi Bogdăniţa (abr.). 4),,Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei’’ (siglă) 

●Personalitate a culturii şi istoriei României al cărui portret, delicat şi sensibil, a fost pictat de Catul Bogdan 

(Nicolae). 5)Contribuţia filologică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în teoria circulaţiei cuvintelor ●Munte în 

Caucaz. 6)Linie de desen ●,,Los Angeles Orthopaedic Center’’ (siglă) ●Ion Lucian. 7),,Un om în…’’, filmul din 

1978 în care actorul Andrei Finţi îi dă viaţă pe ecran lui Bogdan Negreanu. 8)Cavitate situată între peretele 

corpului şi organe, la animalele cu mezoderm ● Cetacee din America de Sud. 9)Insulă în golful Aden ●Cotidian 

politic bucureştean (1885-1938), a editat în 1886 un supliment ocazional cu acelaşi titlu, unde Bogdan 

Petriceicu Hasdeu este prezent cu articolul ,,Adam în limba română’’. 10)De la (od.) ●Elvira Bogdan ●Act 

istoric pentru care a militat, printre alţii, şi Bogdan Petriceicu Hasdeu. 11)Soţia lui Bogdan al III-lea, domn al 

Moldovei între 2 iulie 1504-20 aprilie 1517●În luncă! 12)Cod aeroport în Brazilia ●Muntele Moldovei amintit în 

piesa ,,Bogdan Dragoş: Cornul lui Decebal’’, de Mihai Eminescu. 
VERTICAL: 1)Oraş în nordul ţării, unde se află biserica Sf. Nicolae, construită în vremea lui Bogdan (1359-

1365) şi mărită de Alexandru Lăpuşneanu ●Construcţia ce se spijină pe patru stâlpi, numiţi bogdani. (pl.). 

2)Bogdan, prietenul rebusiştilor bârlădeni şi nu numai, apropiat al ,,Casei rebusiştilor’’ (Bogdan-Sergiu) 

●Pictorul Bogdan, fiul istoricului literar Gh. Bogdan-Duică, a cărui creaţie artistică a descris-o Vasile Drăguţ în 

monografia din 1971. 3)Ursu Bogdan ●Interpretul lui Bogdan din filmul ,,Soldaţi fără uniformă’’, al lui Francisc 

Munteanu (Liviu) ●Xenia Bogdan. 4)Băcan şi cârciumar în Buzău, al cărui administrator al averii este avocatul 

Bogdan din ,,Cel din urmă Armaş’’, de Ioan Slavici (Anghel) ●Soţia lui Bogdan al II-lea, domn al Moldovei (oct. 

1449-oct. 1451), fiul lui Alexandru cel Bun şi tatăl lui Ştefan cel Mare. 5),,…nouă’’, ziarul junimiştilor ieşeni 

(1889-1900) în care N.A. Bogdan semnează poezii, scurte proze, note polemice, texte dramatice şi evocări 

●Unul din pseudonimele literatului şi cronicarului plastic Alexandru Bogdan-Piteşti (1871-1922) ●,,Budapest 

Neutron Centre’’ (siglă). 6)A se înrudi (reg.) ●,,Association for Events Management Education’’ (siglă) ●Cade 

din deal! 7)Armata acestui popor a fost învinsă de oastea lui Bogdan al II-lea, la Crasna, în 1450 ●Cap în 

insula Samoa. 8)Scriitor român, autorul basmului alegoric în versuri ,,Istoria despre Arghir cel frumos şi despre 

Elena cea frumoasă’’, despre care a scris istoricul literar Ghorghe Bogdan-Duică (Ioan) ●Filologul şi istoricul 

român Bogdan (1864-1919). 9)Luat în centru! ●Ungi cu magiun! ●Unul din boierii de la curtea domnească din 

Suceava din drama în cinci acte ,,Bogdan-Vodă’’ scrisă de Ioan Slavici în versuri. 10)Adeversarii amorezaţi de 

Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu: Bogdan Soroceanu şi Timuş Hmelniţki din romanul lui Mihail Sadoveanu, 

,,Nunta domniţei Ruxanda’’ ●Anotimpul de care vorbeşte Dragul, domnul Moldovei, când îşi aminteşte că 

împreună cu ,,craiul Ludvic împresurarăm Varna’’ în piesa ,,Bogdan Dragoş: Cornul lui Decebal’’, de Mihai 

Eminescu. 11)Domn al Moldovei (c. 1354-1358), unchi al lui Bogdan Dragoş ●Judeţ în centrul ţării unde se află 

două sate cu numele Bogdăneşti, fostele localităţi Mogoş şi Vidra ●La secui! 
 

Dicționar: INIA, MAIT, UNC, ILB, NEMI, PUAA. 
Serghei COLOŞENCO 
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BĂTRÂNI 
 

ORIZONTAL:1)”Bătrânii” stau “De vorbă cu Dunărea” în volumul 

“Drum spre oameni” publicat de acest poet în 1956 (Petre) 

●Unitate de măsură pentru lungime de pe timpul bunicii. 2)Poeta 

Bărăganului care ne face cunoştinţă cu “Bătrânul Arheolog” în 

volumul “A fi-five” (Florenţa)●Cap de bătrân. 3)Director muzical... 

din Bârlad!●Alocaţie de stat pentru bătrâni (pl.). 4)Trecut prin 

foc●Bătrân marginalizat! ●Poet, folclorist şi editor care din 

predilecţie pentru lexicul arhaic preia drama unor basme “În 

căutarea tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără moarte” (Ioan). 

5)Deosebit de bătrân●Localitate în Austria●Dânsa. 6)Ţară 

nordică●”În grădina cu fluturi blindaţi” a participat la “Sfatul 

bătrânilor” în volumul “Soarele şi uitarea” (Ion). 7)Moartea 

bunicilor●Vechea poveste. 8)Îmbătrâniţi în final!●A pictat un “Turc 

bătrân” (Theodor)●Bătrâni la coadă!9)Luat în centru!●Cazne!●La 

22 octombrie 2014 s-ar fi împlinit 85 de ani de la naşterea acestui 

portar de fotbal rus (Lev).10)Sub emblema metaforei personale a 

“arheologiei blânde” acest poet bănăţean publică în 2000 volumul 

“Insomniile bătrânului” (Petre) ●În 1972 această scriitoare hunedoreană publică volumul “Anotimp de aur” din 

care cităm povestirea “Şi pomii bătrâni” (Valentina). 11)Aeroports de Montreal (siglă) ●Bătrân. 
VERTICAL: 1)Limbajul desuet-naiv este impus ca formă a sincerităţii în voumul “Transfigurări” în care această 

poetă include şi titlul “Bătrânul dulap” (Doina)●Ţara unde în 1958 se toarnă filmul “Bătrânul şi marea” cu 

Spencer Tracy în rolul principal (siglă). 2)Poeta de pe plaiuri bucovinene care în 1989 publică volumul 

“Serpentine” din care cităm titlurile “Bătrânii” şi “Bătrânul tangou” (Lucia Nenati)●Misterul bătrânei doamne. 

3)Din Alba!●Strânsul fânului (pl.) ●“În tinereţe un semn de întrebare pentru viitor, la maturitate o paranteză a 

prezentului, la bătrâneţe un semn de exclamaţie cu privire la trecut” (M.G. Saphir). 4)Tare fiert (pl.)●Estado 

d'African Oriental (siglă) ●O perioadă la azil!5)Tip de carabină●”În pădurea veche, 

bătrână” a fost acest prolific scriitor şi poet în volumul “Cântec şoptit” (Zaharia). 6)Moşii 

din bătrâni●Sunt în temă!●Purtaţi în spate de bătrâni (sg.).7)Localitate în Pakistan 

●Stradă pe malul unei ape. 8)”În freamăt de luceferi” şi-a amintit de “Bătrânii nuci” din 

“Nopţile copilăriei la Ipoteşti” (Veronica) ●Abreviere în biochimie. 9)Bătrâne (fig.)●Pom 

găunos!●Cod aeroport Sidi Ifni (Maroc).10)Evenimentul legat de Moş Ion 

Roată●”Omnibuz în care călătoresc umbrele strămoşilor noştri” (O.W. Holmes). 

11)Cete! ●Persoană care se află din moşi-strămoşi pe pământul pe care locuieşte. 
Dicţionar: ISS, AEM, EAO, NAL, NADH, SII. 

Lucian STĂNCESCU, Bârlad 
 

 

BREVILOCVENŢĂ 
 

ORIZONTAL:1)Lumea de apoi ●Timp de o lună. 2)Abilitate în mişcare. 

3)Lucrează cu acordul părinţilor ●Susură la caval. 4)Încadrat la 

depăşire de normă ●Marcat în urma unei prăbuşiri de teren. 

5)Nehotărât la tribunal! ●Dilema existenţială ●Fiert cu puţină 

scorţişoară! 6)Casă de cultură cu flori la geam ●Înşelaţi de nişte 

cavaleri. 7)Exemplu de dăruire. 8)Un tip de caracter (pl.) ●Înmărmurit 

pe loc. 9)A o tăia peste câmp ●A întări cele afirmate anterior. 10)Datul 

la fund până se mai limpezesc lucrurile. 
VERTICAL: 1)Ţeapă dată la florărie ●Gătit de prost 

gust. 2)Cădere psihică ●Om de aleasă ţinută. 3)Prost 

calculat la cântare ●Străin de situaţie. 4)Atacanţi la 

poartă. 5)Pui de ger (pl.) ●Renegată de 

cucernici!6)Act de succesiune ●Fiert sub presiune. 7)Este teafără! ●Dansa la cafenea! 

●Augmentativ verbal. 8)Acroşat pe carosabil ●Atârnă pe braţe. 9)Adună bucată cu bucată 

într-o viaţa de artist (pl.). 10)Tip de interior închis. 
Ciprian OGLAN, Toulouse 
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BUNICII! 
(FANTEZII) 
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ORIZONTAL:1)Bici multiplu! 2)Culoarea plăvanei ●E 

făcut praf. 3)Căzută la BAC! ●Nu e parte în convenţie 

●Nabab fără nici o mirare! 4)Fac pregătiri pentru 

masă. 5)E plin cu apă în Deltă ●Icre de crap! ●Prinse-

n labă de un babuin! 6)Punct de lucru ●Pune accentul 

pe a doua silabă. 7)E o rătăcire reală din păcate 

●Triplează puterea.  8)Etalon pentru prostie ●Intră prin 

pardoseală. 9)Piei de bour! ●Luptător pentru 

INDEPENDENŢĂ. 10)Bunică! 
VERTICAL: 1)E pus baci! 2)Te trec apele 

●Încurcătura unui rob! 3)Plecată de la bal! ●Popota 

marinarilor. 4)Destramă bumbacul ●Extremităţile 

globului! 5)E vrednic de dispreţ ●Matca apei din 

deşert. 6)Îşi vinde ţapii pentru o blondă ●Numele unui 

belgădrean. 7)Consemnează existenţa. 8)Brizbiz dat 

în lături! ●E capabil de-o agresiune. 9)Dovadă pentru 

cumpărături ●Ne spune imediat de la Iaşi ●Cure 

pentru un orb! 10)Băi în reluare! 
 

Nelu VASILE, Turburea, Gorj 
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ORIZONTAL:1)...2)Stă în calea apei ●Retur din 

bară! 3)Trăsură uşoară cu patru roţi ●Spirit rău, 

chinuitor. 4)Trăieşte ca un prinţ ●Ăsta-i numai fibră. 

5)Beţe tăiate! ●Sol arid! ●Cuib de bibilică! 6)Rocă 

argiloasă cu proprietăţi absorbante. 7)Măsură luată în 

armată! ●,,Tonă-registru brut’’ (siglă). 8)Vâslă (reg.) 

●Fragment de ciob! 9)Semifabricat obţinut prin 

laminarea lingourilor de oţel ●Scriitoare engleză (1764-

1847). 10)... 
VERTICAL: 1)...2)Panglică de decoraţie (pl.) ●Scurt 

la vedere. 3)Trepădătoare ●Ăsta-i chiar un barosan. 

4)Îl trec apele ●Judecat pe nedrept. 5)Înveliş exterior 

la un bordaj! ●Chemare din salon! ●Pseudonim al 

scriitorului I.A. Bassarabescu. 6)Subite! ●Lemn căutat 

pentru fabricarea mobilei. 7)Trăiesc pe picior mare 

●Curat ca lacrima. 8),,Brtish Red Cross Society’’ 

(siglă) ●Teşite la ambele capete! ●Abis! 9)Sperietoare 

pentru cei mici ●Situat în centrul unei trombe! 10)... 
 

Dicționar: LAMB, BREI, IAB, BRCS. 
 

Viorel GÂZDAC, Timişoara 

 
 

BELETRISTICĂ 
 

A-B: Iniţialele cu care au semnat Anton C. 

Bacalbaşa, Axente Banciu, C. 

Bariţiu, Emil Boldan, Gh. Brăescu, 

C. Brătescu, Barbu Delavrancea, 

Bonifaciu Florescu, Moritz Barak, 

Iacob Mureşianu şi I. M.Popescu-

Băjenaru. 

VERTICAL:  

Scriitori români. 
 

Emanoil STERESCU, Curtea de Argeş 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B 
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BRAINSTORMING (2) 
 

ORIZONTAL:1)Închide uşa pe dinafară ●Material de prelucrat 

la forjă. 2)Opus V din Beethoven! ●Aplicaţii de efect privind 

confecţiile. 3)În deşert bat drumurile... (sg.) ●Medii... date peste 

cap la admitere! 4)Roşii spălate de ploaie (sg.) ●Întreruperea 

contactului general în scopul izolării și punerii la pământ. 5)Se dă 

rotund şi are numai fumuri în el ●Evoluează la trecerea timpului. 

6)Numite după un proces verbal ●Vedetă strălucitoare în 

nocturnă. 7)Pus în faţa anumitor transformări ●Sloganul unui tip 

de reclamă. 8)Nu ţine pasul cu lumea ●Ăştia fură pui, până s-

ajungă cocoşi. 9)Papa-i ceva sfânt pentru ea ●Asta este! 10)Ia 

formulare de dări de la ANAF! ●Are un cerc larg de cunoştinţe. 

11)Rezultate reconfortante într-o tragere din poziţia culcat ●A se 

angaja într-o cursă cu o serie de şicane. 
VERTICAL: 1)Vestmânt de nimfă ●Avut remarcabil. 2)Pe Argeş 

în jos... ●Inele purtate in mod permanent. 3)Susţinătorul unor 

procese conservatoare. 4)Specimen cu blana neagră din pădure 

●Anunţă sfârşitul orelor de serviciu. 5)Lucrare pe marginea unui 

material abia ieşit de sub tipar ●Se dau în vânt după copii.6)Una care stă în port la agăţat ●Îl ştie lumea că-i 

într-o dungă. 7)Obiectivul lui este să-ţi ofere o imagine de perspectivă ●Prins la înghesuială şi bătut bine. 

8)Sfârşitul lumii anunţat de-o vedetă ●Practica unei activităţi curente. 9)Trup şi suflet! ●Amenajare pentru 

scursurile societăţii ●Unu la cub 10)A pune autorităţile la dispoziţie ●Aia a calului. 11)A face o sesizare ●Pline 

de vitalitate. 
 

Încrucişare: DUMITRU HURTUPAN 

Definiţii: TEODOR CAPOTA,VASILE CERNICICA, ŞTEFAN CIOCIANU, 

DUMITRU CIOFLICA,GHEORGHE CRIŞAN,DUMITRU HURTUPAN, EUGEN MĂNICA, 

ION ENE METELEU,CIPRIAN OGLAN,DORIN PRODAN, VICTOR ŢÂRDEA. 

           FACEBOOK GRUP „REBUSMANIA” 

 
 

BRIZBIZURI 
 

ORIZONTAL:1)Sare cu paraşuta fără autorizaţie ●E admis fără 

discuţie. 2)Au unde să se informeze. 3)Gol marcat din bară 

●Bolnav repezit în toate felurile. 4)A luat măsuri pentru a se face 

bine ●Se ridică de la orizont. 5)Pus la punct într-un proces verbal 

●Scurte însemnări citite postum. 6)Stare de acalmie ●Sector 

restrâns din agricultură (pl.). 7)Chemarea la apel a persoanelor 

●Grasul care se întinde cu toate femeile. 8)Păr altoit ●Ţinută de 

epocă rezistentă în timp. 9)Tipar pentru cărţi! ●Savurează bancurile 

de bun gust. 10)Se înclină făcând semnul  ●Un studiu scos la 

lumină după o reflecţie prealabilă. 11)Gardian la post in serviciul 

coroanei ●Topit sub limbă. 
VERTICAL: 1)Îi ies vorbe fără să se gândească ●Aşezare râvnită 

de toate vedetele. 2)De la gât i se trage că-i terminat la stomac 

●Obţine viza pentru port-armă. 3)Modul organizat de dinainte a 

reţinerii buletinului (pl.) ●Invidios în sinea lui! 4)Prinse în autoturism la intrarea în tunel! ●Draga moşului. 

5)Ultimul teritoriu ocupat de Napoleon ●Tip de iubire lipsit de interes. 6)Coadă de topor dintr-o uscătură de 

pădure (pl.) ●Se leagănă în pat. 7)Calculator depăşit… de comandă ●Sunt în plop... după un plan utopic 

●Tasare prin strângere!  8)A fi copleşit de o muiere de vis ●Şoimii patriei. 9)A reduce termenul de plată la nivel 

de judeţ ●Salvamarul care a scos din apă nişte dobitoace. 10)Montări pentru intrarea în scenă ●Face gaură-n 

cer. 11)Contractare de la persoană particulară ●Titlu de societate. 
Încrucişare: VASILE CERNICICA 

Definiţii: TEODOR CAPOTA, VASILE CERNICICA,Ştefan CIOCIANU, DUMITRU CIOFLICĂ,GHEORGHE CRIŞAN, 

DUMITRU HURTUPAN,EUGEN MĂNICA,ION ENE METELEU, CIPRIAN OGLAN,DORIN PRODAN, VICTOR ŢÂRDEA.  

GRUPUL „REBUSMANIA” 
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BESTSELLER 
 

 ORIZONTAL:1)Fustă uşoară de calitate proastă ●Nivel superior 

de dezvoltare socială. 2)Dată spre creştere şi ocrotire ●Controlată 

la intrarea în post. 3)Cadru special dispus la intrare. 4)Susţinătoare 

la cursele acvatice ●Depozitar de mătase naturală ●Model de 

creaţie naţional. 5)Chestiune de apreciat la bărbaţi ●Găsit la analize 

fără complicaţii. 6)Apărătoare pentru zona coastelor ●Tip de 

afecţiune la inimă. 7)Căciuli din fibre naturale ●Strânşi pentru 

paradă în port. 8)Recepţia restrânsă a bătrânilor ●Cadru de 

comunicaţie bilaterală. 9)Schimburi curate pentru jucători. 

10)Cazuri grave în pronunţare ●Cercetător asiduu al pământului. 

11)Dat în exploatare la timp ●Furnizoare de tincturi pentru răniţi. 
VERTICAL: 1)Structură de stat în tranziţie ●Începător de rând la 

arie. 2)Cuprinsă de freamăt la întâlnire ●Realizatoare de emisiuni ostăşeşti. 3)Închisă pentru 

vătămare corporală. 4)Căzute pe spate de emoţie ●Termen de refacere la tratament ●Fază 

memorabilă în nocturnă. 5)Roadele unor porcării ordinare ●Staţie terminus pentru 

pasageri. 6)Platformă mobilă de serviciu ●Băgat în vorbă pentru un vecin. 7)Poziţie de 

rând în structura statului ●Stabilit aproape de centru. 8)Reducere de personal la firmă 

●Încadrat la un nivel superior. 9)Depuse la intrarea în triaj. 10)Înregistrat la momentul 

întâmplării ●Manevrat la tragere la baterie. 11)Formă de asigurare auto ●Marcată cu 

stricteţe pe teren. 
 

Dorin PRODAN, Bârlad 
 
 

BOGĂŢIE 
 

 ORIZONTAL:1)Om bogat din vechiul Orient (2 cuv.). 2)Obiect 

de mare preţ, devenit simbol al bogăţiei ●Aflate în posesia unui 

om bogat. 3)Căutători de bogăţii subterane ●Scaun sculptat şi 

împodobit, simbol al bogăţiei şi al puterii monarhilor. 4)Enorm 

●Notă dată... cu dolari! ●Scaun de jocheu. 5)Ultimele din 

comoară! ●Limite de avere! ●Bogăţia de la cramă. 6)Posesiune... 

de paie! ●Oameni dornici de bogăţii. 7)Luate din pene! ●Eroina 

din nuvela „Moara cu noroc” de Ioan Slavici, înjunghiată de Ghiţă, 

soţul acesteia, din cauza geloziei şi obsesiei lui pentru îmbogăţire 

●Personaj principal din romanul omonim al lui Ioan Slavici, tipul 

femeii dornice de îmbogăţire. 8)Fabulist antic grec, autorul 

creaţiei „Avarul”, a cărei morală sugerează ideea că bogăţia nu 

înseamnă nimic dacă nu te foloseşti de ea ●Radu Bogatu 

●Salariul... ajuns în buzunar. 9)Zboruri agitate de albine 

●Anişoara Odeanu ●Joc... din Mongolia! 10)Stăpânul unor 

bogăţii funciare. 11)Rezultatele îmbogăţirii prin muncă cinstită. 
VERTICAL: 1)Om bogat din Evul Mediu ●Dovadă opulentă a 

unei femei bogate. 2)Compozitor şi critic muzical francez, cel care a pus pe note opera „De-aş fi rege” 

(Adolphe) ●Peşte mic care trăieşte în Marea Mediterană şi în Oceanul Atlantic. 3)Vechii oameni bogaţi care 

trăiau la conace ●Mioară alintată. 4)Scenă aflată sub cupola circului ●Înverşunat. 5)Sandu Sticlaru ●Perioadă 

de timp... la o bancă! ●Localitate în Nigeria. 6)Încadrează nişte bogăţii! ●Om bogat şi egoist ●Tras... din tun! 

7)Costică Ungureanu ●O mulţime din conturile oamenilor bogaţi de la noi ●Sursele financiare ale oamenilor 

bogaţi de pretutindeni. 8)Numele de familie al personajului Carmen, din piesa „Ciuta” de Victor Ion Popa, care 

îl înfruntă pe Costea Moceanu, îmbogăţit pe căi oneroase ●Inima unui pizmaş! ●Cod al aeroportului Odessa 

(Ucraina). 9)Lac în Suedia ●Scriitor francez, semnatarul romanului „Spuma zilelor”, în care îl întâlnim pe Colin, 

un tânăr bogat, trecut cu puţin de 20 de ani (Boris) ●Sfârşit de bogăţie! 10)A împrăştia bogăţia ●Bogat, luxos, 

maiestuos. 11)Oameni bogaţi care acordă fonduri de dezvoltare. 
 

Dicţionar: ANŞOA, IFO, ODS, LUR. 

Ionel ŞERBAN, Bârlad 
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BAU! 
 

ORIZONTAL:1)Arbori din Africa Tropicală, cu diametrul tulpinii 

până la 20 de metri, cu fructe mari, lunguieţe ●Bebe! 2)Celebru 

cvartet şi formaţie suedeză de muzică pop ●Manta groasă de 

pănură, cu mânecile foarte lungi, purtată mai ales de ciobani (reg.). 

3)Orăşel în Indonezia ●Pictor şi grafician român, autorul pânzei 

,,Femeie cu flori galbene’’ (Vasile). 4)Un gen de gândaci. 

5)Localitate în Cehia ●Valet, la cărţile de joc (reg.). 6)Întreb la urmă! 

●Codul aeroportului Băneasa, din Bucureşti (siglă). 7)Produs 

galinaceu ●Fata din fereastră! ●Provincie în Namibia. 8)Varietate de 

struguri cu boabele mărunte ●Campion italian olimpic la sanie, în 

proba de skeleton, la ediţia a V-a a J.O. de iarnă de la St. Moritz, 

1948 (Nino). 9)Umflături purulente ale ţesuturilor de sub piele ●Prefix pentru doi. 10)Insulă grecească în Marea 

Egee, despărţită de continent prin strâmtoarea Evripu (65 m lăţime) ●Soi de viţă-de-vie albă cultivată în Franţa 

(Isère) şi care dă vinuri bune. 
VERTICAL: 1)Femeie bătrână ●Seminţele de cereale sau de legume. 2)Atletul ethiopian, campion olimpic în 

proba de maraton, la ediţia a XVII-a a J.O. de vară, Roma, 1960, unde a alergat… desculţ (Bikila) ●Cuvânt 

care imită strigătul bufniţei (var.). 3)Instrumente de suflat în formă de tub, cu găuri şi cu clape ●Cap în sud-

estul Scoţiei. 4)Negaţie ●,,Biotechnology, Biochemical, and Biomass Engineering’’, SUA (siglă) ●Inimă de 

boem! 5)Diviziune administrativă în Republica Maldive ●Oraş antic în Asia Mică. 6),,British Bankers 

Association’’ (siglă) ●Stau în şubă! ●Râu în Rusia siberiană. 7)A adora ●Plai în judeţul Prahova. 8)Istoric şi 

critic literar italian, unul dintre teoreticienii ermetismului, autorul volumului ,,Moştenirea lui Leopardi şi alte 

studii’’ (Carlo) ●Fotbalist englez (Byron). 9)Bandaj al roţii unei biciclete de curse conţinând în anvelopă o 

cameră subţire de cauciuc ●Să ai! (reg.). 10)Localitate în Franţa ●Localitate rurală în judeţul Hunedoara. 
 

Dicționar: BEO, BUB, OBAB, AUA, ABB, BAA, ABAE, IIA, BUE. 

 
 

BĂUTURI 
 
ORIZONTAL:1)Băutură alcoolică tare, cu gust amar, preparată din 

pelin, anason şi alte plante aromatice ●Servesc la băut. 2)Depozitul 

cu băuturi ●Vin din struguri nealtoiţi (pop.). 3)Horcăit ●Vinul care 

face spume când este turnat în pahare. 4)Depozite de lapte ●Bun la 

şpriţ. 5)Cea mai bună băutură ●Vulcan în Sicilia. 6)Picături de 

bragă! ●Băutură bună dimineaţa ●Petru Vintilă. 7)Băutură alcoolică 

preparată din spirt, sirop şi esenţe aromatice ●Localitate în Chile. 

8)Măsură de tinichea de un litru pentru măsurat laptele, în Oltenia 

●Vin alb sau negru produs din soiuri de viţă-de-vie superioare, de 

origine franceză. 9)Metaforă pentru unul care a băut mult ●Gârlă 

prin care se scurge apa din lacuri şi mlaştini (reg.). 10)Ceasuri 

●Primele litere de la cabernet! ●Element de compunere care arată 

vechimea. 11)Băuturi medicinale ●Se referă la vin (var.) . 
VERTICAL: 1)Vinul oţetit ●Băutură tare. 2)Persoanele care preparau sau vindeau băuturi răcoritoare din 

făină de mei, de porumb sau secară ●Bere pe jos! 3)Băutură preparată din tuberculi uscaţi de orhidee, fierţi în 

lapte sau în apă ●Scriitor român, autorul romanului ,,Vinul de viaţă lungă’’ (N.D.). 4)Ion Minulescu ●Băutură 

alcoolică tare, obţinută prin distilarea vinului, a fructelor, a unor sucuri fermentate etc. 5)Participante la nunţi 

sau la botezuri ●Ceai băut pe jumătate! ●,,International Association of Universities’’ (siglă). 6)Codul unui 

aeroport din Finlanda ●Bere de Brăila! 7)Clienţii crâşmelor. 8)Tescovină (reg.) ●Băutură 

preparată din praf de cafea dizolvat în apă. 9)Insulă în Oceanul Pacific (Melanezia) ●Vin tare 

şi dulce, originar din Portugalia. 10)Cognomenul poetului Ovidiu, autorul Tristiei, ce îi aduce 

elogiu zeului Bachus, căruia poeţii ,,laude îţi cântă cu cupele în mâini’’ ●…ursului, 

denumirea populară a unui soi de vin negru şi gustos (nom.). 11)Aproape vin! ●Varietate 

de struguri hibrizi din care se face un vin bun (reg.) ●Dintr-o stacană! 
 

Dicţionar: PUA, CIOI, OEN, EFOP. 

Costel FILIUŢĂ, Bârlad 
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BERE! 
 
ORIZONTAL:1)Oraş în judeţul Galaţi, în Dealurile Fălciului 

●Epuratoare de gaz cu ajutorul unor jeturi de apă. 2)Laringe 

(pop.) ●Substanţă explozivă sub formă de firişoare sau de 

granule. 3)Compozitor francez, autorul operei ,,Armida’’ 

(Maurice) ●Numele a trei scriitori români (Gabriel, Mihai şi 

Viniciu). 4)Încet de tot ●Un tip sfătos (reg.). 5),,Intenational 

Scientific Film Association’’ (siglă) ●A risipi. 6)Abreviere uzuală 

pentru norii Cumuliformis, în meteorologie ●Dans popular 

polonez, cu caracter vioi, înrudit cu mazurca ●Vas de lut. 

7)Stare de nelinişte, de agitaţie (fig.) ●Nume generic dat mai 

multor specii de păioase care cresc pe pajişti. 8)Emoţie artistică 

●Rând. 9)Ţesătură moale, cu fire buclate, din care se fac halate 

de baie, prosoape etc. ●Râu în centrul Dobrogei, afluent dreapta 

al Dunării, la sud de Cernavodă. 10)Stau în drum! ●Sală de 

festivităţi ●Uşile de la dulap! 11)Oraş în Rusia, port pe râul Kama ●Aşezări temporare în corturi. 12)Soţia lui 

Ptolemaeus al III-lea Euergetes, care şi-a tăiat podoaba capilară vestită oferind-o în dar zeilor, având 

rugămintea de a-i aduce teafăr înapoi soţul, plecat să lupte în Syria (mit.) ●Vase mari din doage de lemn, 

prevăzute cu două torţi. 
VERTICAL: 1)Pădurar prin nordul Bucovinei ●Persoane hamito-semitice din Africa de Nord. 2)Pictor român 

postimpresionist în portrete, peisaje sau naturi moarte (Dimitrie; 1908-1975) ●Suficient (abr.) ●Tinere. 

3)Procedeu de decoraţie murală ●Cazne! 4)Mică platformă portabilă cu care se transportă diferite materiale 

●Operă în 4 acte de Verdi. 5)Arbust ornamental cu flori albe ●Fulger însoţit de tunet, în 

meteorologie ●Pană de lemn. 6)Oraş în nordul Cehiei ●Plantă din Venezuela. 7)Erbacee 

cu flori divers colorate, care cresc în regiunile calde din Asia şi din Africa ●Bătut în floare. 

8)Siglă pentru ,,Curtea permanentă de arbitraj’’, cu sediul la Haga ●Loco, în centru! ●Fular. 

9) Zdrenţăros ●Hoţi de mare. 10)Străduţă la ţară ●Aur (simbol). 11)Şapcă fără cozoroc 

●Cap de listă! ●Dispozitive cu care se deschid sau se închid orificiile de trecere pentru 

lichide sau pentru gaze. 12)Sat în judeţul Vaslui ●Vânturi puternice. 
 

Dicţionar: OCAS, CUF, ITEA, AKE. 
Serghei COLOŞENCO 

 

 

BALZAC 
 
ORIZONTAL:1), 3),5),7),9),11),13): titluri din proza lui 

Balzac incluse în ,,Comedia umană’’. 

Celelalte definiţii:2)Ne scoate din iarnă! ●Primul din 

luncă! ●Trib din Noua Guinee. 4)Munte! ●Banul aruncat 

●Familie zgomotoasă ●Aer de mare! 6)În orice sens! 

●Andrei Zafiu ●Începe toastul! 8)Prefix agricol●Rece în 

Arctica! ●Pomadă (reg.). 10)Marcă de motocicletă●Catete! 

●Lin (reg.) ●Maşina din spate! ●Primele efecte! 

11)Începutul dialogului la distanţă ●Program stabilit ●Albi 

pe margini! 

VERTICAL: 1)Căpătâi rămas dintr-o creangă (reg.) 

●Produs curăţat de corpuri străine. 2)Haină lungă şi largă 

care se poartă peste îmbrăcăminte ●Garanţie ●Indică 

direcţia. 3)Esenţa siropului! ●Mare de tot ●Autoritate, 

instanţă. 4)Mâl ●Lamelă subţire. 5)Reparaţi ●Popor baltic. 

6)Localitate în judeţul Harghita ●Enervări. 7)Doamnă 

(abr.) ●Capitala republicii Bangladesh ●Staţiuni balneoclimaterice. 8)Pieptănătură bărbătească ●Bancnota de o 

mie de lei (fam.). 9)Băştinaş ●Elan. 10)Rezultate trucate ●Masiv muntos în Carpaţii Orientali, între văile 

Moldovei şi Bistriţei. 11)Curg spre vale ●Car alegoric la serbările câmpeneşti ●Spuse în taină! 12)Biciuia sclavii 

condamnaţi ●Localitate în Elveţia. 13)Stânjenei ●În aer liber. 
 

Dicţionar: EIPO, IRO, AIN. 
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BĂRBAT FERICIT 
 
Are blog, mașină, casă, 

Pașaport de Europa 

Și-o nevastă credincioasă 

Care l-a-nșelat cu popa! 
 
           Mihai FRUNZĂ, Brăila 

 

BOLOVANI  
FILOZOFALI 
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ORIZONTAL:1)Figură cu mască. 2)Tăiat iute din 

rădăcini ●Cadru pastoral. 3)Subiect autobiografic de 

roman ●Vechea lume legată de Asia. 4)Lungul drum 

străbătut de alpinişti ●Caracter dominant. 5)Neamţ 

din est! ●Adorat cu multă căldură ●Piesă jucată la 

bursa londoneză. 6)Ape la limita cu uscatul ●Scrise 

pe marginile unui text! 7)Suflet de gheaţă.8)O literă 

scrisă apăsat ●Piesă de jucat lângă un cal de lemn. 

9)Ofertă la alegeri ●Făcut una cu Pământul. 10)Aspru 

la limbă ●A striga la dansatori.  

VERTICAL: 1)Cu o mare putere de cumpărare. 

2)Puse în ordine ●A primeni lotul.3)Element care 

atacă noaptea ●Esenţă...concentrată(!) 4)Aprobarea 

unei cereri de mână ●Indicator de creştere 

economică. 5)Pregăteşte juniorii pentru o evoluţie 

nocturnă ●Soldaţi cu victorii în amor. 6)Apar în lume 

la capăt de drum! ●Final de stih 

la Mihai! ●Fete...de poftit în 

mijloc! 7)Prăbuşit într-o 

depresiune ●Generatoare de 

încurcături şi bătăi. 8)Ceasurile 

reveniriila viaţă. 9)Programul 

de sală la teatru. 10)A îndrepta 

un deget ●Învelişuri de ciment. 
 

Mihai FRUNZĂ, Brăila 

 

BRICABRAC 
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ORIZONTAL:1)Stă în cumpănă. 2)Primă de 

producţie ●Ne scapă pielea. 3)Merge ca un om 

obişnuit la lucru ●Scurtătură pe un drum de ţară (!). 

4)Are valoare de terţă mică ●Calcul dureros care 

necesită o nouă operaţie. 5)A chema la judecata de 

apoi ●I se plătea lichid. 6)Scoarţă ruptă... călcată cu 

fierul ●Haine... de gata. 7)Realizează norma în 

producţie ●Un pârlit care se aşteaptă la pomană. 

8)Preot slujind în faţa totemului! ●Face ciocu’ mic în 

faţa noastră... 9)Metamorfoza fantastică a unui vampir 

autohton (pl.). 10)Face juma-juma la băutură 

●Plecată de la părinţi, se distrează de minune. 

VERTICAL: 1)Se bagă şi asta-n ciorbă ●Spaţiul de 

sub balcon, destinat culturii. 2)Concurenţi câştigători 

în regate. 3)Mobilă de epocă pentru un senator în 

tranziţie ●Un munte la strâmtoare! 4)Treptele de la 

Universitate ●Ştie lumea că-i o loază. 5)Sunet care se 

produce folosind limba ●Dă 

aprobare... la demonstraţie. 

6)Uscat şi mai mic de-o prăjină 

●Are spor la înmulţire. 

7)Prezentate la vorbitor ●Dată la 

schimb. 8)Punct negru pe oase 

●Luat de mână prin mahala. 

9)Emisiuni dedicate fizicii. 

10)Confruntare pe loc. 
 

Ştefan CIOCIANU, Brăila 
 

 

 

BISERICEASCĂ 
(Monoverb reflexiv: 4 - 7) 

 
 
 
 
 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
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BALIVERNE 
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ORIZONTAL:1)Întreţine arderea ●A participa efectiv 

la dezbatere. 2)Moşii de dat înapoi ●Pierde la dame! 

3)Femeie care umblă cu pârâtul. 4)Măsuri ce se 

impun la un tun... de proporţii ●Rupe în bătaie...pentru 

o mulţime de galbeni. 5)Când se adună cosaşii la 

masă pe câmp… (pl.). 6)Nu sunt potriviţi pentru 

muncă... pe teren. 7)Neam... de neam ●Apariţie 

spontană ca o arătare. 8)Semifinale... la talere! 

●Întrerupătoare de circuit. 9)Mângâierea părinţilor 

●Nu permite abateri la serviciu. 10)Condamnate... la 

uitare. 
VERTICAL: 1)Apreciaţi ca fiind oameni la locul lor. 

2)Figură obişnuită... la karate ●Intrat într-un canal...de 

scurgere. 3)Luate pe nepregătite. 4)Exagerarea unor 

mărimi, la vedere (pl.) ●Gol înscris! 5)Ridicat de la 

ţară! ●Ales ca bărbat. 6)Pierduţi la orizont ●Dispărute 

prin uşiţe! 7)Datul la coş. 8)Ocupaţie străină de stat 

(pl.). 9)A lucra pe rupte ●Împletitul unui coş. 

10)Prinse cu mare grijă. 
 

Mihai GHERASIM, Bucureşti 

ORIZONTAL:1)Creatoarea comunismului (2 cuv.). 

2)Vine la fix ●Certificat de vaccinare). 3)Se 

prinde...că-i valabil în cele din urmă! ●Petrecere 

lamentabilă. 4)Director muzical ●Intră în apărare. 

5)Ajuns la mila satului ●Amintiri despre viitor (sg.). 

6)Formă de agitare în masă(pl.). 7)Se simte bine în 

largul ei ●Minerul de la Roşia Montană. 8)Urme de 

parchet! ●Se poartă tot timpul la dungă. 

9)Recunoscută de la mai mult de un kilometru ●Cap 

de afiş! 10)Îţi dă mai mult decât poţi duce. 
VERTICAL: 1)Fată mare la stână ●Esenţa lui 

Tănase. 2)Purtată de val. 3)Nu rezistă la mică 

presiune ●Lovitură dată peste cap ●Notă luată în fals! 

4)Stop la piept. 5)Una plecată de la noi la bunica! 

●Scârţâit de uşă ●Boala şerpaşului. 6)Joc de culori 

cu final înşelător (2 cuv.). 7)Prins de un cârlig la joc! 

●Are probleme cu lichidităţile. 8)Rest de pădure. 

9)Reluări ca la carte. 10)De departe este cel mai bun 

ţintaş al armatei. 
 

Dumitru CIOFLICA, Abrud 

 

BIFE 
 

ORIZONTAL:1)Bis!2)Cartea verde●Suflu olimpic. 3)Băi ca la turci 

●Specie de rechin. 4)Banii Sofiei (sg.) ●Un pârlit de şarlatan (fem.). 

5)Maşină familială●Duce o viaţă de boem. 6)Amor cu amante!●Asta nu-

şi ascunde vârsta. 7)Ridică tonul în scene (pl.).8)Închide ochii la 

inspiraţie ●Bolnav de formă. 9)Cinelul din concert! ●Sfârşit de 

spovedanie. 10)Dus la măgar ●Dau de băut la terasă ●Doi cu sapa, trei 

cu mapa!  
VERTICAL: 1)Unitate de volume. 2)Bună pentru cei mici●Are notă 

maximă la oral. 3)Un fel de... BULĂ●Latitudine 

sudică!4)Un bob sec!●Lideri în topuri. 5)Plin de 

tărie●Buşit la trecerea pe roşu ●Ceva fără 

comparaţie! 6)Fac curse clandestine. 7)O sărmană 

la pomană●Lăstuni în pustiu!8)Pulbere ...de stele (2 cuv.). 9)Legătură la drumul 

mare●Bucată arată de multă vreme.10)Un fleac... pentru osia carului (reg.) ●Număr la 

pantofi. 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
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BREVIAR 
 

ORIZONTAL:1)Instituţie în care se intră cu dreptul. 2)Fac 

corecturile de rigoare. 3)Cară cu spatele ●Donator de sânge. 

4)Timpul împlinirilor ●Întâlnit în remiză. 5)Făcut praf pentru unele 

aparate ●Semne ale trecerii alemanilor (masc.). 6)Răsplata pentru 

părinţi ●Coborâtă din munţi. 7)Un om între oameni ●Se aşază între 

ele! 8)Litera legii (pl.). 9)Ia de muncă pentru acasă. 10)Accelerat… 

cu simţ●Admisă la PLOAIA DE STELE. 11)Vin cu miile… de mulţi 

ani ●Suport de vase ●Circulă pe toate arterele. 
VERTICAL: 1)O răutate de om. 2)Scăpare din strânsoare ●Mereu 

primul la întrecere. 3)Indispusă la serviciu. 4)E tare în bazin ●A da 

în ispită. 5)Te scapă de gaze ●De serviciu la han. 6)Puterea omului 

asupra lucrului ●Prins la copcă. 7)Perne pentru noi! ●Mobil la tablă 

●O sarcină greu de dus. 8)Lucrează la presa locală. 9)Are vechime 

în muncă ●Aşezate în balansoare! 10)Trase cu maşina ●File de 

macrou! ●Ţinute de părinţi. 11)Trăiesc pe pământ ●Arici de mare! 

Încrucişare:  OLIMPIU  LANGA 
Definiţii:  OLIMPIU  LANGA,  MIHAI  V.  MATEI, 

  MARIAN  STANOMIR,  ION  TOHĂNEANU, 
Rebus  Grup  CETATEA  Râşnov 

 

BRUSA 
 

ORIZONTAL:1)Notat cu plus la chestionare. 2)Hotărâte prin 

decizie ●A retrage din depuneri... în fond lichid. 3)Personal la ieşirea 

din tunel! ●Sarcină concretă ●Ţesătură groasă ce se pretează la 

călcat. 4)Probă de capacitate. 5)A răspunde prompt la serviciu ●Le 

tai din lemn! 6)Se îngrijeşte de toate. 7)O veste... din provincie! 

●Cum îi zici, aşa îţi zice...  ●Cu ea se trăgea la măsea odinioară. 

8)Zi sfântă... la indieni (pl.) ●Se face bine cu o drojdie. 9)Face o 

recunoaştere în scris. 10)Spusă la întâmplare. 

VERTICAL: 1)Scos din cauză. 2)Ansamblu de dansatoare care te 

vrăjesc prin jocul lor ●A scăpa de pedeapsă... cu 

pile. 3)Jos la pământ! ●Practică în producţie 

●Instanţa supremă. 4)Hotarâre fără drept de apel. 

5)Sunt greu de suportat când ne fac muzică 

●Succes în finală la pescuit! 6)Critică literară pe 

înţelesul tuturor. 7)Vin în casă cu câte una! ●Nu-i 

drept, să-i spunem aşa ●Presa de altădată. 

8)Cotă de mălai distribuită lunar ●Sug la vacă. 9)Crescută în prostie. 10)Una care dispune 

de aur... nativ. 
 

Dumitru HURTUPAN, Bucureşti 
 

 

 BELŞUG! 
 

ORIZONTAL:1)Specialist în filozofia moralei. 2)Atelier (abr.) ●Şuieratul 

locomotivei. 3)Afirmaţie ●Veşmânt. 4)Companie (abr.) ●Loc gol! 5)Târg de vite 

●Imediat. 6)Dans popular ucrainian. 

VERTICAL: 1)Exprimă ideea de schimbare ●Staţiuni climaterice. 2)Batalion 

(abr.) ●Accesorii la animale. 3)Cap de listă! ●Mărgelele de la gât. 4)Sunete 

ascuţite ●Dimpotrivă. 5)Sită ●Podiş muntos în Sahara. 6)Asia! ●Dormitorul 

unei femei. 
 

Pe coloanele rasterate, citind după săgeată, veţi descoperi un proverb românesc ce 

semnifică belşugul. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

  1 2 3 4 5 6  

         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

         



15 | C r y p t o  
 

BOX 
 

ORIZONTAL:1)Are rezultate de excepţie la categoria pană (fem.). 

2)Deschisă în urma unor lovituri dure ●Dat în barbă. 3)Obţine rezultate 

bune în ring ●Luate la mutră cu stânga! 4)Aruncată în bărbie. 

5)Stăpânesc scheme de atac şi de apărare ●Chef de joc la categoria 

pitici. 6)Pregătite ca rezerve ●Ultimele la categoria grea! 7)Lovit tare la 

cap (pop.) ●Are un joc de picioare mai aparte. 8)Maeştri ai sportului 

●Zvântat în bătaia vântului. 9)În stânga ringului! ●Se ţine bine pe 

picioare. 10)Pregătit cu succes la categoria muscă. 

VERTICAL: 1)O pocneală ca la carte (pl.). 2)Scos în 

evidenţă la categoria cocoş ●Prins în ring, la mijloc! 

3)Trasă la centură! ●Pregătită pentru categoria grea. 

4)Se repede în atac fără menajamente ●Loveşte jos! 

5)Triată în final! ●A privi cu aversiune. 6)A plăti cu vârf şi îndesat ●Puse la colţ! 7)El pleacă de pe 

loc la începutul rundei! ●Se ţin bine pe picioare. 8)Iute la bătaie! ●Învinşi în cele din urmă! ●Rupt în 

bătaie (fam.). 9)Se impun cu brio la categoria pană ●La pitici! 10)Recunoscut drept o valoare, 

pentru COCOŞUL GALIC (od.) ●Încinge atmosfera în timpul jocului. 

Laurian BUTURE, Mărăşeşti 
 

BAREM 
 

ORIZONTAL:1)Volum închis într-o colecţie de marcă ●E intr-o dungă. 

2)Adus la grădiniţă de mic ●Vasul cu care dai de pământ. 3)O ştim 

numai noi. 4)Gen de ape, aproape sălcii ●Trage cu putere la un pol. 

5)Prins în fiare ●Exemplu de integritate. 6)O figură de stil ●Au arma la 

umăr. 7)Neam de neamul nostru ●O gură de vin. 8)Buchet cu distincţie 

şi bun gust ●Nu-l mişcă nimic. 9)Elemente obligatorii la paralele. 

10)Porcos la gură ●Stau cu capul în pernă ●Mărunţiş pentru zahăr. 

11)Scoşi din evidenţă ●E peste poate. 

VERTICAL: 1)Lucrat din topor ●Acţiunea înaintării. 

2)Omologul tău ●Are o poziţie superioară. 3)Retrase din 

activitate. 4)Muiere în călduri ●Oameni dirijaţi. 

5)Încadrate de mici la stat ●Impune respect în tehnică. 

6)Bolnav la inimă! ●Pleşuv pe laterale! ●Prezent în 

mediul rural. 7)Oameni de mâine. 8)Construit la scară 

●Capete de pod. 9)Vecinele de la o scară. 10)Componentele unor medii ●Mare al dracului. 11)Ţinută 

de ploaie ●Grilă de examen. 

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj 
 

 BUTADE 
 

ORIZONTAL:1)Aflată constant în opoziţie. 2)Asta-i altă moacă de cioban 
(reg.) ●Planta din mlaştină! ●Are dreptul dar e cam redus. 3)Rezultate 
din adunarea unor date diferite (sg.). 4)Băiat de cartier. 5)Vie moştenită 
de la Sahia ●Călcate de toţi interlopii. 6)Nişte apucate pe la crame 
●Pentru puţin. 7)Fir din mătase! ●Pilot care şi-a pierdut capul! 8)Gen de 
poveste (pl.). 9)Nu se mulţumeşte cu una, două. 10)Dată de pereţi 
●Turtit pe mijloc! 
VERTICAL: 1)Cameră fără lumină ●Element în 
simbolistica bacoviană. 2)O scaldă făcută de părinţi 
●Capul cel mare al lui Ivan (od.; pl.). 3)Tot pe loc, pe 
loc (fem.) ●Cu ele ajunge Veta, vedetă! 4)O găseşti 
unde-i uşor ●A fi bine informat. 5)Oameni cu capul în 
nori ●Pene de curent! 6)Ferestre închise în spate 
●Gâzele cosânzenelor. 7)Ţine băutura… din esenţa 

tare ●A merge pe o variantă. 8)Spuse în prostie. 9)Dovadă că şi un bou poate fi la înălţime ●Ger 
în Groelanda! ●Se uită la scor! 10)Unul care a dat bir cu fugiţii. 

Andrei TUDOSE, Urlaţi 
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BĂIEŢI 
 
ORIZONTAL:Nume şi diminutive masculine. 
VERTICAL: 1)Povârnişul unui munte sau al unui deal (reg.) 

●Om în vârstă. 2)Adunătură gălăgioasă de oameni (reg.) ●În 

acest loc (var.). 3)Instalaţie folosită pentru ridicarea greutăţilor pe 

verticală şi pe distanţe relativ mici (pl.). 4)Nu pot fi mişcate din loc 

●Portarul de odinioară. 5)Specialist în informatică ●Pe ele. 

6)Încep erupţiile! 7)Copil. 8)Sărmană ●A stropi cu apă. 

9),,Castrum’’ în Italia antică, aproape de Roma, descris în 

epopeea ,,Eneida’’ ●Pachet mare de materiale. 10)Loc gol! 

●Guvernatorul unei provincii sau al unui oraş din Africa de Nord 

●A doua notă muzicală. 11)Sufix românesc la numele proprii ●A 

îmbina două piese. 
 

Dicţionar: ERU, INUI. 

 

B! 
 
ORIZONTAL:1)Bune! (pl.). 2)Instrument obstretical folosit în operaţiile de 

zdrobire a craniului fetal, când fătul nu poate fi extras prin craniotomie sau 

cranioclazie. 3)Localitate în judeţul Sibiu, 

pe Târnava Mare. 4)Duşman al cărţilor. 

5)Râu în Anglia ●Cete întoarse! 

6)Bucată de lemn, lungă şi subţire ●Stau 

de pază! ●Ieşirea din club! 7)Diftong latin 

●Insulă în Oceanul Pacific, supranumită 

,,Perla Indoneziei’’. 8)Negaţie ●Arbore 

din Africa Tropicală cu fructe mari 

lunguieţe. 9)Omul de la frizerie. 

10)Cartier bucureştean ●,,Union des 

Ligues Europèennes de Basket’’ (siglă). 
VERTICAL: 1)Sanie cu volan pentru 

concursuri. 2)Numele unor specii de 

ciuperci care cresc pe copaci ●Orăşel în 

Japonia. 3)Mamifer carnivor cu părul 

cenuşiu, cu pete negre, care trăieşte în Africa ●Aluminiu (simbol). 4)Organ 

de maşină care transformă mişcarea rectilinie în mişcare de 

rotaţie şi invers ●Fluviu în Spania, tributar Mării Mediterane. 

5)Doica ţareviciului Dimitri al Rusiei ●Primele la alfabet. 

6)Brutto (abr.) ●Sat în judeţul Ilfov. 7)Poliţa din dulap ●Al 

doilea fiu al cuplului biblic, Adam şi Eva. 8)Care pot fi văzute 

cu amândoi ochii. 9)Caricaturist şi pictor francez (1888-

1967). 
 
Dicţionar: TEAN, ABE, BIB. 

Florian PRICOP, Bârlad 
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Blestematul  
boloboc 

 

- Bărbăţele, barbă bearcă,   
Bei burduful, bei balearcă, 
Bombănea băbuţa, blând… 
…Bubuia bunicul, bând!  

 

Bând butelca, belicos, 
Bâlbâia băşcălios: 
- Bun buchetul, bătrânico, 
Bombonico, bombănico!  
 

- Burdihan bolând, bărbate, 
Butoiaşe blestemate, 

Betejeală bătrânească… 

- Ba băbească!… Beau 
Băbească!  
 

Mircea IORDACHE 
 

Rebus, Nr. 24, 20 decembrie 1969. 

______________________ 
 

BĂTAIE 
(Monoverb: 5-10) 

 

 
 

BOTANICĂ 
(Metagramă anagramată: 

XXXXXXOXXX - XXXXXXRXXX) 

 

 

(Rebo anagramat: 4 + 5 = 9) 

 

   

(Monoverb: 6-10) 
 

 

 Dorin PRODAN, Bârlad Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
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BIVERBE 
 

PRIMĂVĂRATICĂ 
(5, 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PETRECERE 
(5, 7!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUSTICĂ 
(5, 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIALĂ 
(5, 3) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DE LA FRIGIDER 
(3, 4) 

 
 
 
 
 
 
 

Dumitru DAVID, Bârlad 

BALNEARĂ 
(6-6) 

 
 

 
 
 
 
 

George CEAUŞU, Cârna, Dolj 

 
 

ANATOMICĂ 
(6, 7) 

 
 
 
 
 
 
 

Andrei TUDOSE, Urlaţi 

 
 

BULIBAŞĂ DEMOCRAT 
(Biverb: 6, 8) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aurel DOBOŞAN, Lugoj 
 
 

BĂUTURĂ 
(5, "5") 

 
 

 
 
 
 
 
 

INDUSTRIALĂ 
(reflexiv: 7, 8) 

 
 
 
 
 
 

Leon COCOŞ, Bârlad
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BANII  JOS! 
(FANTEZII) 

 

ORIZONTAL:1)Binefăcător. 2)Bună de uns (reg.) ●Probă 

atletică desfăşurată pe o distanţă de cca. 42 km. 3)Studiul 

artei povestirii. 4)Femeia legată de zid ●Înăuntru ●A atrage 

cu vorbe mieroase. 5)Fete tinere şi frumoase ●Pământ 

fertil. 6)Ghimpi ●Drum uşor ●Plus. 7)Dovedeşte 

indisciplină ●Cap de girafă! 8)Carie la molari! ●A merge 

tiptil. 9)A zdrobi cu ciocanul ●Râu în Germania. 

10)Supravieţuitoare a potopului (mit.) ●Cu picioarele foarte 

mari. 11)Şterge faţa năduşită (pl.) ●Dumnealor. 12)Sprijină 

viţa-de-vie (pl.) ●Albastru-închis. 13)Scriitor turc (1850-

1893) ●Călcătură. 
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VERTICAL: 1)Alocarea de fonduri băneşti ●BANUL JOS! 

2)Locuitorii dintr-o ţară asiatică ●BANUL JOS!  

3)Balustrada scării ●BANUL JOS! 4)A iubi (lat.) ●BANII 

JOS!  5)Popor ●BANII JOS! (pl.). 6)Scaun pentru domni 

●BANUL JOS!  7)Zgomot al respiraţiei ●Scunzi ●BANUL 

JOS!  8)Turcesc ●Scaun ecvestru (var.) ●BANUL JOS! 

9)Aproape jumătate de hectar ●BANUL JOS! (pl.). 

10)Oameni curajoşi ●BANUL JOS! 11)Ce-mi pasă? (2 

cuv.) ●BANII JOS! (pl.). 
 

Dicţionar: ELDE, PIRA, AMA. 

ORIZONTAL:1)Lipsită de originalitate. 

2)Trimişi în afară ●Bir! 3)Însuşire a plantelor 

care produc fructe prin autopolenizare. 4)Recrut 

în armată ●Răsărit. 5)Bulgaria, auto ●Sfârşitul 

sfârşitului! ●Împăratul din poveşti. 6)Cută la 

pantaloni! ●Păsări răpitoare. 7)Codul unui 

aeroport din SUA ●Alt nume dat roşcovelor. 

8)Glorificări. 9)Bune în şir! 10)Una după alta! 

11)Ene stă la rând! 
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VERTICAL: 1)A sorbi ●Şoim. 2)Moment al zilei 

●Panglică, bandă. 3)Vine de la Ion 

●Acoperământ pentru cap. 4)A se alătura 

●Localitate în Nigeria. 5)Încuietoare cu cheie 

●Poet român, autorul volumelor ,,Carte de 

început’’, ,,Cântece de acasă’’, ,,Sfârşitul nord’’ 

(Nicolae). 6)Stat asiatic ●Răşină cu aspect 

gumos, obţinută dintr-o plantă exotică. 7)Sportul 

cu arma ●Insectă coleopteră mare, de culoare 

castanie, al cărei mascul are pe cap un corn 

curbat înapoi. 8)Din jurul unui oraş. 9)A înşela 

●Peşte răpitor de apă dulce, cu corpul acoperit 

cu dungi negre, transversale. 10)Nu ţin cont de 

dogmele bisericii ●Monedă. 
 

Dicţionar: LRU, EBAN. 

Florian PRICOP, Bârlad 

BANCARĂ 
(Criptografie: 3, 4, 7, 5, 4, 2, 3) 

 

 
 
 
 
 
 

BANI 
(Monoverb eliptic anagramat: 4, (6) = 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUCURIE 
(Monoverb: 6-9) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj  Leon COCOŞ, Bârlad 
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BARE! 
 

ORIZONTAL:1)Rafturi cu cărţi. 2)Prozator român (Traian) ●Bebe! ●Antilopă 
africană mare, cu coarnele în formă de liră. 3)Locuitori din Teba antică 
●Oraş în sudul Italiei. 4)Limbă vorbită în Orientul Mijlociu ●Mers încet şi 
uniform. 5)Parte dintr-un cuvânt ●Afacere, câştig (reg.). 6)Coleoptere negre, 
cu corpul lat şi turtit ●Judeţul Alba (abr.). 7)Taur (reg.) ●Interpretare ebraică 
ezoterică şi simbolică a Vechiului Testament. 8)Pasăre din ţările calde 
asemănătoare cu barza, cu ciocul lung şi curbat în jos (pl.) ●Platforme 
orizontale fixate în partea de sus ale unor catarge, ce servesc drept post de 
observaţie. 9)A imprima mingii o traiectorie mai înaltă, peste capul 
adversarului ●A doua oară ●Centru în Liban! 10)A avea nevoie de ceva 
●Usturoi de sămânţă (reg.). 
VERTICAL: 1)Porţiune de lăstar luată de la planta-mamă pentru a fi sădit şi 
a forma o plantă nouă ●Personaj masculin din piesa ,,Patima roşie’’, de Mihail Sorbul. 2)Spanioli sau portughezi 
●Marginea circulară a pălăriei. 3)Bătrâni neputincioşi (fam.) ●Simbolul chimic al beriliului. 4)Alba la mijloc! ●,,Fântâni, 
cisterne’’, în toponimia arabă ●Soldat musulman. 5),,Fiu’’, în limba arabă ●Numărătoare manuală ●Localitate în 
Indonezia. 6)Localitate în Nigeria ●Fabricanţii din trecut ai dimiei sau pănurei. 7)Ţeavă ●Animal rozător asemănător 
cu castorul ●Apostilb (simbol). 8)Om cu părul blond ●Anevoie. 9)Fructul unui arbore cu lemnul roşu şi tare, din zona 
alpină mediteraneană ●Mijloc de apărare. 10)Personaj din ,,O mie şi una de nopţi’’ (2 cuv.) ●Iniţiale cu care a semnat 
scriitorul I.A. Bassarabescu. 
Dicționar: RABA, BICA, ABAR, IBN, IBU, OBIO. 

 
 

 BACLAVALE 
 

ORIZONTAL:1)Foame de lup... la masă. 2)Supărată peste poate ●Mijlocul 
fetelor! 3)Arbust melifer ●Au role pentru deplasarea pe sol. 4)Întoarsă cu 
plugul ●Trecute în cont! 5)Gură duhnind a cocină 
●Dans de cabaret. 6)Şi pe dos! ●Pâinea 
ardeleanului ●Intrare în Siberia! 7)Unghere prin 
unele regiuni. 8)A impresiona prin atitudine ●Egală 
cu zero (pop.). 9)Căldură din... cuptor ●Staţionat la 
coadă! 10)Lipsite de valoare. 
VERTICAL: 1)Văzut pe la soare-răsare. 2)Copilaş 
înaripat ●Prestaţie fără oprire! 3)Încălcare de 
normă ●S-a dus vremea castanilor! 4)În zare! ●Şi 
corolă şi caliciu. 5)Testul celor opt clase. 6)Cadru 
în război ●Avantajul staturii! 7)Explorări în teren. 

8)Poftă de joacă (reg.) ●Spioni decapitaţi. 9)Tratat de estetică chiar în faţa noastră ●Vârf de 
formă ●Dă în bilă. 10)Timp nelimitat. 

George CEAUŞU, Cârna, Dolj 
 

BiverB 
 

ORIZONTAL:1)Întâmplare nefericită ●Mărunţiş din jurul unui spărgător. 
2)Plin de imaginaţie ●Fumigene într-o atmosferă viciată(sg). 3)Unul care 
face feţe-feţe ●O groază de vitezomani. 4)Casa unde se regăsesc nişte 
rătăciţi. 5)Trecătoare prin defileu ●Portbagaj pentru turişti. 6)Un om nevăzut 
în noapte ●Râul... din pădure. 7)Ieşite din sere! ●Păstrat sub tăcere ●Aflate 
în sală... la balet! 8)Bărbaţi cu datorii la întreţinere ●A ieşi la o ţigară. 
9)Integrat prin părţi ●Reşedinţa unui suveran. 10)Joc de scenă în deplină 
armonie ●Stricăciune la casa omului. 
VERTICAL: 1)Salvarea unui om de la strâmtoare ●Lider incontestabil. 
2)Lăsată în pace ●Avanpremieră la un spectacol de gală. 3)Supraveghetorul 

oamenilor păcătoşi ●Ca vălul trece...4)Mobilier de modă 
veche ●A avea rol de observator. 5)Unu pus la colţ! 
●Examinatoare pentru cei mici ●Ce s-a pierdut din acte! 
6)Mică unitate forestieră(2 cuv.). 7)Ajutor de bărbier. 8)Linie de apărare(pl.) ●Calificată după 
trecerea cursurilor. 9)Material pentru un paravan ●Povară în perioada transhumanţei. 10)Popas 
select în calea chefliilor ●Lăsat de capul lui. 

Marian GÂZEA,Turnu Măgurele 
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BIGUDIURI 
 

ORIZONTAL:1)O femeie… prăfuită. 2)Bine făcut ●Trecut uşor 

cu vederea. 3)Scoate sufletul din om ●Bază pentru zboruri de 

încercare. 4)Curios din… fire ●Aspră la purtare. 5)Corp de 

armată! ●Legat la cap! ●Orificiu de aerisire. 6)Fluierat după 

ieşirea din teren ●Te opreşte din mers în stradă ●Curs la bursă! 

7)Ieşită din pământ. 8)Urmărirea unei ţinte ●Bijuterie de familie. 

9)Se schimbă odată pe an ●Scoase la manifestaţie. 10)Parolă 

de trecere ●Motor oprit din mers. 11)Câştigă o pâine din pământ 

străin ●Femeia pusă la zid. 
VERTICAL: 1)Apă vie ●Mai mult decât puţin. 2)Aduce toate 

vechiturile la noi. 3)Preferă vânatul… slab ●Bun… în familie. 

4)Plecat la mare ●Varietate de păr. 5)Mijloace de circulaţie în 

comun. 6)Nivelul de sus! ●Uniforme pentru şcoală ●Salvarea Romei. 7)Cuib gol! ●Protejaţi de grăsime ●Joacă 

după un rom. 8)Un cocoşat… de muncă ●Fac cărţile. 9)Carte de duzină ●A bea ca animalele. 10)Ţinută goală 

în braţe ●Spălat cu apă de ploaie. 11)Foarte deschisă din fire ●Merge pe două roţi 
 

Gheorghe NEMEŞ, Siliştea Crucii, Dolj 

 
 

BIZIDAY 
 

ORIZONTAL:1)Dă mereu o bună dispoziţie. 2)Se dovedeşte 

surdă la toate (sg.) ●Orice am spune ăsta-i omu’ . 3)Expune multe 

tablouri, la o expoziţie ●Ne face să stăm cu ochii în tavan. 4)La vest 

de CISIORDANIA! ●Cuptor cu microunde… pentru MAMAIA. 5)Aşa 

cum este, nărodul o iubeşte ●Asanat cu un fecior din Banat! 

6)Interesele sale, sperie lumea ●Pătura destul de consistentă a 

ţăranilor. 7)Doarme cu mai mulţi în cameră ●Servite cu un dulce ce 

lasă multora un gust amar. 8)Se ocupă de odorul unuia sau altuia 

●Dată luată de la notar! 9)Autoritate de neştirbit ●Un ştei prăvălit în 

prăpastie. 10)Posedă destul de puţină autoritate ●Rezultat impus 

cu aripile. 11)Au probleme cu disciplina ●Dă iama în bucate. 
VERTICAL: 1)Ne scapă de o stăpânire opresivă ●Nu stă bine cu 

nervii. 2)Legat de soarta multor partide ●Scos şi din piatră seacă. 

3)Două inimi într-un vals. 4)Vârsta sa ne cam înspăimântă ●Se impune printr-o clară orientare de dreapta. 5)O 

mândreţe de om gospodar (înv.) ●Poartă eroii în luptă (sg.). 6)Duce cu gândul la casa părintească ●Oare ce 

să fie? (masc.). 7)Muierea-l poartă în zdrenţe ●Plecat cu sudoare la glia străbună ●Legată la pârleaz. 

8)Chipurile ne reprezintă (înv.) ●Se întinde cu toate alea. 9)Norii îi întunecă privirea (fem.) ●Face ciocul mare. 

10)Se comportă ca o caţă ●Taie-n carne vie la operaţie (pl.). 11)Personal angajat la o televiziune!●Olanda-i 

este patria ●Înscrise într-un cerc literar! 
 

Laurian BUTURE, Mărăşeşti 

 
 

BIVERBE LITERARE 
(Zaharia Stancu) 

(anagramate: 4, (6) = 9) 

 

(6, 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5, 8) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nelu VASILE, Turburea, Gorj 
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DEZLEGĂRI 
 
P.1: B:BOBINATORI, IR, N, N, GEM, BILOBAT, FB, LE, POLIZOR, INROBIT, LA, OT, Z, Z, BON, TABACAR, SC, EB, BUBOAIE, CILIBII, 
BA, AL, L, L, CIL, RABATABILA. P.3: Eminescu, Fulga, Almaş, Cerna, Stancu, Brad, Piru, Mirodan, Beniuc, Maniu, Tudoran, Camilar. P.4: 
BREVIAR BÂRLĂDEAN: EMINESCU, AP, PALADE, NINA,URSU, CHISAR, RI, MORARU, V, ENE, TEME, PA, A, LEITA, DAN, NOVAC, 
NANU, ULEI, AGI, LP, AT, ONILA, O, IRIS, TU, CUP, NUANTA, CUZA. P.5: BOGDAN: RAUSENI, URS, ARBORE, BAIA, DT, RAMPA, 
VS, AECI, IORGA, UNICA, LAILA, TEU, LAOC, IL, I, LODEN, O, B, CELOM, INIA, MAIT, EPOCA, OT, EB, UNIRE, RUXANDA, UNC, ILB, 
CEAHLAU. P.6: BĂTRÂNI:SOLOMON, SUC, ALBU, CARUNT, LA, AZILURI, ARS, BN, SERB, JUNE, ISS, EA, A, OAS, POP, S, 
NEPOTEL, MIT, TI, AMAN, NI, UA, ZN, IASIN, STOICA, DIMA, AEM, UNCHIAS. BREVILOCVENŢĂ:ALAI, SEARA, CEFERISTE, 
ISONAR, APA, CINIC, ESEU, UN, COMA, RT, L, SERA, ATI, MARINIMOS, FIRI, INERT, ARA, RACNI, DECANTATIE. P.7: 
BUNICII:BBBBBBBBBB, BALAIE, ZOB, BC, TERT, NB, BUCATARI, B, BRAT, RA, AB, BIROU, IAMB, B, ERES, CUB, BOU, DALE, B, BR, 
G, R, ROB, BBBBBBBBBB.; BBBBBBBBBB, BARAJ, ARAB, BREC, INCUB, BEI, ATOS, B, BT, SL, S, IB, BENTONIT, B, B, AR, U, TRB, 
BOBAICA, OB, BRAMA, LAMB.BELETRISTICĂ:BLAGA, BREBAN, BANUS, BALTAG, BARBU, BACOVIA, BARANGA, BOTTA, BENIUC, 
BOGZA, BUZURA, BOTEZ. P.8: BRAINSTORMING (2): CANAT, BAROS, OV, BIBILURI, CARAVANA, DM, OLAN, BOICOT, N, COLAC, 
ANI, ZISE, LUNA, BUT, ACUZA, V, OLOAGA, ULII, GURMANDA, AE, AF, INTELEPT, TIHNE, SACAI. BRIZBIZURI: PESTE, TACIT, 
ASCULTATORI, POR, BULIMIC, AFUMAT, PUT, GATA, EPITAF, AGITARE, ARI, L, NUMIRE, IR, MESA, ERA, M, TI, ATA, ORCA, ORI, 
OPTICA, PADURAR, ARS. P.9: BESTSELLER: BACANTA, CAP, ARIPA, SCALA, RECEPTIONER, ANA, IAZ, DAC, CATI, VADIT, A, 
RADA, IDOL, SIRE, ITARI, AUZ, CANAT, M, TRAVESTIURI, ALTISTE, RAT, CEAS, ARNICA.BOGĂŢIE: NABAB, CALIF, ODOR, 
BUNURI, BAIESI, TRON, IMENS, LA, SA, L, RA, AE, VIN, AI, AVIZI, T, PN, ANA, MARA, ESOP, RB, NET, ROIRI, AO, GO, 
LATIFUNDIAR, A, AGONISELI. P.10: BAU!: BAOBABI, BB, ABBA, BUBAU, BEO, BABOIE, ABABA, I, E, EIBAU, BUB, B, EB, BBU, O, 
OU, EA, OBAB, AUA, BIBBIA, BUBOAIE, BI, EUBEEA, BIA. BĂUTURI: ABSINT, CANI, CRAMA, MOLAN, RAL, SPUMOS, UGERE, 
SIFON, APA, ETNA, O, AG, CAFEA, PV, LICHIOR, PUA, CIOI, PINOT, O, CUI, IEREC, ORE, AB, STRA, LEACURI, OEN. P.11: BERE!: 
BERESTI, SCRUBERE, BEREGATA, PULBERE, JARRE, GAFITA, N, AGALE, OCAS, ISFA, IROSI, A, CUF, OBEREC, OL, FIERBERE, 
PAIS, B, TRAC, SIR, P, EPONJ, CARASU, RU, A, AULA, UL, BEREZNIKI, TABERE, BERENICE, CIUBERE.BALZAC: CRINUL DIN 
VALE, IARA, UN, EIPO, UN OM DE AFACERI, MT, ORT, ROI, AR, PIELEA DE SAGRI, EN, S, AZ, TO, S, R, O FIICA A EVEI, AGRO, RC, 
V, IR, FAMILIA MARANA, IJ, TET, INA, EF, N, FATA BATRANA, ALO, ORAR, AI, R, TARANII, PUNGA. P.12: BOLOVANI  FILOZOFALI: 
CON DE UMBRA, HREAN, OIER, EGO, EUROPA, LANT, MARET, TN, RA, LIRA, UEDURI, TT, I, ESCHIMOS, TASTA, TURA, ORI, 
SFERIC, RASTIT, IUI. BRICABRAC: BULA DE AER, UZINA, SCAI, RUTINAT, DN, TRI, GRESIT, APELA, APAR, ARATA, ATE, STAS, 
SORIC, TO, TACALIE, ARMASARI, R, LITRA, ATEE. BISERICEASCĂ: DIECEZE. P.13: BALIVERNE: SNAPAN, STA, TINERET, AM, 
APARATOARE, TOLI, ORCAN, INFESTATII, O, AREICI, N, NOBIL, IVIT, ALE, ESCALA, TATICI, RIT, INESTETICE.; MAMA NATURA, 
IMOBIL, SER, ABIL, BOCIT, LA, ATACATI, ARACAN, TEL, CUTREMURE, LATA, AURAR, ET, TIGRATI, MILIARA, IS, NESECATUIT. 
BIFE: BBBBBBBBBB, IERBAR, EOL, BRE, RAPACE, LEVA, COTCA, I, AUTO, CEH, OR, TANARA, TENORI, I, S, ETER, ESTET, CO, 
IERTARE, ARS, VII, AP. P.14: BREVIAR: PENITENCIAR, AMELIORANTE, CAMION, LIEN, ANUAL, PAT, T, TALC, RUNICI, ORT, 
CALDARE, SEAMAN, RT, R, NAIMITOR, A, IUTIT, NINSA, ERA, APA, SER. BRUSA: INDISCRET, NETE, ASANA, EL, FAT, TOL, 
VERIFICARE, I, ONORA, MN, NELINISTIT, OV, TIZ, ATA, VACI, ALUAT, ADEVERINTA, TARASENIE. BELŞUG: ETICIAN, ATL, UU, I, 
DA, STRAI, A, CIE, LC, OBOR, ACU, CAZACIOC.P.15: BOX: SCRIITOARE, RANA, CIOC, TESATOR, MU, RA, MANUSA, OSTI, O, INC, 
STOCURI, EA, NAN, RATA, L, I, ASI, ARID, RI, T, CRAC, INSECTICID. BAREM: CLASOR, CANT, RASAD, VAPOR, ACTUALITATE, P, 
ANINI, REN, ARMAT, TOT, C, TIP, EPOLETI, DAC, VRANA, MIROS, INERT, ECARTAMENTE, RAT, ACE, TOS, STERSI, CERT. 
BUTADE: OBSTINATIE, BOTA, IN, AV, STATISTICA, CETATEAN, Z, UZINA, LEGI, R, CANI, PRO, ATA, ILOT, N, A, S, EPICI, 
PRETENTIOS, BIDINEA, RT.P.16: BĂIEŢI: STEFAN, SILE, CALIN, OANCA, ALEXANDRU, N, PAVEL, RAICU, A, A, ISAC, A, TITUS, 
SABIN, COSTEL, ADI, MIAI, RAUL, T, O, RELU, DORU, STERE, MATEI. B!: B, B, B, B, BAZIOTRIB, BIERTAN, BIBLIOFOB, TEAN, TC, 
BAT, AZ, UB, O, AE, BALI, BA, BAOBAB, BARBIER, BELU, ULEB. BĂTAIE: ÎNCĂIERARE. BOTANICĂ: BROSCĂRIŢE (scobitoare); 
LEVĂNŢICĂ (vite + canal); LANCEOLATE.P.17: PRIMĂVĂRATICĂ: ÎNTÂI MARTIE. LA PETRECERE: CÂNTĂ LĂUTARE!. RUSTICĂ: 
BADEA VASILE. EDITORIALĂ: CĂRŢI NOI. DE LA FRIGIDER: APĂ RECE. BALNEARĂ: BADEN-BADEN. ANATOMICĂ: GLANDĂ 
SEBACEE. BULIBAŞĂ DEMOCRAT: ÎNTREB STABORUL.BĂUTURĂ: BEREA "URSUS".INDUSTRIALĂ: CAUCIUC SINTETIC.P.18: 
BANII JOS! (FANTEZII): FILANTROPIC, IR, MARATON, NARATOLOGIE, ANA, IN, MOMI, NIMFE, MANOS, TEPI, LIN, SI, ANARHIC, GI, 
RI, FURISA, P, E, PISA, ELDE, PIRA, LABOS, BATISTE, ELE, ARACI, VANAT, NACI, PASIRE.; BANALITATE, EMISARI, RR, 
AUTOCARPIE, RACAN, EST, BG, IT, CRAI, A, TA, GAI, C, LRU, CARUBI, AUREOLARI, BBBBBBBBBB, AAAAAAAAAA, 
NNNNNNNNNN. BANCARĂ: DIN ALTĂ REZERVĂ REŢIN EURO ŞI LEI.BANI: MONETĂRII (trei motani).BUCURIE: DESFĂTARE.P.19: 
BARE!: BIBLIOTECA, UBA, BB, BUBAL, TEBANI, BARI, ARABA, OBLU, B, SILABA, RABA, SCARABEI, AB, BICA, CABALA, IBISI, 
GABII, LOBA, BIS, IBA, TREBUI, BAIB. BACLAVALE: RAPACITATE, AMARATA, ET, SOC, PATINE, ARATA, ON, R, RAT, CANCAN, IS, 
PITA, SI, EPATA, IOTA, ARSITA, NAT, NETREBNICE. BiverB: BUCLUC, ZOB, AREAL, PIPA, FARD, RADAR, T, BALAMUC, APE, 
UMAR, T, ARAP, TISA, SR, TABU, AL, TATI, AFUMA, ADUNAT, DAM, BALET, HARB. P.20: BIGUDIURI: PROVINCIALĂ, LEGAT, 
BANAL, ASASIN, CUIB, STRANIU, ABA, MA, LE, NARA, AUT, ROSU, RS, RASARITA, A, CATARE, ODOR, ETATE, URALE, VOIE, 
GRIPAT, ARENDAS, ANA. BIZIDAY: AMABILITATE, MATA, ANIMAL, ORATOR, PAT, CIS, LITORAL, TARA, ASA, A, CAMATAR, TOL, 
ALES, RAVASE, P, NARINA, TA, SATRAP, STI, AU, INALTARE, TRATATE, PIR. BIVERBE LITERARE: CÂNTEC ŞOPTIT.; SABIA 
TIMPULUI.P.21: BĂIEŢANDRI: ADOLESCENŢI (ied + enot + şacal). BOCANCI: CLĂPARI.P.22: BIOLOGIE: RACOVIŢĂ, BE, OPARIN, 
LEON, SPUS, FELL, D, EULER, BEEBE, NL, OKEN, ER, T, EIMER, FAS, ADRN, STEIN, MEYEN, HIS, O, IG, LEA, SHAW, YEN, EST, 
EHE, ANCEL, PERON. P.23: BOTANICĂ: CRIZANTEMA, ROZA, BOSTAN, IMA, PARCELA, NATURA, IRIS, SNOP, ALUN, NO, PI, MIMI, 
LEMN, ATA, CALICIU, NA, TELINA, GD, APARA, ARIDA, COR, ESCA, SAT, SR, OSTASI, LE, ETIC, ARABIL, CONOPIDA, MI, AC, 
IPERI, LIA, RATARE, CORN, ALAC, INISTE. P.24: CALABALAC,RT, ABSINT, ORA, BHRT, SILABA, IO, BBBBBBBBB, YU, ABATII, TU, 
BD, OE, AEROB, STL, R, AMBITIE, AUTOBREC, PLIMBARET.; BIBLIOFOB, ABU, ZBIRI, REBO, IBIS, ORURO, UBI, FIRE, GLIL, OCU, 
BOALA, BAZIOTRIB.; BABESTE, BEBELUS, BIBERET, BOBEICI, BUBERIC. 

 
 

BĂIEŢANDRI 
(Rebo eliptic anagramat: 3 + 4 + (5) = 11) 

 
 
 

 
 
 
 

BOCANCI 
(Monoverb: 4-7) 

 
 
 
 
 

 

Leon COCOŞ, Bârlad 
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BIOLOGIE 
 

ORIZONTAL:1)Biolog român care a pus bazele biospeologiei şi 
a înfiinţat la Cluj primul institut de biospeologie din lume. A 
participat ca naturalist la expediţia antarctică cu nava „Belgica”, 
împreună cu R. Amundsen şi a adus contribuţii în zoologie şi 
biologia teoretică (Emil) ●Prima şi ultima în biologie! 2)Biochimist 
rus, autor al unei concepţii noi potrivit căreia formele primare de 
viaţă ar fi apărut odată cu formarea coacervatelor. A realizat 
lucrări privind sinteza acizilor nucleici, tehnologia alimentelor şi 
enzimele din celulele vegetale (Aleksandr) ●Zoolog român, 
întemeietorul parazitologiei în România, cel care a descoperit 
pompa salivară a anofelidelor. A efectuat studii asupra cestodelor, 
culicidelor şi simuliidelor (Nicolae). 3)Zis ●Biolog englez care a 
cercetat procesele scheletogenezei embrionare, influenţa 
excesului de vitamină A, rolul lizozomilor şi intervenţia biochimică 

a diastazelor (Honor Bridget). 4)Biochimist german care a efectuat studii şi cercetări în domeniul proceselor 
fermentative şi al chimiei enzimelor, descoperind o vitamină A şi proenzime (Hans von...-Chelpin) ●Naturalist, 
ornitolog, biolog marin şi entomolog american, conducător a numeroase expediţii ştiinţifice, descoperitor a sute 
de animale. Împreună cu Otis Barton a inventat batisfera, fiind şi primul om de ştiinţă care a coborât în abis 
(William). 5)Norma Lindgren ●Naturalist, botanist şi ornitolog german, reprezentant al filozofiei speculative 
idealiste a naturii, în contextul idealismului obiectiv, autor al teoriei vertebrale despre originea craniului (Lorenz) 
●În cerc! 6)Zoolog german care a opus concepţiei lui Darwin asupra variaţiei în toate sensurile, o teorie proprie 
a ortogenezei care demonstrează că evoluţia are loc pe baza unor transformări orientate ce se însumează în 
direcţii definite (Theodor) ●Haină de ploaie. 7)„Attention Deficit Research Network” (siglă) ●Biochimist 
american cu cercetări fundamentale în domeniul enzimologiei, autor de studii privind structura şi activitatea 
ribonucleazei. A determinat succesiunea aminoacizilor în macromolecula de ribonuclează (William Howard). 
8)Botanist prusac, autorul primului studiu major al anatomiei plantelor. A participat la o expediţie în America de 
Sud, descriind specii noi pentru ştiinţă, precum pinguinul Humboldt (Franz) ●Anatomist şi antropolog german 
de origine elveţiană, promotor al teoriei anatomofiziologice a mecanicii dezvoltării. A realizat lucrări privind 
anatomia embrionului uman, morfologia sistemului nervos şi a organelor de simţ (Wilhelm). 9)Mediu irigat! 
●Radiobiolog englez, autor de lucrări privind structura substanţelor vii şi acţiunea radiaţiilor asupra virusurilor şi 
enzimelor (Douglas Edward) ●Botanist şi zoolog englez care a publicat una dintre primele descrieri în engleză 
cu denumirile ştiinţifice ale mai multor animale australiene. A studiat şi descris numeroase specii de reptile şi 
amfibieni (George). 10)Ban japonez ●Răsărit ●Exclamaţie de bucurie. 11)Biolog francez care a studiat 
fiziologia reproducerii la mamifere şi a adus contribuţii în embriologia experimentală şi în teratologie (Paul) 
●Naturalist francez care a călătorit în Australia cu Nicolas Baudin şi împreună cu Charles Leseur a colectat 
peste 100000 de exemplare zoologice (François). 
VERTICAL: 1)Biochimist american care a descoperit şi identificat treonina şi a efectuat cercetări asupra 
pepsinei, creatinei, creatininei, originii acidului uric (William Cumming) ●Biolog şi biochimist japonez, autor de 
lucrări despre metabolismul carbonului în culturile de Aspergillus, biochimia respiraţiei celulare la Acetobacter 
şi prezenţa hemoglobinei la Paramaecium (Hiroshi). 2)Botanist şi zoolog polonez care a efectuat cercetări 
asupra florei şi faunei bazinului fluviului Orinoco şi Podişul Guyannei şi a studiat lumea vegetală a Guyannei 
britanice şi Braziliei de nord (Karl Ferdinand) ●Biolog şi botanist maghiar care a studiat şi descris numeroase 
specii de plante călătorind în diverse părţi ale Europei şi Asiei Mici. A fost primul care a studiat flora Munţilor 
Velebit (Alpii Dinarici) înregistrând circa 2200 de plante sălbatice (Árpád von). 3)Zoolog francez care a tratat 
problemele citogeneticii, sexualităţii, parazitismului, evoluţiei şi morfogenezei. A studiat nevertebratele marine, 
mai ales sedentare şi parazite (Maurice) ●Nuc găunos! 4)Localitate în Franţa ●Verigă. 5)La bovine! ●Băutură 
spirtoasă ●Genetician american care a identificat genele responsabile de sinteza hemoglobinei şi a deficienţei 
ei în diferite anemii. A analizat genele caracteristice unor populaţii primitive din America de Sud (James V.). 
6)Infanterie (abr.) ●Oraş în Egipt ●Campion. 7)Anatomopatolog şi bacteriolog german care a descris bacilul 
tific şi a realizat lucrări privind epiteliul pulmonar, trombozele, viermii paraziţi, micozele, bacilul tuberculos, 
tehnica microscopică (Karl Joseph) ●Trup gol! 8)Zoolog şi ornitolog american care a avut un rol esenţial în 
dezvoltarea şi justificarea regulilor de nomenclatură în zoologie. S-a ocupat de impactul factorilor de mediu 
asupra anatomiei animalelor (Joel Asaph) ●Fiord în Norvegia. 9)Dânsele ●Genetician englez care a dezvoltat 
teoria matematică a selecţiei naturale şi a adus contribuţii la clarificarea transmisiei genetice a factorului rhesus 
la om (Ronald Aylmer). 10)Introducere în botanică! ●Ihtiolog american interesat şi de botanică, autor de lucrări 
de piscicultură şi silvicultură. Împreună cu George Brown Goode a publicat cartea „Ihtiologia oceanică” 
(Tarleton Hoffman) ●Strigăt la pluguşor. 11)Microbiolog american care a demonstrat că virusul poliomielitic nu 
este neurotrop şi a efectuat lucrări privind etiologia şi imunologia rujeolei şi a parotiditei epidemice (John 
Franklin) ●Naturalist englez cu cercetări fundamentale de zoologie şi anatomie comparată care a descoperit 
Trichinella. A realizat lucrări paleontologice privind Archaeopteryx, Dinornis, reptile fosile (Richard). 
 

Dicționar: YEN, ORSE, INF, KES, EIS. 
Dorin PRODAN, Bârlad 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            
2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            



23 | C r y p t o  
 

 

BOTANICĂ 

 
Vlademir RAŢĂ,  

Lunca-Asău, Bacău 

Erbcee 
ornamenta-
la (floarea 

Franţei)●Le
gumă 

cultivată 
pentru 

frunzele sale 
folosite în 
alimentaţie 
●Graminee 

Muşeţel    
●Pom 

fructifer din 
zonele 

subtropicale 
înalt de     2-
4m, cu flori 

albe 
parfumate şi 

fructe 
comestibile 

Râu în 
Maramureş 
●Pătlăgea 

roşie         
●Erbacee 
cu flori albe 
sau liliachii, 
din frunzele 

căreia se 
extrage un 
ulei volatil, 
folosit în 
farmacie 

Verigă de 
lanţ           

●Sărut 
(reg.)         

●Erezie  
●Plantă cu 

trunchiul 
lemnos şi cu 

crengi 
ramificate, 
formând o 
coroană 

Stofă groasă 
de lână          

●Creangă 
●Acela    

●A se opri 
●Pom 

fructifer cu 
frunze ovale 
şi flori albe 
sau roz (pl.) 

Soţia cuiva 
în raport cu 

părinţii 
acestuia    
●Arbust 

înalt, cu flori 
violete sau 

albe, 
crescute în 
formă de 
buchete    
●Măsuri 
agrare       
●Cerb 
nordic 

Ţese!        
●Erbacee 

cu tulpina  şi 
frunzele 

spinoase, 
care creşte 
pe terenuri 
necultivate 

●A 
transplanta 
●Din contră 

Imortele 
(fig.)          

●Pom 
fructifer cu 
coroana 

piramidală şi 
flori albe cu 
nuanţe roz 

(pl.)     
●Specie de 

burete 
alimentar 

Arbore înalt 
până la 15m, 
cu flori mici 

şi albe 
●Arbore 
fructifer 

mediterane-
ean (pl.)    
●Arbore 

ornamental 
mediterane-

ean 

Plantă 
aromată 
cultivată 

pentru uleiul 
eteric şi 

substanţele 
grase care 

se extrag din 
seminţe 
●Irigate   

●Formează 
pădurile 
tropicale 

Plantă decorativă, cu flori de culori 
variate, care înfloreşte toamna târziu 

(floarea Japoniei) 
          

Trandafir ●Dovleac (reg.)           

Mamă (înv.) ●Porţiune de teren 
delimitată pentru o anumită 

întrebuinţare (de regulă, agricolă) 
          

Lumea fizică înconjurătoare (organică, 
anorganică vegetală) ●Stânjenel de 

baltă 
          

Legătură făcută din mai multe 
mănunchiuri de paie ●Arbust preferat 

de veveriţe ●Noe! 
          

Plai! ●Actori de pantomimă ●Ţesut 
compact care alcătuieşte tulpina şi 

ramurile de copac 
          

Fir textil folosit la cusut ●Învelişul 
extern al florilor, alcătuit din sepale 

          

Colţ de natură! ●Plantă legumicolă 
aromată, cultivată pentru rădăcina sa 

alimentară ●Glad! 
          

A ocroti ●Caracteristică unui teren 
uscat, sterp, fără valoare pentru 

agricultură 
          

Ansamblu muzical ●Andreea de la 
PRO TV ●Localitate rurală 

          

Secure! ●Militari ●Cale!           

Moral ●Pământ bun pentru arat şi 
cultivat 

          

Plantă leguminoasă cu inflorescenţa 
cărnoasă, alburie, folosită în 

alimentaţie ●Mie! 
          

Frunză de brad ●Jnepeni (pop.) 
●Fata cu... camelia! 

          

Pierdere ●Arbust cu lemnul foarte 
tare, cu fructe roşii, comestibile 

          

Specie de grâu, foarte rezistentă, din 
regiunile muntoase ●Cultură de in 
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B 
Binevoiţi a înscrie cuvintele de mai jos în grila de pe coperta 1: 

 AL, BA, CI, EB, FB, IR, LA, LE, OG, OT, SC. 

 BOB, BON, CIL, CUB, GEM, ROI, TIT. 

 BILOBAT, BUBOAIE, CILIBII, INROBIT, POLIZOR, TABACAR. 

 ANALIZABILA, BIBLIOTECAR, BOBINATORI, INOPOZABILA, IMBRANCEALA, ORIENTABILA, 

RABATABILA, REFOLOSIBIL. 

Costel FILIUŢĂ- Bârlad 

 

 

ORIZONTAL:1)Bagajul cu care se pleacă şi se întoarce! 2)Bărbat fără 

babă! ●Băutură alcoolică tare, amară la gust, preparată din pelin, 

anason şi alte plante aromatice. 3)Bătută de pendulă ●,,Bioidentical 

hormone replacement therapy’’ (abr. med.). 4)Ban de la bancă! ●Bio în 

dreapta! 5)Bis! 6)Yves Uriel ●Biserici la catolici. 7)Bă, în limbaj direct 

●Bianca Dima ●Boem în centru! 8)Trăieşte în aer ●,,Substanţe toxice de 

luptă’’ (abr.). 9)Bate la poarta gloriei. 10)Tip de automobil. 11)Bate 

drumurile. 
VERTICAL: 1)Bing, actorul american din filmul ,,The Big Broadcast’’ 

(Marea emisiune radiofonică) ●Bărbat cu părul şi pielea de culoare 

neagră. 2)Blazoane ●Bulb în esenţă! 3)Imaculat ●Neplăcuţi la vedere. 

4)Abis! ●Pănură ●Provincie în Kenya. 5)Bis! 6)Capitala Turkestanului 

●Spirală centrală! 7)Prieten cu tibişir ●Beţe! ●Măsură în pădure. 

8)Substanţe ce distrug anumiţi microbi. 9)Cete din sector! ●Zdrenţe, 

cârpe. 
 

Dicţionar: OMOM. 

 
 

 

ORIZONTAL:1)Nu-i plac cărţile. 2)Tată, la arabi ●Oameni aspri. 

3)Enigmă desenată ●Pasăre din ţările calde, cu ciocul lung şi curbat. 

4)Departament în Bolivia (palindrom) ●Unde, în limba latină. 5)Caracter 

●Localitate în Maroc. 6)Redă strigătul porumbelului ●Maladie. 

7)Instrument obstretical folosit în chirurgie. 
VERTICAL: 1)Organism care trăieşte în mediu de viaţă cu presiuni 

atmosferice scăzute. 2)Peninsulă în vestul Europei. 3)Cocoloş mic şi 

rotund. 4)Ceasuri. 5)Miros specific ●Cap de bour! 6)Fluviu asiatic ●Neam 

migrator germanic. 7)Ţine de peroneu. 8)Groaznici. 9)Cuvânt alcătuit din 

două silabe. 
 

Dicționar: ABU, UBI, GLIL, OCU. 

 

 

 

ORIZONTAL:1)Ca babele. 2)Copil mic 

(dim.). 3)Blăniţă de miel de culoare maro-

roşcat. 4)Văi adânci la poalele unui deal 

(reg.). 5)Erbacee cu rizom noduros şi cu 

frunze dinţate. 
VERTICAL: 1)Bis! 2)Poezie de Tudor 

Arghezi. 3)Bune la rând! 4)Comune în 

efervescenţe! 5)Scule! ●Ued în Algeria. 6)Localitate în China 

●Dimpotrivă. 7)Răsăritean. 
 

Dicţionar: RIR, TUE. 
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