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ECOURI.. . 
REBUSISTE

SUPLIMENT REBUSIST AL PUBLICAŢIEI  „ECOURI DUNĂRENE”
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURNU MĂGURELE

CU PARTICIPAREA „TURRIS” – REBUS GRUP

Definiţiile careului se află la p. 24

An. II, Nr. 4, AUGUST 2022
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Despre rebus… despre noi
Întâlnirea de la Casa 
Armatei, în față: Dumitru 
GUINEA, Doru CRUICU, 
George BELU, Eduard 
ANCA, în spate: Adi 
BOTEA, Paul COJOACĂ, 
Rodian ȚENE,Victor 
OPRIȘ, Daniel 
GEORGESCU, (N:S) și 
Marian GÂZEA, adică... 
„TURRIS”-ul de altădată.

Au mai fost campioni 
județeni la Concursul 

național de compunere 
organizat de revista 
Rebus, de-a lungul 

timpului, și: 
Paul COJOACĂ,
Victor OPRIȘ,
Eduard ANCA,
Rodian ȚENE,

Dumitru GUINEA.

La Hârja, pe Valea 
Oituzului, „TURRIS” 
invitat la întâlnirea cu 
rebusiști din Bârlad și 
Abrud.
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BOOKA
ORIZONTAL: 1) Puști cu care se trage... 2) A-și face o asigurare la serviciu 
– O țintă la hipodrom. 3) Scuturi pentru organele activate la bătaie. 
4) Un prefix aflat în circulație – Volum de tranzacții. 5) Un deviz știut 
pe dinafară! – Calificat pe teren după o rundă de prelungiri la finalul 
sezonului. 6) Un cearșaf la așternut – O cupă de sânge pe altarul pâinii. 
7) Un cub în baza zece – A activa prin rotație. 8) O undă pe ape – Dotat cu 
o brumă de bun gust. 9) Manifestat în opoziție de zor – Corespondentă 
britanică la o depunere de coroane. 10) Prins asupra faptului – Călători 
în adâncuri!
VERTICAL: 1) PR pentru o întreprindere de confecții. 2) Rezultatul unei 
înțelegeri limitate pe termen lung – Spectacol clasic cu premiera în 
perioada Crăciunului (sg.). 3) O valoare care se exprimă în metri – Chemare 
lungă la judecată supusă excepției lipsei de interes. 4) A domina copios – 
Fructe de pădure din zona montană (sg.). 5) Rețeaua de calculatoare din 
ministerul agriculturii – Solicitare de reluare a unei faze – Loc neocupat la 
balcon! 6) Lemnul din dulapul de haine. 7) Desfășurătorul de programe 
TV – Permis de lucru la înălțime. 8) Servicii de masă scumpe cu specific 
turcesc. 9) Păsările din cuib! – Pericol iminent de incendiu. 10) A se face 

de poveste – Reeditarea unui 
volum de memorii.

Adi BOTEA (orizontal)
Iustin BUȘE (vertical)
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UNUI EPIGRAMIST

Găseşti rima fără chin
Şi o pui în vers cuminte,
Cu umor de-acela fin;
Aşa fin că nu se simte.

George NICULESCU
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BALIVERNE
ORIZONTAL: 1) Un atribut impus cu deosebire. 2) Un exemplu de 
cinste… – și înaltă moralitate. 3) O floare observată în trecere – Făcut 
praf direct din sticlă. 4) Un mesaj ignorat în continuare – Ținută cu 
protecție împotriva transpirației. 5) Plecat cu un mesaj scris – Trădat 
din interior! 6) Repere în viață marcate la ocol – Exclusă din nou cu 
fermitate. 7) Piept de curcan la borcan! – O ploaie caldă – Specie din 
lirica eminesciană. 8) O prezență obișnuită pe liste parțiale. 9) Inclusă 
în cadrul unor construcții – O frumusețe pe care o sorbim din ochi. 
10) Oameni cu atitudini de apreciat.
VERTICAL: 1) Una şi-una – Loc ocupat pe stadion. 2) Monoverb reflexiv. 
3) Căzuți la psihologie – Dat de bănuială. 4) A merge la baie – Aruncat la 
distanțe mici (pl.). 5) Tare-n diblă. 6) Întregi… la minte. 7) Punct final… 
în contract! – Prins în fapt la copiat – Ceremonie ortodoxă. 8) Nume din 
cartea de identitate… în copie (pl.) – Tare-ntrebare! 9) Popasuri la tot 
pasul – Privit în centru din Trivale! 10) Ieșiți din pepeni. 

Adi BOTEA (orizontal)
Dumitru GUINEA(vertical)  
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AUTODENUNŢ

Astăzi vreau să vă anunţ
Că voi face un denunţ.
Se-nţelege de la sine
Că mă voi scăpa pe mine.

Costică DUMITRIU
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COME-BACK
ORIZONTAL: 1) Nivel de pregătire pentru un om deștept. 
2) Gazdă de sezon pentru o familie de lucrătoare – O 
porție de aperitiv la masă. 3) Soluție degresantă – Depozit 
pentru vegetarieni. 4) Unități pomicole – Transportator 
pe un drum alunecos. 5) Purtate în șubă! – Paza bună. 
6) A lucra în tranșe – Una cu unu… în baie! 7) Greul vieții 
– Purtat la capul gol. 8) Arenă pustie – Lucru făcut cu 
migală. 9) Nelipsită de la program – Liderul clasei – Ofertă 
fără cerere. 10) Ieșirea din grații.
VERTICAL: 1) Specialistul din noile domenii. 2) Perseverent la limita extremă 
– Păstrate la coș…de femei. 3) Transmiteri corecte din teren – Colecționar 
de  lucruri necurate. 4) Ajungere la un punct comun de vedere. 5) Rezultat 
obținut fără abateri de la scara valorilor – Cântatul la petrecerile olimpiene. 
6) Sunt cu nuanțe de regionalism – Pata de culoare remarcată cu ochiul 
liber – Scaun gol! 7) Prins de braț cu balansări regulate. Condiționarea pusă 
de obicei. 8) O figură de stil – A lăsa locul pustiu. 9) Ridicat la putere – Loc 
ridicat pentru jertfele din trecut. 10) Eliberarea maselor. 

Daniel GEORGESCU
(revenire după 25 ani)
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DE SĂRBĂTOARE

De sărbătorile pascale
La iarbă verde am ieşit.
Toţi cei ce mă-ntâlneau în cale
Îmi urau: „- Paşte fericit!”

Gheorghe ENĂCHESCU
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UNU LA UNU
ORIZONTAL: 1) Lapte… 2) … și miere. 3) Armata desfășurată pe flancuri! 
– Fapt condamnabil. 4) Mijloc de comunicare în masă – Picat din cer. 
5) Salvator de la înec – Copac…aflat la înălțime – Vapor de la proră la 
pupă! 6) Semn că petrecerea se apropie de sfârșit. 7) Grupul trupelor 
de asalt – Strângere de mână. 8) Căzută la înțelegere – A scoate din 
evidență. 9) Ziar lipsit de conținut! – Bărbat cu asigurare de domiciliu. 
10) A ieși din anonimat – Margini la bazin.
VERTICAL: 1) Călători ambulanți pe trotuare. 2) Atârnate-n brâu în 
bucătăria tradițională – Fel bine definit al unui produs. 3) Perechea 
lui Pierre! – Întorși la fața locului. 4) Adus cu barza – Fond muzical. 
5) Limita de uscat la confluența apelor – Alpiniști urbani de odinioară. 
6) A chema în mod ispititor – Personal din Ardeal! 7) Frunze în stadiul 
germinal – Stavile în calea liberei circulații. 8) Suită arhaică – Categorie 
bine selecționată. 9) Supus absolut contrar propriei voințe – Antonimul 
oricărei apărări. 10) Coajă de alune! – Finale consemnate cu bune 
înțelegeri.

Marian GÂZEA (încrucișare și orizontal)
Marius Florin BOCAN (vertical)
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AUTUMNALĂ

Toamna vine cu de toate,
Cumpărăm doar ce putem,
Unii facem preparate,
Iar majoritatea... gem.

Gheorghe CONSTANTINESCU
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ORAŞUL DE LA DUNĂRE
– fantezie –

ORIZONTAL: 1) O anumită lucrare în aer liber. 2) Parte a 
unui cuptor – Esenţă de tufan! 3) Detaliat. 4) Din când 
în când – Un om sucit! – Eterna... poveste. 5) Creatorii 
lui Tom şi Jerry. 6) Linie de desen – Fluviul european, 
tributar Mării Nordului. 7) Mamifer cu coada lungă şi 
stufoasă. 8) Luna iulie (abr.) – Avantaj. 9) Boabe de orez! 
– Mustrare. 10) A iuţi mâncarea – Caroserie! 11) Articol 

de ziar.
VERTICAL: 1) În aer liber – Cu ochii mari. 2) Cântec duios – Timp 
petrecut în serai! 3) Arahnide mici, înaripate – Drob fără miez! 4) Coada 
motanului! – Originea frunzei (dim.). 5) Turcoaică din Dobrogea – Stupi 
rudimentari. 6) Tip de carneţel – Bun la somn. 8) Balon ieşit de pe teren 
– Altar din vechime. 8) Plonjor. 9) Titlul cărţii Sidoniei Hogaş dedicat 
tatălui, scriitorul Calistrat Hogaş – Simplu de tot.
Dicţionar: UFA.
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Pagină de Serghei COLOŞENCO

Biverb eliptic anagramat:
3 + 3 + 4 + (4) = 5, 8
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RELAŢIE
Ion  și Petre stau de vorbă:
- Auzi, măi Petre, dacă 

eu mă culc cu nevastă-ta, în ce 
relație, cum se zice că suntem?

- Măi Ioane, eu cred că se 
zice că….

(Pe zonele rasterate se află 
finalul glumei și personajele în 
cauză)

ORIZONTAL: 1) Bărbat cu bună 
dispoziție. 2) Plusul peste 
măsură – Propulsoare pe apă. 
3) Finalul glumei. 4) Executanți 
la o comandă de marș – Dată 
pentru conformitate. 5) Fruct… 
pentru bărbați – A băga în ispită. 6) Act șters de conținut! – A trage din greu 
– Raft gol! 7) A-și da arama pe față – Orientat spre răsărit. 8) Vreme când 
apare înghețata – Lot aflat în pregătiri. 9) Pasaj mic din operă – Omul din zare. 
10) Jeep-ul din față! – Sursă de lumină. 
VERTICAL: 1) Măsură luată la picior – Traiul în comun. 2) Prima femeie 
la instrucție. 3) Bărbat de viitor – Vârf de triunghi! 4) A se înscrie în cerc – 
Instrument de fanfară. 5) Tărie apreciată – Material pentru scule. 6) Vorbă 
dulce – Amsterdam la periferii! 7) Curbură pe șosea – Respectată după botez. 
8) Un dulce prin bazar – Viața de la un capăt la altul. 9) Curier de modă veche 
– Aflat la recepție. 10) Bărbat cu urmași – Mare…în București!

Marian GÂZEA
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DEFINIŢIA EPIGRAMEI

Un catren ţintind efectul,
Uneori chiar cu umor,
Caracterizând subiectul
Dar, mai mult, pe autor!

ETERNITATEA

Eternitatea, floare rară,
Născută-n nopţi de poezie
E termenul de garanţie
Ce-l au iubirile de-o vară.

Eugen DEUTSCH
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Pe vremuri, pe când eram elev în 
ciclul primar, un coleg și-a cumpărat o riglă. 
Era dintr-un lemn moale, galben închis 
spre maro deschis. Dacă ați prins vremea 
comuniștilor, cu siguranță știți despre ce 
vorbesc, că nu erau multe feluri de rigle pe 
atunci.

Într-o bună tradiție, colegul nostru 
s-a apucat să își scrie numele pe noua sa 
proprietate. Așa era mai greu să rămână 
fără ea, pe motiv de pierdere sau altceva. 
Rigla fiind din lemn moale, cum spuneam, 
literele apăsate cu pixul se și imprimau în 
relief.

Lucrarea a început cu numele de 
familie, adică Mircea. Și migălește la M, 
că de, trebuia „pirogravat” bine cu pixul, 
să nu cumva să-l șteargă cineva, pe urmă 
fă-l pe I, cu aceeași aplecare spre detaliu 
și tot așa, literă după literă. A continuat 
atacând prenumele, adică Florin. Cufundat 
în operațiune, la un moment dat, a uitat 
omul dacă lucra la prenume sau la nume, 
așa că, după primele trei litere de la Florin, 

a continuat cu ultimele trei litere de la 
Mircea. Adică a ieșit porecla antrenorului 
Florin Marin – microbiștii cunosc despre ce 
este vorba.

Și să vezi explozie de veselie în toată 
clasa. În zarva aceasta mare, a apărut 
doamna învățătoare, care a redresat 
situația cu o manevră magistrală. Copii, 
a spus dânsa, e greu să corectăm întreg 
cuvântul, deoarece sunt literele imprimate 
adânc și ar ieși o mâzgăleală prea mare. 
Dar, a continuat dumneaei, se poate repara 
modificând o singură literă. Și a ieșit un 
Mircea Florea de toată frumusețea.

Adică o metagramă, pe limba 
rebusistă. Prima metagramă de care îmi 
aduc aminte.

Adi BOTEA
N.R. Florin Marin este un fotbalist român 

cu activitate între anii 1966-1987 (Rapid, Steaua, 
F.C.Argeș, Gloria Buzău, Inter Sibiu) și antrenor la 
vreo 15 echipe în perioada 1992-2017. Porecla 
lui era formată din silabele menționate în hazlia 
povestire a autorului și pe care o puteți afla.

REBUS... CU FLER
O metagramă din școala primară
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MUZICA…
ORIZONTAL: 1) Școala de muzică… clasică. 2) Indicație folosită pentru 
numerotarea lucrărilor unui compozitor – Scurtă compoziție muzicală ușor 
de executat. 3) Îndrumător … muzical – Măsura de timp a unei cantate! 
4) Sufix anterior – Registrul cel mai de jos al vocii bărbătești – Zona folclorică 
a ceterașilor. 5) 2-3 coarde de vioară! – Debut în gospel! – Tempo muzical 
foarte lent. 6) Cântăreți în genul lui Gheorghe Zamfir. 7) Sunet prelung folosit 
în scopul de acompaniament – Interpretul turc al unui șlagăr! – Le cântă 
ciobanul din fluier. 8) Face muzica – A opri o interpretare staccato! – Cântă 
la patefon. 9) Muzică… de cameră – Colecționarul de CD-uri. 10) Conținutul 
unei corale! – Muzicianul din mitologia greacă – O cântăreață! 11) Patria 
operei din punct de vedere istoric – Succesiunea accentelor tonice într-o 
frază muzicală.
VERTICAL: 1) Autori de muzică. 2) Compoziție muzicală pe textul unui libret 
dramatic – Impresionat în mod neplăcut. 3) Nuntașe fruntașe – Interval cu-
prins între două sunete ale gamei aflate la o distanță de nouă trepte. 4) So-
licită liniște – Manieră de a compune – Personajul unei opera. 5) Instrument 
muzical de suflat cu ancie dublă folosit mai ales în orchestră – A dansa zbur-
dalnic. 6) Greu de găsit – Vatră de folclor – Notă la fagot! 7) Verdi opus 13! 
– Cântece la modă. 8) Interpretată de un baian! – Chemarea unei femei me-

lomane! – Cerbul de…, tro-
feul Festivalului muzical de 
la Brașov. 9) Cântăreți de 
operă cu cea mai aprecia-
tă voce – Început de afon! 
10) Notă medie! – Valoarea 
simbolică a unui șlagăr! – 
Un opt la muzică. 11) Com-
poziție muzicală compusă 
din motive și fragmente va-
riate, inspirată adesea din 
folclor – Cuprinse în gamă!

Iustin BUȘE
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…DE FILM
  

ORIZONTAL: 1) Film cu 
o durată de până la 30 
de minute. 2) Aparat cu 
ajutorul căruia se obțin 
imaginile succesive ale 
obiectelor în mișcare pe 
pelicula cinematografică – 
Antrenată la filmare. 3) A 
planifica realizarea unui 
serial – Schimb de marfă. 
4) Pitic – Actriță americană 
de film (Jane). 5) 2-3 cadre! 
– Soluție cu sodă – Cadre 
de cinema! 6) Îndrumarea 
jocului actorilor în film – 
Comanda regizorală care 
anunță începutul filmărilor. 
7) Aer de vedetă – Pe marginile unei pelicule! – Arborele rotarului. 8) Peisaj 
pitoresc, cadru de filmare – Cinematograful în sine – Eroine mascate dintr-un 
film de spionaj! 9) Ascunse într-un cotlon! – Aflate în sală la festival! – Un dar 
aparte. 10) Cadru de film – Actor roman din filmul „Live”, film inspirit de viața 
din televiziune (Doru). 11) Urmărit la cinematograf – Vedetă de cinema.
VERTICAL: 1) Fac cunoscută povestea filmului. 2) Studiou cinematografic. 
3) Bun la suflet – Înaintaș german – Primii actori! 4) Reluare de la început! 
– Neted – Debut în agricultură! 5) Premiile Oscar de exemplu – A încheia un 
tratat. 6) Pământ roditor – Primele proiecții! – Bine! 7) Film îndrăgit de copii. 
8) Primele imagini cu un traveling! – Ce scoatere în decor! – E timpul de 
lansare al unei animații! 9) Ținută de avocat – Personalul 
de la studiouri! – Cadru de filmare pentru „Moromeții”. 
10) Cel din sală! – Cea sonoră însoțește filmarea. 11) Eroii 
unei serii de filme franțuzești cu Louis de Funès în rolul 
principal – Aproape de terminarea filmării!
Dicționar: REL, DEO.

Iustin BUȘE  
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Născut la 25 decembrie 1949 în comuna Păstrăveni, 
județul Neamț. Absolvent al Facultății de Drept din cadrul 
Universității București și ale cursurilor post-universitare, 
specialitatea drept penal. A funcționat ca ofițer în 
cadrul Serviciului Român de Informații, compartimentul 
„contraspionaj”, de unde s-a pensionat din cauza unor sechele mai vechi 
cauzate de un incident,aparent minor, la unul din salturile cu parașuta în 1968.

Contactul cu lumea cuvintelor încrucișate s-a petrecut imediat după ce 
a devenit elev la liceul de cultură generală „Ștefan cel Mare” din Tg. Neamț 
și debutează în revista „Rebus” nr. 178 din noiembrie 1964 cu un biverb 
intitulat „Chimică”. A publicat în continuare la această revistă probleme de 
enigmistică, ulterior orientându-se spre realizarea de careuri. În perioada 
2000-2015 activează ca redactor pentru careuri cu pistă falsă la revista 
„Rebus opTIM”, fondată de regretatul om de cultură Toma Michinici. În 
aceiași perioadă contribuie la apariția trimestrială a Revistei Fundației ”Cafe-
Rebus”. A coordonat , de asemenea, apariția revistei „Mateo-Rebus”, la care 
a asigurat,sub mai multe pseudonime (Mirel Nemțeanu, Marius Gruia, Geo 
Grecea, Gabi Ardelean etc.), paginile cu careuri de definiții.

Activitatea de 
creație s-a materializat 
de-a lungul anilor în 
peste 11.000 de careuri 
(individuale, de grup 
sau în tandem) apărute 
în diverse publicații 
ale editurilor „Maxim”, 
„Erc Press”, și revistele 
„Labirint”, „Crypto”, 
„Sphinx”, „Rebusmania”, 
„Alb și negru”. Cu ziarul 
„Viața Liberă” din Galați, 
colaborarea durează de 
aproape douăzeci de ani.

INVITAT SPECIAL:

Mihai GHERASIM

Marian GÂZEA și invitatul special
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BUN GĂSIT!
ORIZONTAL: 1) Au căutare, 
în situații dramatice, în mare 
vorbind. 2) Socotit la valoarea 
maximă a acțiunilor – 
Ansamblu popular de tradiție 
la țară. 3) Cuvântul de suflet 
al unui rabin la slujba de la 
sinagogă – Ținut… de vis, în 
lumea copiilor – E beep ...și 
nu e! 4) Sortit să ducă singur 
toată viața greul casei (pl.) - 
Începători... în cercetarea 
mediului. 5) Face… un om 
nefericit – Intrarea în pielea 
eroului preferat, cu toată 
ființa. 6) Araci de tăiat din 
arțari! – Termen pentru 
finalizarea unei acțiuni – 
Povestea grecilor din vechime. 7) Exprimare …cu mult tact – Din nefericire…
sunt în criză! 8) Motive întemeiate pentru încetarea cercetărilor. 9) Bătături…
de la treierat – Acceptată… în mijlocul oamenilor. 10) Culesul fructelor tari – 
Expus la multe...din păcate. 11) Secretul datelor cu circulație restrânsă – Părți 
implicate într-un proces la judecată.
VERTICAL: 1) Nu-i în permanență om de treabă – Una care se pretează 
fără probleme la acostare. 2) Procese din timpul inchiziției cu final înfocat. 
3) Practica unei activități curente – Înghesuite sub același acoperiș,în apărare. 
4) E prin funcție,de-a dreptul impunător – Oameni deciși în acțiune. 5) Uns 
primar! – Dormitor de epocă… tot mai rar astăzi – Este scris aici…în catastif! 
6) Obișnuite cu împunsăturile – Ținute sub îngrijirea fraților de cruce. 
7) Momente întunecate când nu ai parte de o muiere. 8) A crește peste 
măsură…ca din apă – Rezultatul unui meci de selecție. 9) Părți dintr-o afacere! 
– E din apropierea deltei – E bine…s-o luăm de la capăt, pe variantă. 10) Dotare 
superioară pentru o lucrare de geniu – Mic tratat de electronică, în circuitul... 
de informare. 11) Vorbele unora de neînțeles,la chef.

Mihai GHERASIM
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O MARE SOLISTĂ
Cântăreața, născută la 10 iunie 1860, la Brăila, a locuit până în anul 1876 
în Turnu Măgurele, într-un imobil situat în zona unde se mai află Casa 
de Cultură. Din dezlegarea careului se află cine era solista și câte ceva 
despre cariera sa.

ORIZONTAL: 1) Gen muzical în care s-a afirmat – Urmărit în viață. 
2) Prenumele. 3) Animale la stână – Numele. 4) Vedetă cu fani – Lamă 
de ras. 5) Aflate la parter! – Suveran la ruși. 6) Vreme lungă – Rol în Don 
Pasquale de Gaetano Donizetti. 7) Vocea cântăreței – Olt pe mașini. 
8) Carte de valoare – Cale de acces – Negru cu alb. 9) Rol în Rigoletto 
de Giuseppe Verdi – Rol în Boema de Giacomo Puccini. 10) Femei fără 
credință – Tânăr la nuntă.
VERTICAL: 1) Strigăt de uimire – Traista în băț. 2) Rămas la treierat – Dat 
cu boia. 3) Cap de erete! – Fuga calului – Aflate în plen! 4) Cutat pe față! 
– Legături de sânge. 5) Omul cu macazul – Femeia de la botez. 6) Capete 
de lăstar! – Masă mare. 7) Membră a unui grup religios – Cap de miel! 
8) A participa la rodeo – Dat pe încredere. 9) Grup de bărbați – Reguli 
impuse. 10) Lucru manual(pl.). 
                                                                                                                 Marian GÂZEA                                                                                                                                            
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DANDANALE
ORIZONTAL: 1) Stare de fapt. 2) Rezultatul unor calcule greșite – Mijloc 
de reproducție. 3) Bărbatul bun la toate – Firul ierbii folosit la un borș de 
țară. 4) Iscoadă fără filaj! – Soluție pentru haine murdare. 5) Afecțiune 
ce te ține în picioare – Oameni fără personalitate. 6) Măsuri luate pe 
teren – Apar în zori fără turmele de oi! – Prinși la o muiere. 7) Prima 
întâlnită în casă – Un fel de tutun primit de la bulgari. 8) Ultima servită 
la masă – Ațele prinse fără un scop precis! 9) Unul căruia nu i se poate 
prejudicia existența – Motiv de ceartă. 10) Lipsit de bunul simț.
VERTICAL: 1) Călători pe drumuri fără pulbere. 2) Arealul submarinelor 
(pl.) – Finale la open! 3) Ăl mai mic din pescărie – Vânător de muște. 4) A 
face pregătirea de lucru – Trecute pe un drum bun. 5) Rezultate greșite 
– Norocos la proba de perechi. 6) Coajă de arțar! – Succesiune pentru 
teren – Sortiment de marfă care nu se vinde. 7) Rupere de realitate – 
Mocanul aflat la serviciu. 8) Activitate pașnică la război –  Ieșirea din 
club! 9) Măsură… dată pe gât – Produs alimentar apreciat – Curent livrat 
la timp. 10) Marele ban – Plan de lucru.

Daniel GEORGESCU (orizontal)
Marian GÂZEA (vertical)
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REVISTA PRESEI
ÎN ROMÂNIA

Azi presa nu mai e obedientă,
Poţi scrie-orice şi nu de flori de măr,
E foarte clar că e independentă
De-ortografie şi de adevăr.

Ştefan-Cornel RODEAN
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IDEALURI
ORIZONTAL:  1) Specializată-n meniul cu sare şi piper 
savurat de comeseni. 2) Zi de post... – Măduvă de os! 
3) Privitor la un licăr în noapte  – Arc de vânătoare din 
arsenalul paparazzilor. 4) Iubita cavalerului (pl.) – Căzuți 
la examenul de capacitate. 5) Un număr restrâns de 
redactori – Părțile înaintea reunirii unui complet de 
judecată. 6) Un om deosebit… de cult – Se iau de mână cu 
popii. 7) Semnalat  la intrarea în teren  – Buza ciuturii. 8) A 

se retrage la pândă – Împărtășiți în bloc. 9) Înscrise-n registrul de cadastru 
pe domeniul taumaturgiei – Micșorarea pasului.  10) I s-a dus vestea – Loc 
oferit la teatru. 11) Expuși pe un ton hotărât  – A schimba tonul.
VERTICAL:  1) Privat de-o grămadă de dolari. 2) Propuse din tabere diferite 
la alegeri. 3) Jocul de glezne din ring – Iritat la culme de o muiere zdravănă.  
4) Baliză strălucind în apele mediocrităţii – Cotidian de actualitate.  
5) Separat operat la o deviaţie de sept! – Gol marcat cu capul (fem.). 
6) Gen de afecțiune tratat cu pasiune (fem.) – İndicatoare la ieșirea din 
pasaj. 7) Alter egoul lui Ștefan cel Mare  – Minte în fața elevilor.  8) Unul 
care nu se uită niciodată – Prezentat cu blazonul bunei-credinţe. 9) Franci 
dați la schimb  – Intrarea pe 
teren! 10) Rând de floricele 
cules după pasajul din Piaţa 
Presei – Angajat la negru ca 
om de serviciu. 11) Fals în 
acte publice (fem.).

Dumitru GUINEA
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IN MEMORIAM

Victor OPRIȘ
 (1958-2008)

Membru „TURRIS” –Rebus grup

KRENNERIT
ORIZONTAL: 1) Colivie cu sticleți – Chintesența unor acte de binefacere. 
2) Plutaș din tată-n fiu – Atacuri la persoană. 3) Cartonaș roșu. 4) Post 
de prim ajutor – Aflate în plen! 5) Ansamblu de coarde pentru muzica 
retro. 6) Tras pe sfoară – Dată pe față cu stânjeneală. 7) Secundar la ceas 
– Coadă de crocodil…pe Nil! – Drojdie de bere. 8) Plutește ca un fulg – 
Dragoste adolescentină. 9) Adunarea generală dinaintea dezbaterilor – 
Un braț gol! 10) Situație fără ieșire – Întinsă pe terasă.
VERTICAL: 1) Semn pe răboj. 2) A ieși la plimbare pe stradă – Oferă totul 
în mai multe tranșe. 3) Negura mării – Adaus când se pregătește coca. 
4) Om mare de stat – Tipic religios. 5) Scoatere din țâțâni (pl.) – Grupuri 
de necunoscuți. 6) Atac în trombă. 7) Team feminin la poartă – Întrece 
și detronează! 8) Șlagăr în 
devenire – Piscine private. 
9) A scoate din cadrul legal – 
Curați ca lacrima. 10) Termen 
de lungă durată.

Victor OPRIȘ
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MEMORIE

Se ţin de mine scai vreo trei cuvinte:
Păstrez doar înapoi şi înainte.

Adrian VOICA
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WELCOME
ORIZONTAL: 1) Unități de reparații TV pentru modele 
vechi – Local... rău famat. 2) Un moment de efect 
– Evoluții la nivel de rutină. 3) Ajuns să profite de 
propriile acțiuni – Alternativă de mare precizie. 4) Plin 
de pasiune pentru literatură – Fructe cu miezul tocat. 
5) Fenomen infracțional (fem.). 6) Formula profitului 
net – Roade în hambarele gospodarilor. 7) Postat 
în față! – Miez de piftie! – Luptă cu multă cruzime 

(pl.). 8) O dobitoacă notorie – Blindaj de tanc! 9) Slobozit noaptea 
din cușcă – Deschizători de drumuri. 10) Concept de bază – Autorul 
unor realizări de excepție. 11) Dormitor comun – Integrate în spațiu. 
VERTICAL: 1) Servicii prestate de pomană. 2) Lovitură sub... dantură – 
Hrean jumulit! 3) Aer de mare vedetă – Meci disputat în devans. 4) Plecat 
de la zero – E ceva de capul lui. 5) Un accesoriu de neuitat. 6) Muzică 
ascultată la repetiție. 7) Articol de bază în oferta unui pălărier – A nesocoti 
canoanele în post. 8) Rădăcină de brad! – Legat de pântece. 9) Recunoscută 
de la distanță – Ofițer de presă (înv.). 10) Cântec la oglindă – Ieșit din ritm. 
11) Anularea unei formulări învechite.

Adi BOTEA
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„AMINTIRILE 
MĂ RĂSCOLESC”

N-aş putea să uit de mama,
Nici ca simplă ipoteză;
Când atâţia-i fac reclamă,
Amintindu-mi de geneză!

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

Marius Florin BOCAN
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PRECAUŢIE

Mi-e teamă de abis, de hău,
La înălţime îmi e rău.
De-aceea nu-mi permit să risc
Să urc pe-al epigramei pisc.

Nelu VASILE
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TALE QUALE
ORIZONTAL: 1) Ajutor pentru 
mamoș – Cai…cu bici! 2) Zonă 
populată în marile orașe 
– Nocturna cu patru faze. 
3) Albie așezată pe  masa 
ciobanului – Mobilier folosit 
la instrucție (pl.). 4) Un rătăcit 
pe un drum fără pulbere. 
5) Atacuri satirice. 6) Mobilă 
de culoare obișnuită (pl.) – 
Pasul mare pe cărare – 
Duet remarcat după debut! 
7) Conținutul unei balade! 
– Apreciere pentru câinii de 
pază – A face pregătirile la 

proba de sol. 8) Tărâm de vis – Furnizor de garnituri la timpul stabilit. 
9) Piața liberă cu prețuri negociabile (pl.). 10) Bărbați absenți de la 
slujbă – Destinație provizorie pentru o scrisoare. 
VERTICAL: 1)  Mici la iarbă verde (sg.). 2) Călcată pe bătătură – Pește 
de mare. 3) Tratate de estetică – Ieșite din anonimat. 4) A face un 
aranjament numai cu o femeie – Una ce-i pică (pl.). 5) Ne întoarce din 
sens! – Oamenii satelor. 6) Luate la păruială – Ochii din cap! 7) Muzică 
de senzație – Prezent mai tot timpul.  8) Participant la adunare  – Ascuțit 
la limbă. 9) Altoiri la păr. 10) Oglinda de la mobilă – Înălțimea munților.  

Marian GÂZEA (orizontal)
Dumitru GUINEA (vertical)                                                 
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PE DN 51 A
ORIZONTAL: 1) Localitate. 2) Africa la hotare! – Ziar 
găurit! – Animal…de valoare – Locul undițarului. 
3) Localitate – Localitate. 4) Pom în luncă – Un 
nou…început – Aflat cu greu. 5) Localitate – Tas gol! 
6) Domeniul regatelor – Măsuri cu grâne – Apa din 
căldare. 7) Localitate – Show în premieră! 8) Vreme…de 
ianuarie! – A da o spargere – Sortiment de înghețată. 
9) Localitate – Plini de sănătate. 10) A participa la 
alegeri – Localitate.
VERTICAL: 1) Vechiul soldat – Teren…la mare. 2) Sezon de doi ani – Mic 
depozit cu fructe. 3) A da în folosință – Groaznic…în istoria Moscovei – 
Trasee obișnuite. 4) Dar…omagial – Prototip vechi de navă. 5) Animal…
remarcat la sărituri – Ziua împlinirilor – Coadă de crap! 6) Transportator 
prin nămeți – Femeia fără nume – Lăstari pe arbore. 7) Zărite în 
tablouri – Piesă de pinacotecă. 8) Arabi de vază – Locul indicat pe 
hartă. 9) Recunoscut după nume – Purtate în raliu – Perene în careu! 
10) Moment comic – Localitate.

Marian GÂZEA
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VÂNZĂRI

O cabană de vânzare,
Ideală pentru cură:
Cu brazi, linişte, răcoare...
Şi cu plata... în natură!

Nicolae ANDRONESCU
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DEZLEGĂRILE
Careuri:
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DULCE, AA, ILEGAL, GLAS, MUIAT, AER, CER, VR, B, AGONIE, A, OSTAȘI, LAȚ, NOIMĂ, UITA, ZR, 
ARESTAT, IȚI, ILIACE. P.7: ORAȘUL DE LA DUNĂRE: ARATURA, T, FOCAR, UFA, AMANUNTIT, RAR, 
MO, EA, ANIMATORI, TEU, ELBA, MANGUSTA, I, IUL, ATU, RE, REPROS, ARDEIA, RO, TABLETA, R. 
P.8: RELAŢIE: PETRECĂREȚ, ADAOS, RAMĂ, SUNTEM CHIT, CÂINI, AȘA, MĂR, TENTA, AT, CĂRA, 
RT, ROȘI, EST, I, IARNĂ, ARAT, ARIETĂ, ĂLA, JE, LAMPION. P.10: MUZICA…: CONSERVATOR, OPUS, 
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IDIȘ, ENE, BP, MELCI, OCELI, IRA, EMPATIE, TI, ATÂT, AED, PĂCĂNIT, RI, DETECTĂRI, C, ARII, ILIACĂ, 
NUC, SIBARIT, AGENT, ETAPE. P.14: O MARE SOLISTĂ: OPERĂ, SCOP, HARICLEA, R, OI, DARCLEE, 
STAR, TĂIȘ, D, RT, ȚAR, T, ERĂ, NORINA, SOPRANĂ, OT, AS, UȘĂ, GRI, GILDA, MIMI, ATEE, MIRE. 
P.15: COMEBACK: NATURALEȚE, ABATERE, OU, VIRIL, ȘTIR, IS, LEȘIE, O, GUTĂ, INȘI, ARI, ZR, 
UZI, TINDĂ, BT, D, O, TARTĂ, AE, REAL, ACUZĂ, INSENSIBIL. P.16: IDEALURI: BĂȘCĂLIOASĂ, 
ULTERIOR, PR, STELAR, BLITZ, IEPE, IDIOȚI, NR, BUCĂȚI, F, ENORIAȘ, AȘI, SĂPAT, COLAC, STA, 
UNANIMI, MIRACOLE, ȘA, AVIZAT, STAL, NEȚI, ALTERA. P.17: KRENNERIT: CRANIU, HAP, RUDAR, 
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BT, APATIE, VIE. P.18: WELCOME: PUMNI, BARON, APOI, RODĂRI, RENTIER, CAM, ARDENT, 
SECI, SCELERATĂ, C, TUN, ȘOBOLAN, AT, FT, UMANI, 
S, BREAZĂ, TC, URLET, ACARI, REAZIM, AGER, IATAC, 
PLANE. P.19: NOSTALGIE: OCĂRÂTOARE, RAME, RĂGET, 
A, APLECATĂ, STRĂZI, TEN, AER, EA, TS, OM, AGRARĂ, 
PĂSTRA, ARĂ, AIA, ATEI, B, CANON, STEI, AT, SECTARĂ. 
P.20: TALEQUALE: FORCEPS, IB, RAION, LUNĂ, URDĂ, 
BĂNCI, NAUFRAGIAT, Z, RĂUTĂȚI, UȘI, RAR, ET, LA, RAI, 
ARA, IREAL, ACAR, TALCIOCURI, ATEI, CUTIE. P.21: PE DN 
51A: CIUPERCENI, AA, ZR, LEU, MAL, TRAIAN, LISA, ANIN, 
NEO, RAR, NĂVODARI, TS, APĂ, SACI, TĂU, VÂNĂTORI, 
SH, AN, CRĂPA, NEA, SEACA, IMUNI, TRIA, PIATRA. P.23: 
SEXTET: GĂLIGAN, RI, ARENĂ, OLAN, MAUS, PRINȚ, 
AT, PILĂ, CE, OȚETI, CER, EȘEC, UCIDE, LISTĂ, RO, S, E, 
TORTURĂ, VIER, ODAIE, AERIAN, PAS.
Enigme:
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SEXTET
ORIZONTAL: 1) Un subiect bun de aruncat la coș – Apariție prin centru... 
pe la Patriarhie și la Unirii! 2) O scenă ca la ușa cortului – Roșcat la 
coamă. 3) Accesoriu la o palmă… de birou – Mlădiță de coroană. 
4) Ecoul trompetei din armată! – Armă din dotarea unui grup de 
intervenție rapidă – Întrebare sinceră! 5) A se face rău după consumul 
de vin – Înălțimea unei rachete. 6) Finalizare de succes după o ratare 
monumentală – A acționa la sfârșitul zilelor. 7) O serie de pe tabloul 
principal – Acționare cu o parolă ștearsă din program! 8) Născută în 
dureri. 9) Slujitor pe moșia lui Bachus – Spațiul limitat în interior la țară. 
10) Factor de mediu – Ordonat unul după altul în deplasare.
VERTICAL: 1) Unitate în diversitate – Lucrătoare la bancă. 2) Bărbați 
apreciați – Ținută de petrecere la horă. 3) Animal... valoros – Pregătit 
pentru examinarea finală. 4) Controlori de calitate. 5) Debutante la 
gazetă! – Zărit în cele din urmă! – Cap de armăsar! 6) Lucru făcut cu 
îndoială – Bază de recepție. 7) Mireasa la finalul nunții – Fructul după 
înflorire. 8) Intrare în livadă…la măslini! – Vetust depozit pentru oameni 
cu bani. 9) Aliment scos din meniu – Femeie plecată. 10) Premisa unei 
afaceri cu profit – Succes obținut la finiș!
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MAGNIFICII
(Definițiile pentru grilla de pe coperta 1)

ORIZONTAL: 1) Noi în peisajul aparițiilor editoriale. 2) O acțiune cu un 
caracter izolat. 3) Un submarin în adâncuri!  – Amorezatul de serviciu 
– Un laburist de dreapta! 4) Expresia valorii maxime a factorului de 
umplere. 5) Semnalizare pentru o coborâre… cu cântec – Ținuta clasică 
pentru un cavaler. 6) A lucra într-o veche exploatare – O bucată din aria 
unei bălți. 7) Indicatoare de vânt  pentru piloți – Bine pregătită pentru 
masaj. 8) Soluții aplicate pentru a scăpa de greutăți. 9) Schimb de roată 
într-o cursă – Sezonul pregătirilor de iarnă (pl.). 10) Subiect învățat 
(fem.) – Pus la încercare.
VERTICAL: 1) Acuzată pentru lipsa de curaj. 2) Exprimate în acord global 
– Stau în mijlocul aulei... din facultate!  3) Marcaj pe centru! – Tragere 
cu tunul. 4) Mișcare accelerată. 5) Imagine la vedere  pe glob – Foaie de 
parcurs. 6) Sursă de lumină în biserica de odinioară – Prinse în cioc! 7) A 
lua masa în mică măsură – Bărbat ieșit din grații. 8) Intrate la coridă… în 
Madrid! – Femei excluse din cercul de cunoștințe. 9) Animal… apărut la 
masa ciobanului – Produs la strungărie – Coperți la notes! 10) Mesean 
printre nuntași.
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REVISTA... MAMĂ
(Biverb meta-anagramat: 5 + 4 + XXXiX = 6, 8)
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