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TRANS(pl)ANT
ORIZONTAL: 1) Fixat decisiv înaintea petrecerii de fapt. 2) Apa linis, tită din black(!)
sea – Nes, terse încă, din inima lui Baudelaire! – Văzduhul în care se pierde un giu-
vaer! 3) Promotor exersat al robustet,ii native în constitut,ie – Criza continuă prin deZa-
fectarea(!) penultimului caracter. 4) Tratat de mărire întru sinergica glaglorie. 5) Grad
înalt de (pre)ocupare al bisericii ortodoxe – Înt,elesul semnificat,iei luat drept direct,ie
a orientării. 6) Cadrat central pe jumătate de drum! – Marii conducători ai clubului
Petrolul – Ultim dat în lături... din mijlocul lumii! 7) Scumpul navigator întors în
Thai! – Ales, ii nou-născut,i marcat,i de unda predestinării. 8) Dedicat-delicată, linie de
top(o), evaluării angulare. 9) Vetust calculator... vestit cap de coloană – Ruda dreaptă
ce desparte boii înjugat,i. 10) Semnal convent,ional ce condit,iona formarea numărului
dorit – Se joacă live pe orice scena(riu) în regie proprie sau delegată – Adunare dirijată
pe rând pe(ntru) toate vocile. 11) Îndemânare de-a dreptul stângaci evaluată.

VERTICAL: 1) Abordări pasive de atitudine indiferentă. 2) Organ de porcăire... ado-
rat în cele din urmă! – Lungă... s, i imperfectă... ultima perioadă de... etc! – Document
provizoriu ce atestă înjumătăt,irea carbonului! 3) Glazurate gogos, ele lunguiet,e, cremos
aglutinate – Papa t,inând mesele cres, tine, dar nu numai. 4) Întret,ine mitul revenirii
us, oare după efort. 5) Suportul natural... de ocrotirea cres, terii – Opriri de (a)plecare
în fat,a marelui Garibaldi! 6) S, ade pe mijloc s, i... râde! – Mult,imea turcească... ce
se-nvârte pe degete – Intră în golf, din colo, în semi-ocol! 7) Apărători, nu prea
folosit,i în... spat,iu de recluziune – Produs, i (d)in colonii prin amestecarea culorilor.
8) A(e)rienii întocmitori de topuri inspirate de culoarea plielii. 9) Mobile populare, ce
se (fixează la) poartă la t,ară – Solida neaos, ă acceleratoare de combustie. 10) Mielul...
pus pe piedestal, c-a intrat în iederă! – Consacrat spparing-partner pentru Federe(r) –
Adversar de nimic... t,inut mototol. 11) Schimbarea posesiei prin directă predare.
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