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Vizuini..., adică viziuni
ORIZONTAL: 1) Însărcinarea de a face copii. 2) S, i ea, se conduce în genunchi –
Gălus, că luată dintr-o înghit,itură. 3) Protect,ie de necaz după prânz! – Podoabe pentru
mamele dorite atât de copii cât s, i de tat,i (sing.) – Cămas, a fetelor la brâul băiet,ilor!
4) Fat,a noastră de rezervă – Nerecunoscătorul divinităt,ii lui Cristos. 5) Vechea tradit,ie
la drept vorbind – Aplicat,ia jobului vs abstinenta (auto)impusă. 6) Senzat,ia aparit,iei
celor mai urâte (pl.) – Face totul pulbere prin faină măcinare. 7) Pământul adus la
temperatura de fierbere – Si(n)gurii producători de Operă. 8) Tărâmuri lagunare po-
lineziene – Împrejurare la modul general. 9) Pălăria lui Ghit,ă găsită în Reghin! –
Etalonul austerităt,ii l-a(!) bătut în retragere – Comparativ la bolta arcadei! 10) Loc de
bas, tină al dracului de rău – Semnificativă răsucire din fire. 11) Mis, care senzorială ce
nu te afectează direct.

VERTICAL: 1) Domeniul patologic dedicat exclusiv damelor. 2) Produs de aglomerat,ie
peste arcul electric – Utilaj de atelaj... fiind vorba de cut,u. 3) Veacul pe spate e pe fat,ă
acum! – Uniforma în varianta lipsită de talie – Două note... doldora de deodorant!
4) Plutitor generic omonim arterei – S, i pocită s, i nesuferită împreună. 5) Iar cei ce
o urmează nis, te mârs, avi – Rânduieli vetuste făcute cu arcanul. 6) Zicere la norocul
românesc ce poate fi suferită (fizic) – Loc ales de intrigi galante. 7) Când ai toată ziua
dinainte – Nu tocmai doamne s, i nu tocmai... uscate. 8) Învelitoare us, oară de casă
lungă – Micul întreg palindromic. 9) Subiect tabu riveran aplombului! – S, ansa cu care
optimis, tii (se) închină – Coadă la benzină! 10) Plinul butoias, ului... în miezul altoirii!
– Interpretul titular al neavutului. 11) Animat,ia produsă de o sarcină în câmp deschis.
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