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P r e v e n i r e

Cei ce vor lua în mân¶ acest obiect s¶ §tie: 
Nu este un dictionar, nici vocabular, nici inventar-

de-cuvinte; 
Obiectul de fa†¶ nu sluje§te la nimic: “materialul“

cuprins nu explic¶, nu descrie, nu înva†¶, nu dezva†¶; 
Obiectul ar putea fi un fel de carte - iar pentru c¶ nu

are utilitate: un fel de roman. Ca tot romanul se cite§te,
în principiu, de la început spre sfâr§it, din susul paginii
înspre jos, rândurile urm¶rindu-se de la stânga c¶tre
dreapta. 

Cei ce nu vor fi descuraja†i de PREVENIRE s¶ fie,
totu§i, preveni†i:

Autorul ALFABECEDARULUI va fi mul†umit s¶
afle ca a mia parte din totalul celor în jur de 33.000 de
cuvinte noi (derivate din 896 cuvinte-vechi) va fi g¶sit¶
acceptabil¶; de ce nu: înveselitoare. Ar însemna c¶ vor
r¶mâne vreo 33 de cuvinte noi în limba român¶, slujit¶
de noi to†i, dar de nimeni satisfac¶tor st¶pânit¶. 

La urma urmei, autorul va fi mul†umit §i cu a
zecea-mia-parte: sa îmbog¶†e§ti - tu, cu mâna ta - limba
matern¶ cu trei cuvinte §i a treia parte din al patrulea..?

P.G.
Paris, 21 septembrie 1994

P.S. ïn prima “edi†ie” (dactilografiat¶, legat¶ în
4 volume - 1981) "comentariile" erau mai numeroase.
ïn aceasta, lucrat¶ la ordinator, Autorului i-a fost greu s¶
le introduc¶ pe toate. 
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PP RR OO ZZ II CC EE RR II

A

Cutia Abandorei
AbandoNostradàmic
AbaNostradamantin
Boul Abis
Abonamens sana in corpore sano
Absolume, lumeee… 
Absolubil (în alcool)
Apsolubil (fire§te, în ap’)
Absorbi et curbi
Absorb la morb nu scoate Scochii
Abstractele vorbe§te!
Abstinen’ tu!
Asurdo-muto!
Absurdìlæ
Absurdulescu
(de-a) Absurda
(ultimul) aBanc al lui aBulæ
Aclamassele largi de lærgitori
Acrobat-o norocul!
Acrobate fierarul cât e Wald
Adaptam-nisam
Adaptalme§-balme§
AdapTalpa ¢ærii
AdæPostul Pa§telui
AdæPost-Mortem (factum, festum)
AdemeNihil sine Geo
Adopt, cu-a brânziiC.C.
AdMireasæ, ziua-bunæ
AdmiRaza Soarelui
Adormireasæ, ziua-bunæ
Adormiroznele Raiului
Alandala-portocala
Alandalàltæieri
Alergo sum 
AlfabEtica socialistricæ
AlfaBietul Ioanide
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Amanti, Giovanni! 
Amant - ma non troppo
Adæpost-scriptum
bAlte†æ !

B

B¶trânet, viitor al ¢¶rii
Bætrânetitùdine
Benevòlens-nòlens
Bonaparte parte-§i face
Bonapartenèn†æ
Bonjur-împrejur
Bonjurist-împrejuratic
Bonjuric-împrejurast’
Bostan Pæpu§æ
Bostap-Nædu§æ
Bostanpæpu§òinic
Bostanpæpu§icæ
Bostanpæpu§oìsmus
Bostanglo-americandri
(are pe) Bovino-ncoace
Bovinoncoacitàte
(in) Bovino veritas
Bovini, vedi, vici
Bravitæ încæl†atæ
(pânæ-n) Brânzele dalbe
Brânzei†æ (cântæ-mi-l pe-Achil Brânzoianu)
Brânz(s)exualitate
BrânZoe 
Brânza†ionalæ ! 
Brânzakùskaia
BrânZulnia
Bucæ-l (bucæ-se) pe pizdìi
Nu mai abuc eu o bucæ… 
Bucoanæ-mare !
Buconi†æ ! 
Buculeana neichii, ‘eanæ… 
(Ricæ) Bufante de Obör
Buhæi, bade
Buhaios
Buhaimanà
Bulei de buricin
Beat-burtæ
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C

Cabala-portocala
Cældura lex !
(Nunta de la) CapCana Galineei
Caracterchea-berchea
CaracTerra incognita
(ce mai) CaricaTura-vura!
Joccastitate
Cavalerui-Ler
Cavalergo sum
Cârna†i-o strâmbæ, cæ †i-am ‘ners-o !
Cleptomeron
Cleptomerotis
CleptoMeritul Na†ional
(Zodia) cRacului
O, Craaac Frumooos…
Crucigæ-l Troaca !
Cugèt-bèget
ConTurul panTaloanelor
Mæ doare-n condur !
Mæ doare-n ‘to-n Cur
Castratio benevolensis

D

Dædaco-romanæ
Dactilofragæ
Dalbæ ca Zæpada
Dalmat Mater
Daltonalitate
Daltonalæ
Daltonifiantæ
Damærîtæ (turturîtæ)
Danturaj
Deala Matriarhiei
Deflora României
Deflora pro nobis
Dezvirginecolog
DezvirginEcologie
Divan Curbincæ
Divan cel Groaznic
Divan†ær†
Dan†ær†
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De-a-n fecioarelea
De-a-n dærætnicea
De-a vAlma Ata

E

Eclipsæ la apel
Eclipse : cel ce mi †i-o-nflipse
Egalfa §i Omega
Elevrika !
E Lev - au nu-i elev ?
Electric, au nu-i lectric ?
Emfat¶ dragæ ; emfata tatii 
Epava bunæ trece apa grea
Epavæ sau nu e pavæ?
(Dacæ nu curge tot) epìcæ
Epicætura micæ - dar esparge piatra grè
Epicur pi cur se scoate
Epicur ori e pi §æli?
Episcopul scuzæ (e)mijloacele
Episcopus Dei
Episcopùscul
Epistoluri-stoluri
Erecto-verso
Erotìc verbal 
Eschimoa§æ-sa pe ghia†æ!
Estival ca valul trece
Estivaluri-valuri 
Evreinstein
Exalter ego
Examens sano in corpore…
Ex Amen !

F

Fag-totum
Fægeto-dacic
Fæget-beget
Ce e al’ ca falus trece (§i cu sergentul rece)
Într-un val færæ fal’
Ce tristæ operæ cânta/ Fanfaronada melitaræ
FanToma Necredinciosul
Fantonim
Fantomim
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Fantomàscæ
Fantomàsta!
Fiasco lux!
(Trece din) Figuræ-n guræ
¢ucu-†i linguri†a!
Singuri†æ, domni§oaræ ?
Flautamus Te !
Floci Ciornâie…
FlOcinà§
Freacæ de la mine paharul acesta…
Freacæ-meargæ
Frecto-verso
Furie papalæ

I

Imagina†i-o frântæ, cæ †i-am inginers-o !
Imagina†ionalist
Intactica §i Calistrategia

Î

Îmbæiatu’ mamii… 
(Chestie de) Îngust… 
Uniunea Înscriitorilor

J

Jelui-te-a§ §i n-am cuie

M

Aparat Miciurinar
Prins cu Mitocaua micæ
Expunere (pe cale) moralæ
Cele §apte aMuze

N

Capra sare caprasa, naiada sare naiasa
Critica Nara†iunii Pure
Nara†iune : fii dæ§teaptæ!
Nara†ionalitæ†i conînlocuitoare
Du-te la Neao§tire, / pentru ¢aræ nori… 
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Nostimatæ Domni§oaræ
Nostimatæ Nostimioaræ
Nostimioaræ Domni§oatæ
Nostimabile !

P

Pizducæ-se pe pizdii !
Pizdar din dar se face rai… 
Pizdactilofragæ
Pizdacæ ramuri bat în geam/ ∑i se cutremur popii… 
Portreti’ logofæt
Asta-i Prostitua†iunea…

S

Salbæ ca Næpada
De la Santana la Gaiafa
Vade retro, Santana!
Satir (ori : Sictir) latent  

T

Trandafir-a-pær
Trianglo-saxon

UU

Urzicæ lumea ce-o urzice
Uræ de terasæ

V
Vecina cea de Tainæ
Varz-o focu’!
Vin Verzele!
Væduvioaræ la grætar
∑i cu asta - vasta !
Valvar-vârtej
Valah-Akhbar !
Ce mai ustùravura ?
Veloce veeeste miinunaaaatææææ 
Un Vertical de Mare
Voinicæ færæ fricæ
Vorbul gæinilor
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A

((ll))  AA  BB  AA  JJ  UU  RR

aabbaajjuurraa  ((aa)) A fost silit¶ sæ abajureze
aabbaajjuurraatt    S-a mæritat cu un abajur-major
aabbaajjuurrææmmâânntt A depus abajuræmânt de perfidelitate
aabbaajjuurr--ffiixx    Madam Aglaé are, joia, abajurul aproape-foarte-fix
aabbaajjuurr--îîmmpprreejjuurr Madam Sophie o are de-jur-împrejurutæ
aabbaajjuurriiddiicc În schimb, se bucuræ de statut abajuridic
aabbaajjuurriiuu
aabbaajjuurrnnaalliisstt La Abajurnalul zilnic - sæpt¶mânal dilematico-pe-linie 
aabbaajjuurrnniicc    Trece abajurnic pe la redactora†iune
aabbaajjuurreemmiiee    A§a i-a spus doctorul : «Ai abajuremie»
aabbaajjuurriiaa§§    Fa†æ de un abajurmìc… 
aabbaajjuurriinnaa    Pentru a putea uriniza‘ ‘potriva vântului
aabbaajjuurrââtt    E§ti abajurât-ca-porcu, mon§er - dæ s’ te pup (Nene Iancule)
aabbaajjuurrîî  ((aa))    Te abajuræsc din rærunchii bojocilor!
aabbaajjuurrlleett      Mæi, §i când îi arse un abajurlet de groazæ
aabbaajjuurrllaa  ((aa)) Dacæ-i de loc din AbajUrla†i…

((22))  AA  BB  AA  NN  DD  OO  NN

aabbaannddoomm    Ce abandomn, domnule 
aabbaannddoommnniiee    A avut o abandomnie fericicæ
aabbaannddoommnnii††ææ    ∑i-a luat §i abandomni†a cu el : sæ fie
aabbaannddoommnnii§§ooaarrææ    Singuricæ, ‘mni§oricæ ?
aabbaannddoommnniittoorr  Dac¶ a abandomnat tronul
aabbaannddoomm    Las-o §i tu mai abandomoalæ
aabbaannddoonnaattoorr    Generosul nostru abandonator
aabbaannddoonnaa††iiee
aabbaannddoonnaa--††ii--aa§§!!
aabbaannddoonnaa--††ii--oo  !!    Abandona†i-o ! (O abandoiau)
aabbaannddòònnii††ææ    Apar†inînd Rodicæi-feticæi, cea cu abandonicioara pe la 

pizdvoriu 
aabbaannddoonnjjoonn    Unde a închis-o tatæl ei personal 
aabbaannddoonnjjuuaann    Acolo îl priimea cu bra†a-i generos deschisæ - în vede

rea îndonjuanærii 
aabbaannddoorr    Asta-i : de abandorul tæu, m-am abando’ ræu ! Dealtfel, mai 

am un singur abandor (la marginea mærii)  
aabbaannddoorriinn††aa  
aabbaannddoorriicc    Unul dintre stilurile manolescienice 
(Cutia) AAbbaannddoorreeii    Sæ n-o dæ§chizi ! Ba s-o-nchizi !  
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aabbaannddoorrmmeezzææ    Ostenit, mæ læsai on pic, pæ abandormezæ 
aabbaannddoorrmmii    ∑i, ca urmare, adormii 
aabbaannddoorrmmiittoorr    Locul unde te abandormitorezi depreunæ cu sexul  

dimpotrivnic
aabbaannddoossnniicc  
aabbaannddoottàà  (a)  Mi-am abandotat fata cu abandotæ 
aabbaannddoonnaanniissmm    El, abandonanismusul este boala copilæriei abando-

nismului solitaro-singuratic 
aabbaannddoonnddiinnææ    Am gæsit-o pe malul mærii : abandondinatæ  
aabbaannddoonndduullaa    Care abandondula din coadæ - dacæ o avea §i pe aceea
aabbaannddoonndduulleeuu      ∑-avea un abandonduleu pe la pær, mamæ-mamæ! 
aabbaannddoonneerrooss      Frumos, în schimb ‘oneros
aabbaannddoonneesstt      Mic, dar donest
aabbaannddoonnooaarr      Am abandonoarea sæ cer mâna fiicei Dvs.
aabbaannddoonniirriicc      Fac parte din Grupul O… 
AAbbaannddoonniirriicc      - …cæci proza mea e curat ‘doniricæ
aabbaannddoonniirriissmm    Abandonirismul i-a mâncat capætul
aabbaannddoonnoommaassttiicc    Ziua abandonomasticæ a mea : Sfin†ii apostoli Petru

§i Goma
aabbaannddoonnoommaattooppeeee      Practicæ o poezie mai degrabæ abandonomatpeicæ
aabbaannddoonnoorraabbiill      Vestimabile! Ræbdætoare! 
aabbaannddoonnoorraa  (a)   Prezen†a dvs mæ abandonoreazæ 
aabbaannddOONNUU
aabbaannddoonniimmæænnuuii      Eh, da-c-ar fi fost abandonicæiri
aabbaannddoonneeiiccææ      Aband-o, neicæ, ce-o mai freicæ!
aabbaannddoonnaa§§tteerree
aabbaannddoonnaattùù  
aabbaannddoonnaavvææ      Cæpitan de abandonavæ 
aabbaannddòònniiccææ      A§a-i ea din fire
aabbaannddoonnaaddææ  
‘‘bbaannddooNNaaee      Chiar a§a, Nae : de ce n-o banzi, frate ?
aabbaannddoonnaallttææ      Pæcat de ea : atât de abando-n altæ?
‘‘bbaannddoonnaavveettææ      Câte ar fi de spus despre Veta-cea-iute-de-navetæ ! 
aabbaannddoommaazzeettææ      Asta-i alta decât Veveta
aabbaannddoonnaammeenntt  
aabbaannddooNNiinnaa  
aabbaannddooNNuu††ii  
aabbaannddooNNiiccuu  
aabbaannddoommaajj  
aabbaannddòòmmaa    

((33))  AA  BB  AA  NN  OO  SS

aabbaannoosstt  
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aabbaannoossttiimmææ  
aabbaannoossttiimmiittaattee
aabbaannoossttiimmiiooaarrææ
aabbaannòòssiiee    Osia Lumii 
aabbaannoossssiiaanniicc  ∑i Vikingii aveau copila§i blonzi-de-abanos 
aabbaannoossaattuurrææ
aabbaannoosstteeoolloogg  
aabbaannoossuuaarr    Locul în care oasele albe sunt negre
aabbaannoossttrruu  
aabbaannoossmmiiuu    A fost descoperit de chimi§ti africanzi
aabbaannoossttiill    Luptætor de clasæ - negru
aabbaannoossttiilliittaattee    Are altæ culoare, orice-ar zice albii
aabbaannoossttiiee    Dacæ negri§orii îl væd pe Dumnezeu în negru, de ce n-ar 

vedea §i ostia a§i§derea ?
aabbaannoossttaallggiiee
aabbaannoossttaallggiiccææ    Studenta africanìcæ de la Lumumba cu acela§i nume
((cc))aabbaannooss Cine zice æla îi !
aabbaannoosseebbiirree    Printre altele 
aabbaannoossooss    Nu e grec, nici cipriot - e doar osos
aabbaaNNoossttrraaddaammuuss Mde ! 
aabbaannoossttaa§§
aabbaannòòssiiuu
aabbaannoossùùllææ    Frunzæ de vi†æ accenticæ

((44))  AA  BB  AA  TT  OO  RR

aabbaattoorrbb
aabbaattoorrcc
aabbaattoorriiddææ
aabbaattoorrppiillææ
aabbaattoorrss
aabbaattoorrtt
aabbaattoorr††ææ De aici : abator†ionar
aabbaattoorreenntt    Devenit abatoren†ialnic
aabbaattoorrddiinn    Care se discutæ, nu se abatiscutæ
aabbaattoorrnnaammeenntt
aabbaattoorrnnaammeennttaal
aabbaattoorrnnaammeennttoo      De aici: «Tornamento, tornamento, fratre»
aabbaattoorrnneeyy--ggeenneerraall
aabbaattoorrttuurrææ      Am abator†ionat-o
aabbaattoorrttuurriiccææ--ttoorrttuurreeaa  
aabbaattuurrmmææ
((ssppaa††iiuull))aabbaattuurrmmii((oorrii))ttiicc
aabbaattoorraa  !!  TToorraa  !!!!!!
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aabbaattoozzææ    Sunæ bine ; mare, bunæ, abætristæ 
aabbaattoogg    ∑i eu care credeam cæ-i un pe§te întreg 

((55))    AA  BB  ~~  TT  UU  TT

aabbæættuuttuunn Când e§ti, bei tutun
aabbæættuuttuunnggiiuu    Cum sæ nu fie, dacæ l-a abætut abandonora ?
aabbæættuunn    Cu el aba†i - prin abatunare - ziduri, femei
aabbæættuunneett    Nu-i ræu : «S-a abætunetul»
aabbæættuurrttuurreeaa      A§a am început noi poezià
aabbæættuurrcc
aabbæættuurrllææ      Se întâmplæ §i la Pise mai mari
aabbæættuurrmmææ      La abatoriu !
aabbæættuurrttææ    ‘Ne Ian’ule… 
aabbæættoott
aabbæættuucciittææ
aabbæættuuttaa Un dans foarte vesel: Abætuta pe a§ai§pe

((66))  AA  BB  CC  EE  SS

aabbcceessccaalloopp    Nu cred sæ fie proaspæt
aabbcceessccaammoottaabbiill  
aabbcceesscceenn††ææ
aabbcceesseeiisstt
aabbcceesstteettiiccææ
aabbcceesstt((aa)) Bæi abcesta !
aabbcceessttæællaalltt
aabbcceessttæællaallttiittaattee
aabbcceessttiiuunnee
aabbcceezzaarriiaannææ
aabbcceesstt--eeuurrooppeeaann Curat ‘ropean
aabbcceessoorriiuu
aabbCCeezzaarr    Murtæturile te særutæ

((77))  AA  BB  DD  OO  MM  EE  NN

aabbddoommeenniiuu    L-am cunoscut, la Jilava, pe abdoministrul Abdomeniilor
Regale

aabbddoommeenniiaall
aabbddoommeenniiee    Nea Nicu : ce tovaræ§ de abdomenìe!
aabbddoommeenniittaa    A fost larg ilustratæ de Latrian Abdomenescu
aabbddoommeennaa    ïn doar doi - al treilea nu încape
aabbddoommeennaajjeerrææ    Când menaje§te, î§i pune abdoul pe etajeræ
aabbddoommeennaajjeerriiee    Menajæria abdomenelor menajice
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aabbddoommeennhhiirr
aabbddoommeenniinnggiittææ    Boala lui Pæunescu (Poala lui Dæunescu)
aabbddoommeennssuuaalliittaattee
aabbddoommeennssttrruuaa††iiuunnee
aabbddoommeennuueett
aabbddoommeennttooll
aabbddoommeennttaalliittaattee
aabbddoommeenncceeffaalliicc  
aabbddoommeenncclliittiicc    
aabbddoommeenngglleezz
aabbddoommeennoorrmm
aabbddoommiinnaa††iiuunnee Bonomæ
aabbddoommnnii§§ooaarrææ      ïntr-o searæ,/ La o veri§oaræ 

((88))    AA  BB  DD  II  CC  AA  ((AA)

aabbddiiccaarr
aabbddiiccaarriiaattiiddiicc
aabbddiiccaassttiittaattee      Centuria cea de abdicastravitate
aabbddiiccaassttrraattiioonnaammeennttaall
aabbddiiccaassnniiccææ
aabbddiiccaassaa      Mai gæse§ti
aabbddiiccttaattoorr      Nu gæse§ti
aabbddiiccttoonn    ïn†eleptul : «Cine abdicæ, azi, un bou mâine zace færæ cou»
aabbddiicc††iiee    Perfectæ
aabbddiicc††iioonnaarr      Acsolut abdicspensabel
aabbddiiccoommaanniiee    Chiar a§a sæ fie ?

((99))  AA  BB  EE  CC  EE  DD  AA  RR

aabbeecceeddaa  (a) Eu abecedez, tu abecede§ti, el ABCd
aabbeecceeddaanniiee    Dacæ existæ Predania, de ce n-ar exista 

Abecedania? 
aabbeecceeddaarrnniicc
aabbeecceeddaarr  ddiinn  ddaarr
aabbeecceeddaarrààbb
aabbeecceeddaarraabbiicc  Cu precædere guma abecedarabicæ
aabbeecceeddaarrììdd Altfel l-ar învæ†a to†i pro§tii
aabbeecceeddaarrttææ

((1100))  AA  BB  EE  RR  AA  ¢¢  II  EE

aabbeerraa††iioonnaall
aabbeerraa††iioonnaalliizzaarree
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aabbeerraa††ææ
aabbeerraa††iiccuullttuurrææ
aabbeerraa††iittuuddiinnee

((1111))  AA  BB  II  LL

aabbiillaabbiiaall    Precum scoica, de orice na†ionalitate ar fi ea
aabbiillaatteerraall
aabbiillaabbiiooss
aabbIIlleeaannaa
aabbiilluunnaarr    Este nevoie de multæ abilunaritate ca sæ publici o revistæ 

mensualæ
aabbiilluuzziioonniissmmuuss
aabbiilliinnggvv      Cel ce linge pe fa†æ §i pe dos
aabbiilliittaalliicc Nu-i de mirare
aabbiilliittaannddrruu
aabbiilliittaannttiimmeerriissmm De la Tanti Mary, nu de la o altæ tanti

((1122))  AA  BB  II  SS

aabbiissaannuuaall
aabbiissaalltt
aabbiisseecctt
aabbiisseeccttiittuuddiinnee
aabbiisseexxttuuaall
aabbiisseexxuuaalliimmeenntt
aabbiissccuuiittiicc
aabbiissiillaabbiiaall
aabbiissllaammiissmm
aabbiissppiittææ  
aabbiissttaallaannttææ
aabbiissttee††
aabbiissttoorriicc Locul Românilor pe hartæ
aabbiissttoorriiaalliittaattee
aabbiissaallaammaalleeccuumm
aabbiissaalliinnææ De unde salinitatea 
aabbiissaallaammiicc  Dacæ s-ar putea introduce §i soia în salamul rezisten†ei 

(abisale) 
aabbiissaalltt……  mmoorrttaalltt
aabbiissaalltteeaa
aabbiissaallvvaarrssaann      Trecute vie†i de doamne §i momi†e
aabbiiSSaallvvaa--VVii§§eeuu N-are rost sæ stric orzul pe brigadieri
aabbiisstteerriiee
aabbiissaallaannddaallaa
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((1133))  AA  BB  JJ  EE  CC  TT

aabbjjeegg
aabbjjeegg††iiee    Curat ‘jeg†iune
aabbjjggooddiiee
aabbjjiiggaanniiee
aabbjjeeggzzeemmaattiicc
aabbjjeeccttiivv    Trage dupæ el : abjectivitatea… 
aabbjjeeccttiivviisstt    U§or pleonastic
aabbjjeeccttiivveeaa††ææ
aabbjjeeccttiivviimmee
aabbjjeeccttiiccææ
aabbjjeeccttiivvaanntt
aabbjjeeccttiimmeennttaall  
aabbjjeeccttiimmeennttaalliittaattee
aabbjjeeccttiibbiill
aabbjjeeccttaanntt
aabbjjeeccttoorriiee
aabbjjeeccttiittoorriiee
aabbjjeeccttaaccttiiccææ
aabbjjeeccttaacctt

((1144))  AA  BB  OO  LL  II  ((AA))  

aabboolliiggaarrhhiiee Frumos spus - §i revolu†ionar : haide†in fra†ilor sæ          
aboligarhim ‘garhia !

aabboolliiggooffrreenn
aabboolliimmppiicc
aabboolliimmppiiaaddææ
aabboolliirruu--ddeelliirruu ∑i mai crocrodiru
aabboolliimmeettrruu      Aparat de mæsurat abolimea

((1155))  AA  BB  OO  NN  AA  ((AA))

aabboonnaammeennttaabbiill
aabboonnaammeennuueettiittuuddiinnaall Dupæ care po†i sæ-i tragi un cadril
aabboonnaammeennttaalliittaattee
aabboonnaanniiee Slav, slav ! 
aabboonnaappaarrttiissmm      Bonaparte ‘onaparte-§i face
aabboonnaammeenn††iiaall    Bacovia ar zice cæ plouæ-ninge - cu-abonamente - 

præpædind
aaBBoonnaannzzaa
aaBBoonnaa  sseerraa,,  SSiiggnnoorriinnaa
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((1166))  AA  BB  OO  RR  DD  AA  

aabboorrddaallnniicc
aabboorrddaallììuu O patæ de culoare abordalbìnæ
aabboorrddaallggiiee
aabboorrddaallggììccææ
aabboorrddààlliiee
aabboorrddeell    Dacæ ne gândim cæ rædæcina vine de la : bord, pen’ cæ 

co§melìile deliciilor se aflau pe malul apei… 
aabboorrddeeii      Bine, nu co§melii, ci bordeie (de aici : obiceie)
aabboorrddeelleezz      aLocuitorul aora§ului aBordeaux 
aabboorrdduurrææ      Când abordezi - §i cazi
aabboorrddoonnaann††ææ    Astfel : «Gheorghe ! Cizmele, fuga mar§ !»
aabboorrddaacciicc      Înainte de 106 d.H 
aabboorrddaaccææ--rroommaannii††ææ Dupæ
aabboorrddaaccttiillooffrraaggææ
aabboorrddaaddaaiisstt
aabboorrddaaNNaaee
aabboorrDDaannaa
aabboorrddaallbbaa
aabboorrddaammææ Fiind ea ru§inoas¶
aabboorrddaassccææll
aabboorrddaabbIIlleeaannaa
aabboorrddeeaall
aabboorrddaammeenntt
aabboorrddeelliicc

((1177))  AA  BB  OO  RR  II  GG  EE  NN

aabboorriiggiinnaall Cum altfel ?
aabboorriiggiinnaalliittaattee      Cauzæ ? Efect?
aabboorriiggeeaannææ      Mi-a intrat o aborigeanæ-n
aabboorriiggeenneeaallooggiiee
aabboorriiggeenneerraall
aabboorriiggeenniiuu
aabboorriiggeennttlleemmaann
aabboorriiggiinnttaa--llaattiinnaa
aabboorriiggiieenniiccææ
aabboorriiggmmææ
aabboorriiccooll
aabboorriiggeenniiccuullttuurrææ
aabboorriiggeenniittiivv

18P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



((1188))  AABBRRAACCAADDAABBRRAA

aabbrraaccaaddaabbrraa§§    Un cal d-al nostru, cotidian
aabbrraaccaaddaabbrraazziivv    Dacæ-l faci piatræ de tocilæ
aabbrraaccaaddaabbrreevviiaarr  
aabbrraaccaaddaabbrruupptt  
aabbrraaccaaddaabbrruuttææ    A§a !
aabbrraaccaaddaabbrruuttttoo  !  ∑i a§a
aabbrraaccaaddaabbrraammbbuurraa    Iatæ pleonasmul !
aabbrraaccaaddaabbrraannddeennbbuurrgg
aabbrraaccaaddaabbrraa§§ooaavvææ      Asta vine de la Bra§ovii vechi - dar-îns¶ moi
aabbrraaccaaddaabbrraazzddææ Am fost da†i pe abraz’
aabbrraaccaaddaaBBrreeaazzaa  

((1199))  AABBRRUUTTIIZZAA  ((AA))

aabbrruuttiilliizzaarree    Vezi ce pa†i când te por†i cu abrutiliza†iune ? Devii o 
abrutæ ! Abrutilatæ !

aabbrruuttiizzaannææ    Con†ine suc de plante abrutinolente. ∑i somnolifere
aabbrruuttiizzaannttrroopp    De Everac, nu de Molière
aabbrruuttiillaajj      Fiecare meserie cu rutilajul  ei
aabbrruuttiilliittaarr      Avînd o certæ abrutilitate
aabbrruuttaarr      So†ul abrutæresei
aabbrruuttiinnææ      Pe to†i ne pânde§te
aabbrruutthh      Oarecum pleonastic

((2200))  AA  BB  SS  CC  OO  NN  SS

aabbssccoonnssaaccrraare
aabbssccoonnssaannggvviinn
aabbssccoonnssæætteeaann
aabbssccoonnssæætteeaanniittaattee  
aabbssccoonnssccrriiss
aabbssccoonnssccrriiiittoorr
aabbssccoonnssccrriiiittuurrææ
aabbssccoonnsseemmnn    Dacæ-i con, semn sæ absæ !
aabbssccoonnsseennssuumm    Ei în†elegîndu-se prin semne
aabbssccoonnssiiddeerraa††iiuunnee  Totalæ §i codatæ (de la cod, nu de la coadæ )
aabbssccoonnssiilliiuu    De abscoroanæ
aabbssccoonnssiimm††iirree
aabbssccoonnssooaarrttææ
aabbssccoonnssppiirraa††iiuunnee
aabbssccoonnssoollaarree
aabbssccoonnssttaanntt    De ce nu, la urma urmei… 
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aabbssccoonnssttaannttiinnooppoolliittaattee
aabbssccoonnsstteerrnnaanntt
aabbssccoonnssttiittuu††iioonnaall Muzica, muzica 

((2211))  AA  BB  SS  EE  NN  TT

aabbsseennss
aabbsseennssuuaall
aabbsseennssiicc
aabbsseennssiittuuddiinnee
aabbsseennzzoorriiaalliittaattee
aabbsseennttiimmeenntt
aabbsseennttiimmeennttaalliissmmuuss
aabbsseenntteenn††iioossaabbsseennttiittaattee
aabbsseenntteelleehhiiee
aabbsseennttuuzziiaassmm
aabbsseennttiinneellææ            Vorba Mariei Tænase : «Cæ-i tinerel §i doarme»

((2222))  AA  BB  SS  II  NN  TT

aabbssiinnttaaccttiicc
aabbssiinnttaaxxiiss
aabbssiinntteettiicc Am bæut un Murflatlar absintetic veritabil-natural
aabbssiinntteezzææ    …ob†inut prin absintezæ medgìdic¶
aabbssiinntteeggrruu
aabbssiinnttææ  E-he, câte… 
aabbssiinntteelleecctt
aabbssiinntteerreess
aabbssiinnttiimm
aabbssiinnttaacctt
aabbssiinnttaaccttiiccææ
aabbssiinnttaaccttiittuuddiinnee
aabbssiinntteerrvvaall
aabbssiinnttooxxiicc
aabbssiinnttrruu Descoperit de Noica - dupæ culoare 
aabbssiinnttuuii††iiee
aabbssiinnttuuiitt      S-a absintuitæræ cu trei vo’ci
aabbssiinnttuuiiaallææ
aabbssiinnttuuiittæættuurrææ      Cam ca bra†ele “Bæutoarei de absint”
aabbssiinn††ææ
aabbssiinnttuuaalliittuuddiinnee
aabbssiinnttuuaallttaa
aabbssiinnttuuaalltteerriittaattee
aabbssiinnttiiiissmmuuss
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((2233))  AA  BB  SS  OO  LL  UU  TT

aabbssoolluu††iiee
aabbssoolluubbiill
aabbssoolluuttiittuuddiinnee
aabbssoolluuttrrææ
aabbssoolluuttrriissmm
aabbssoolluubbrriicc
aabbssoolluucciiddiittaattee
aabbssooLLuucciiffeerriissmmuuss
aabbssoolluuddiicc
aabbssoolluueettiicc Precum marii no§tri poe†i
aabbssoolluugguubbrruu Hu-hu-huuu, la luna §ue… 
aabbssoolluummee--lluummee C-a§a-i dânsa: trecætoare, unul pa§te, altul doare
aabbssoolluutteerraann
aabbssoolluuxx
aabbssoolluunngg
aappssoolluubbiill
aabbssoolluussttrruu

((2244))  AABBSSOOLLVVEENNTT

aabbssoollvveennttuuzziiaassmm
aabbssoollvveennii--vviiddii--vviiccii
aabbssoollvveecchhii      Român de vi†æ absolveche
aabbssoollvveesseell
aabbssoollvveeddeenniiee
aabbssoollvveeddeettææ
aabbssoollvveelleeiittaarr
aabbssoollVVeennttuurriiaannoo
aabbssoollvveellææ
aabbssoollvveenniinnææ
aabbssoollvveennttrraall¶¶
aabbssoollvveennttuuzzææ
aabbssoollvveennttiicc
aabbssoollvveennttìì§§
aabbssoollvveessttææ
aabbssoollvveessttaallææ
aabbssoollvvee§§tteedd
aabbssoollvviizziiuunnee
aabbssoollvvaajjnniicc
aabbssoollvvii††ææ
aabbssoollvviinnææ
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aabbssoollvvii††eell
aabbssoollvviittiiccooll
aabbssoollvviittaall
aabbssoollvvii††eelliinn
aabbssoollvveessttiiccææ
aabbssoollvveessttmmâânntt

((2255))  AABBSSOORRBB

aabbssoorrbbeett
aabbssoorrbbeettee      Mærin Absorbete §i cu Veta Absorbe(a)ta
aabbssoorrbbeeccææii  ((aa))
aabbssoorrbbuu--ggææiinniiii  
aabbssoorrbbiillææ      Zisìlæ §i Setilæ
aabbssoorrbbaanniicc
aabbssoorrbbaanniippaall    …tot de pe jos §i de pe cal
aabbssoorrbbuurraanntt      Altfel nu merge
aabbssoorrbbii--eett((bb))uurrbbii  
aabbssoorrbbiittuurrææ      Moldovenii §i Muntenii, la Milcov  
aabbssoorrbbeelliisscc      Mai greu, dar cu pâine merge
aabbssoorrccoovvææ
aabbssoorrbb††iiuu    Un consor†iu din Tabela Mendeleevicæ
aabbssoorrbbiiccuullaarr
aabbssoorrbbiittaanntt      Særaca : avea ochii (ochii ei frumo§i) absorbitan†i
aabbssoorrbb--llaa--oorrbb… 

((2266))  AABBSSTTRRAACCTT

aabbssttrraaccttiitt Asta-i o rocæ
aabbssttrraaccttiicc      Iar æsta un bou
aabbssttrraaccttoorr    Un tractornic
aabbssttrraacc  …de serviciu : Drægan
aabbssttrraacciicc    
aabbssttrraaccoo--ddaacciicc Aici intræ toatæ românimea
aabbssttrraacctteellee--vvoorrbbee§§ttee!!
aabbssttrraabbiissmm
aabbssttrraaccttrrii††ææ
aabbssttrraanniiuu
aabbssttrraatteegg

((2277))  AABBSSTTIINNEENNTT

aabbssttiinneenn’’  ttuu  --  BBaa  aabbssttiinneenn--ttuu  !!
aabbssttiinneennttaall
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aabbssttiinneennttuuzziiaassmm
aabbssttiinneeggaall
aabbssttiinneennttoorrssææ

((2288))  AABBSSUURRDD  

aabbssuurrddiinnææ
aabbssuurrddoo--mmuutt  Dupæ ce cæ era §chiop-chior 
aabbssuurrddiinnii§§  Sæ fie întrebate albinele
aabbssuurrdduurrooss
aabbssuurrzzeenniiee
ddee--aa  aabbssuurrddaa  !!
aabbssuurrdduulleenntt
aabbssuurrddiittuuddiinnee
aabbssuurrddii§§
aabbssuurrddiimmeenntt
aabbssuurrddooaassææ
aabbssuurrddeettææ
aabbssuurrddiilliiccææ
aabbssuurrddooaaiiee
aabbssuurrddbbaanniippaall
aabbssuurrddææ  dduullccee

((2299))  AA  BB  UU  LL  II  EE

aabbuulliicciiooaarrææ      Pe aceea§i abulicioaræ … 
aabbUUlliiccii      Dupæ Ierunca : abIlici
aabbuulliibbaa§§ææ
aabbuulliiuunnee
aabbuullììccææ Nevasta lui Bulæ - ‘a micæ
aabbuulliioottiicc
aabbuulliioonn
aabbuulliiee--cciiooccâârrlliiee
aabbuulliiccaassttrruu

((3300))  AABBUUNNDDEENNTT

aabbuunnddeennttiittaattee
aabbuunnddeennttii††iiee
aabbuunndduuiiooss
aall--bbuunnddeennttee
aabbuunnddaanntt
aabbuunnddeennss
aabbuunnddii§§
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((3311))  AA  BB  UU  ZZ

aabbuuzzuunnaarr
aabbuuzzuunnæærreeaallææ
aabbuuzzaann††ææ
aabbuuzzuuffrruucctt
aabbuuzzùùrrææ
aabbuuzzuurrppaattoorr    Ca to†i abujii
aabbuuzziivvoorr
aabbuuzzooiiaann
aabbuuzzii§§
aabbuuzziimmee
aabbuuzzæællaatt
aabbuuzzaaiiccææ
aabbuuzzaarraaff
aabbuuzzaarrvvææ
aabbuuzzaarrzzaavveerrggiinnææ
aabbuuzzaarrzzuueellnniicciittaattee
aabbuuzzaavveerrææ
aabbuuzzaavveerrggiiooaaiiccææ
aabbuuzzeeaammææ
aabbuuzzeeii††ææ
aabbuuzzeeiittaattee
aabbuuzzeerroo
aabbuuzzeerrooiidd
aabbuuzzeeuu
aabbuuzzeexxee
aabbuuzziillnniicc
aabbuuzzââmmbbeett

((3322))  AABBUURR  

aabbuurroosstt
aabbuurriinnææ  Frumos : fetele-în floare sunt aabbuurriinniittee
aabbùùrriicc
aabbuurrììcc
aabbuurriiaa§§      Cine §tie cæ uria§ ne vine din maghiaræ ?
aabbuurriiggiidd
aabbuurraattiicc
aabbuurreettee
aabbuurraattiicciittaattee
aabbuurreettiissmm
aabbuurreettii§§
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aabbuurraattiicc--ttaacc
aabbuurrdduuff
aabbuurrdduuffoorrmm
aabbuurrdduuhhooss
aabbuurrgghheezz
aabbuurrllaacc
aabbuurrllaaccttiicc
aabbuurrssiieerr
aabbuurrttiieerrææ
aabbuurrttiieerriissmm
aabbuurrttiieerriittaattee--vveerrddaattiiccææ

((3333))  AACCAADDEEMMIIEE  

aaccaaddeemmiinnææ
aaccaaddeemmeenniirree      Menitæ : Madam Zoe ; academenit : Acadoina§ul 
aaccaaddeemmiissiioonnaarriissmm
aaccaaddeemmiiuurrgg        Privi†i-l pe Bârlæ !
aaccaaddeemmnniiee
aaccaaddeemmnniittaattee
aaccaaddeemmnniicciiaann
aaccaaddeemmoonniiee
aaccaaddeemmoonneettiizzaatt
aaccaaddeemmiirraatt  ((uunniitt))
aaccaaddeemmiirr  ((§§ii  eell))
aaccaaddeemmiinneenntt
aaccaaddeemmiicciimmee
aaccaaddeemmiiiimmee
aaccaaddeemmiieerree
aaccaaddeemmiieerrlliittuuddiinnee
aaccaaddeemmiieerrooss
aaccaaddeemmiieezz

((3344))  AACCAALLMMIIEE

aaccaallmmiieerriiuu
aaccaallmmiieerr Pom (foarte) fructifer
aallccaa((ll))mmiiee    Apud Ceau§escu, brav român de vi†æ arabæveche
aallccaammiiee Tot el, Al Ceau§ !
aaccààllmmiicc
aaccaallmmaanntt
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((3355))  AACCAAPPAARRAA

aaccaappaarraattuurrææ
aaccaappaarreenntt
aaccaappaarreenn††ææ
aaccaappaarrii††iiee  
aaccaappaarraabbiicc
aaccaappaarraazziitt
aaccaappaarreettuurrii
aaccaappaarraabboollææ
aaccaappaarraa--cchhiiooaarrææ
aaccaappaarraacchhiioorrnniicc
aaccaappaarraaddiiggmmææ
aaccaappaarraaffrraazzææ
aaccaappaarraaggrraaff
aaccaappaarraalliizziiee
aaccaappààrraa--mmæællææiiaa††ææ

((3366))  AACCAARREETT

aaccaarreesstt
aaccaarreessttaatt
aaccaarreettnniicc
aaccaarreettnnooggrraaffiiee
aaccaarreettrroo,,  SSaattaannaa  !!
aaccaarreettuurr
aaccaarreettrraaccttiilliittaattee
aaccAArreettiinnoo

((3377))  AACCCCEELLEERRAATT

aacccceelleerriittaattee
aaccsscceelleerraatt
aacccceelleebbrruu
aacccceelleerreeccttiill
aacccceelleerreeccttiilliissmmuuss
aacccceelleerreecc††iiuunnee
aacccceelleerroottiicc
aacccceelleerroottiissmmaattiicc
aacccceelleerroozziiuunnee
aacccceelleerrooiicc
aacccceelleerraarr
aacccceelleerraarriittaattee
aacccceelleerreettiicc
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aacccceelleerreettrroo
aacccceelleerraatteeuu
aacccceelleerraattiizzaarree
aacccceelleerraa††ææ
aacccceelleerraa††iiuunnee
aacccceelleerraa††iittaattee
aacccceelleerraa††iioonnaalliizzaarree
aacccceelleerruutthh

((3388))  AACCCCEENNTT

aacccceennttrruu
aacccceennttrraalliissmm
aacccceennttrraall
aacccceennttrriiffuugg
aacccceennttuurrææ
aacccceennttiittaattee
aacccceennttrrooppiiee
aacccceennttaabbùù  
aacccceennttaacciittuurrnniicciittaattee
aacccceennttuuaajj
aacccceennttuullaaii  !!
aacccceennttuulleeuu

((3399))  AA  CC  CC  EE  SS

aacccceesstt
aacccceesstteettiiccææ  
aacccceesstteettiissmmuuss
aacccceesseenn††ææ
aacccceessttiivvaall
aacccceessttuuaarr
aacccceessttaabbiill
aacccceessttaaddiiuu
aacccceeSSttaann  PPææ††iittuull
aacccceessttaarree

((4400))  AACCCCIIDDEENNTT

aacccciiddeeee
aacccciiddeeaall
aacccciiddeeaa††iiee
aacccciiddeeoolloogg
aacccciiddeennttiittaattee
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aacccciiddiillææ
aacccciiddeennttii††iiee
aacccciiddeennttiissmm
aacccciiddeennuuddææ
aacccciiddeennss
aacccciiddeennttiiffiiccaarree
aacccciiddeeaattiicc
aacccciiddeemm
aacccciiddiioomm
aacccciiddii§§
aacccciiddiimmee
aacccciiddii§§
aacccciiddiilliittaattee
aacccciiddiillææ
aacccciiddiilliissmmuuss

((4411))  AACCEERRBB

aacceerrbbeerr
aacceerrbbiivvoorr
aacceerrbbiivvoorriittaattee
aacceerrbbiivvoorriittuuddiinnee
aacceerrbbiicciidd
aacceerrbbiicciiddii§§
aacceerrbboorriiccuullttuurrææ
aacceerrbbiiuu
aacceerrbbiicciiee
aacceerrbbiicciittaattee
aacceerrbbooaaiiccææ
aacceerrbbooss
aacceerrbbuurrii

((4422))  AACCLLAAMMAA  ((AA))

aaccllaammooaarree
aaccllaammaattoorriissmm
aaccllaammaaddrriiggaallnniicc
aaccllaammaanneejj
aaccllaammeennaajjeerriittaattee
aaccllaammaallaaddiiee
aaccllaaMMaarrxxeettiicc
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((4433))  AACCOOLLIITT

aaccoolliizziiuunnee
aaccoolliivvææ
aaccoolliittffææ
aaccoolliittrruu
aaccoolliittrriimmee
aaccoolliibbrruu
aaccoolliiggaarrhhiiee
aaccoolliirree
aaccoollii§§
aaccoolliittoottææ
aaccoolliirriicc
aaccoolliittiiaazzææ
aaccoolliissttææ
aaccoollii††ææ

((4444))  AACCOORRDD

aaccoorrddiiaall
aaccoorrddiiaallnniicciittaattee
aaccoorrddiiaalliittuuddiinnee
aaccoorrddiinnaarr
aaccoorrddoonn
aaccoorrddoovvaann
aaccòòrrddiinnee
aaccoorrddààlliiuu
aaccoorrddììnn
aaccoorrddaallììee
aaccoorrddaallggiiee
aaccoorrddaattiinnææ
aaccoorrddeell
aaccoorrddeellaa§§
aaccoorrddoonnaann††ææ
aaccoorrdduurriieerr
aaccooaarrddææ
aaccoorrddiissmm
aaccoorrddiiee
aaccoorrddaaiicc
aaccoorrddaaddaaiissmm
aaccoorrddaaccttiillooggrraaff¶¶
aaccoorrddaannss
aaccoorrddaammææ
aaccoorrddaammaattiiccææ
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aaccoorrddaammeezzææ
aaccoorrddaarrnniicc
aaccoorrddaarrnniicciittaattee
aaccoorrddaauunnææ
aaccoorrddaauunnaattiivv
aaccoorrddaabbiill  
aaccoorrddeettee
aaccoorrddeelliicctt
aaccoorrddiidd
aaccoorrddiimmee

((4455))  AACCRROOBBAATT

aaccrroobboott
aaccrroobbiiee  
aaccrroobb
aaccrrooaabbææ
aaccrroobbiinnssoonnaattiicc
aaccrroobbuusstt
aaccrroobbaassmm
aaccrroobbaattââttiiccaa
aaccrroobbaa††ââ††ææ
aaccrroobbaa††ââ††iiccææ
aaccrroobbaarrttææ
aaccrroobbaarrttiissttææ
aaccrroobbaaccee
aaccrroobbaattee--ffiieerruull--ccââtt--ee--mmiicc
aaccrroobbaa††iiaall
aaccrroobbaatt--oo  nnoorrooccuull  !!
aaccrroobbaa††iinn’’ttee  !!
aaccrroobbaabbææ
aaccrroobbaaiiaaddeerrææ
aaccrroobbaalleennææ
aaccrroobbaattoozzææ
aaccrroobbaattaavviicc
aaccrroobbaattlleettiittaattee
aaccrroobbaattlleettiittuuddiinnaalliissmmuuss
aaccrroobbaattiittuuddiinnee

((4466))  AACCRRUU

aaccrruudd
aaccrruuddiittaattee
aaccrruuddiissmm
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aaccrraaiinniiccææ
aaccrrææccooaassææ
aaccrrææccæænnooaassææ
aaccrrææcciittuurrææ
aaccrrææiiaassææ  
aaccrrææppææcciiooaassææ
aaccrrææppeellnnii††ææ
aaccrrææcciittææ
aaccrrææppaattææ
aaccrreeaa††iiee
aaccrreeaattuurrææ
aaccrriittiiccææ
aaccrruunnttææ
aaccrreeaalliissmm
aaccrreeaallææ
aaccrreeaalliittaattee
aaccrreellaattiivv
aaccrreellaattiivviittaattee
aaccrruubbaarrbbæærr
aaccrreeaavvæænn
aaccrriiccttuuss
aaccrriidd  
aaccrriiddiittuuddiinnee
aaccrriiddiittaattee
aaccrreeoollææ
aaccrreeoolliittaattee
aaccrreeoolliittuuddiinnee
aaccrreeaa††ææ
aaccrree††iissmm
aaccrree††iittuuddiinnee
aaccrree††iimmee
aaccrree††iittuurrææ
aaccrruu§§oonn
aaccrruu§§oonnaattiicc
aaccrruuzziimmiittuuddiinnee
aaccrruuzziimmììee
aaccrrùùmmeeddææ
aaccrruuiittee--ll  !!
aaccrriiuubbee††
aaccrriiuuddaaiicc
aaccrriiuuttee
aaccrriiuu††iimmee
aaccrruuiittæættuurrææ
aaccrruullcceerr
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aaccrruummoorr
aaccrruu§§ùùrree
aaccrruu§§uurriiccææ

((4477))  AA  CC  TT  II  VV

aaccttiivviittuurrææ
aaccttiivveeaallææ
aaccttiivviiaa††ææ
aaccttiivviicciiuu
aaccttiivviicclleeaann
aaccttiivvììdd
aaccttiivviiddiittaattee
aaccttiivviieerrmmee
aaccttiivviieettaattee
aaccttiivviippeerrææ
aaccttiivviippeerriissttææ
aaccttiivvuueett
aaccttiivviisstteerriiee
aaccttiivviisstteerriiccææ
aaccttiivviiooii
aaccttiivviioolleenntt
aaccttiivviitteeaazz
aaccttiivvii††eell
aaccttiivvii††iiccææ
aaccttiivviittææ--ccoorrnnuuttææ
aaccttiivviiuu
aaccttiivvaarrzzææ
aaccttiivviieessppee
aaccttiivviieessppiizzddiiccææ
aaccttiivviieessppiiccææ
aaccttiivviirruuss
aaccttiivviizziibbiill
aaccttiivvuullvvææ
aaccttiivvæædduuvvææ
aaccttiivveesseell
aaccttiivveessttaallææ
aaccttiivvee§§nniicc
aaccttiivvaaeerr
aaccttiivviizz’’ttææ
aaccttiivvaallaahh
aaccttiivvaalliidd
aaccttiivveerrggææ
aaccttiivveerrii§§ooaarrææ
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aaccttiivvæærruuiiaallææ
aaccttiivveecciinnææ
aaccttiivviinnææ
aaccttiivveennaall
aaccttiivveennttrraall
aaccttiivviiccttiimmææ
aaccttiivvaaggiiuu
aaccttiivvaaggììnn
aaccttiivvaaggiinnìì§§
aaccttiivvaaccuuuumm
aaccttiivviiooaaiiee
aaccttiivviivvaanntt
aaccttiivvoorrnniicc

((4488))  AACCTTOORR

aaccttoorraaccee
aaccttoorraacciicc
aaccttoorrss
aaccttoorrssiiuunnee
aaccttoorrssaaddææ
aaccttoorrssaaddiicciittaattee
aaccttoorrooiidd
aaccttoorreeaaddoorr
aaccttoorreeaacc††iiuunnee  !!  FFiiii  bbæærrbbaattææ!!  
aaccttoorreenntt
aaccttoorreenn††iiaallnniicc
aaccttoorreennttiittaattee
aaccttoorreennttiittuuddiinnee
aaccttoorriiddææ
aaccttoorriiddiissmm
aaccttoorriiddiittaattee
aaccttoorriiddiimmee
aaccttoorrììddii§§
aaccttoorrttuurrææ
aaccttoorrvv
aaccttrriiaaddææ
aaccttrriicc
aaccttrriioolleett
aaccttrriiuummff
aaccttrriivviiaall
aaccttrrii§§oorr
aaccttoorr††ææ
aaccttrriippllææ
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aaccttrriissttææ
aaccttrreeaa††ææ
aaccttrriinn††ææ
aaccttrriillii††ææ
aacc’’rrii††ææ
aaccttrriinnii††ææ
aaxxttrrii††ææ
ddaacc’’ttrrii††ææ
hhaaccttrrii††ææ
vvaaggttrrii††ææ

((4499))  AACCUUZZAA  ((AA))

aaccuuzziissmm
aaccuuzziisstt
aaccuuzzuuaall
aaccuuzzaann††ææ
aaccuuzziittaatt
aaccuuzzuurrææ
aaccuuzzuurrppaarree
aaccuuzzeeuu
aaccuuzzeeii††ææ
aaccuuzziicceerree
aaccuuzziiccæættoorr
aaccuuzziiccaallææ
aaccuuzziiccaalliittaattee
aaccuuzziiccaallii§§
aaccuuzziiccaallee§§
aaccuuzziicceerree
aaccuuzziiaarr
aaccuuzziiaarriisstt
aaccuuzziillnniicc
aaccuuzzaaccuussccææ  
aaccuuzzaahhæærr
aaccuuzzaahhaarriissiimmee
aaccuuzzaavviissttiiee
aaccuuzzaavvrraaggiiuu
aaccuuzzeell
aaccuuzzeelliittaattee
aaccuuzzeellooss
aaccuuzzooss
aaccuuzzvvoonn
aaccuuzzuummzzeett
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((5500))  AADDAAMMEEVVAA

aaddaammeevvaaccææ
aaddaammeevvaaddaattææ
aaddaammeevvaalluuaattææ
aaddaammeevvaanneesscceenn††ææ
aaddaammeevvaanngghheelliiee
aaddaammeevviicc
aaddaammeevvooccaarree
aaddaammeevvrriikkaa  !!
aaddaammeevvrreeiiccææ
aaddaammeevvaalleettiicc
aaddaammeevvaanniittaattee
aaddaammeevvaacciittaattee
aaddaammeevvaabbiissaall
aaddaammeevvaaccoorrdd
aaddaammeevvaadd  vvaalloorreemm
aaddaammeevvaadduulltteerriinniittaattee
aaddaammeevvaaffrrooddiizziiaacc
aaddaammeevvaaggoorraa
aaddaammeevvaagguurriiddiicc
aaddaammeevvaallffaabbeecceeddaarr
aaddaammeevvaallffaabbeettiizzaarree
aaddaammeevvaallttrruuiissmm
aaddaammeevvììee
aaddaammeevvììttææ
aaddaammeevvaallnniicc
aaddaammeevviissmm
aaddaammeevviittaattee

((5511))  AADDAAPPTTAARREE

aaddaappttiittuuddiinnee      O mare aptitudine în a se adaptitudinaliza
aaddaapptteerr  A trecut la infanterie
aaddaapptteerrooddaaccttiill
aaddaappttiiaalliissmm
aaddaappttiiuu  !!
aaddaappttoozzææ
aaddaappttaabbiieett
aaddaappttaabbùù  
aaddaappttaaccttiiccææ
aaddaappttaalliiee Avea o talie adaptaliatæ la teren
aaddaappttaaiioorr Iar taiorul la adaptalioaræ
aaddaappttaannddrruu
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aaddaappttaanniinn
aaddaappttooss
aaddaappttaamm--nniissaamm
aaddaappttaamm--ttaamm
aaddaappttaauurr Dânsul se adapteazæ la vacæ
aaddaappttaalliioonn
aaddaappttaallmmee§§--bbaallmmee§§
aaddaappttaallmmuudd      Tovaræ§i! Nu fi†i adaptalmudi§ti !
aaddaappTTaallppaa  ¢¢æærriiii      Cum ar veni : AdaptalIon AdaptOpincæ
aaddaappttiirrooiiddææ
aaddaappttooiiaagg
aaddaappttaannddeemm
aaddaappttaannggoouu
aaddaappttaannttii
aaddaappttiisstt
aaddaapptteexxtt
aaddaapptteexxttuuaalliissmm
aaddaapptteerrmmeenn
aaddààppttiiccææ
aaddaappttììppææ
aaddaappttooccmmaaii
aaddaapptteeoolloogg
aaddaapptteeiissmm
aaddaapptteemmææ
aaddaapptteeooccrraa††iiee
aaddaapptteerreenn
aaddaapptteerriibbiill
aaddaapptteerraall
aaddaapptteezzææ

((5522))  AADD~~PPOOSSTT

AAddææpprroossttuull--PPaa§§tteelluuii
aaddææppoossttaattiicc
aaddææppoossttaazziiee
aaddææppoossttaa§§
aaddææppoosstteenneeaallææ
aaddææppoosstteennttaattiivvææ
aaddææppoossttiill
aaddææppoossttiilliissttiiccææ
aaddææppoossttrroovv
aaddææppoossttaabbiill
aaddææppoossttiilliittaattee
aaddææppoossttaammeenntt
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aaddææppoossttbbeelliicciisstt
aaddææppoosstteellnniicc
aaddææppoossttaa††iiee
aaddææppoossttaauull
aaddææppoosstteerriioorr
aaddææppoo§§ttææ
aaddææppoosstt--mmoorrtteemm
aaddææppoosstt--ffaaccttuumm
aaddææppoossttuullaanntt
aaddææppoossttaattuuttaarr
aaddææppoossttaattiivv
aaddææppoossttâânnææ
aaddææppoossttoollaatt
aaddææppoossttuupp
aaddææppoosstt--îînn--ppoosstt

((5533))  AADDEEMMEENNII  ((AA))

aaddeemmeenniiggmmææ
aaddeemmeennoollooggiiee
aaddeemmeenniimmee
aaddeemmeennii§§
aaddeemmeenniittuuddiinnee
aaddeemmeenniittaattee
aaddeemmeenniimmffææ  
aaddeemmeennaaiivviittaattee
aaddeemmeennii††eell
aaddeemmeenniimmeennii
aaddeemmeenniiccææ  
aaddeemmeenneeoo  
aaddeemmeenniihhiill--ssiinnee--ddeeoo

((5555))  AADDEEVV~~RR

aaddeevvaanngghheelliiee
aaddeevviiddeenntt
aaddeevviiddeennttiittaattee
aaddeevvæærraattiicc
aaddeevveerrii§§ooaarrææ
aaddeevvaarriiaannttææ
aaddeevvaarriiaabbiill
aaddeevvæærraarr
aaddeevveerriiddiicc
aaddeevveerrii§§
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aaddeevveerriimmee
aaddeevveerriissmm
aaddeevveerriissmmaattiicc
aaddeevveerriittaattee
aaddeevvææll  
aaddeevvæælluuiitt

((5544))  AADDOOPPTTAA  ((AA))

aaddooppttaattiivv      Acesta fiind modul
aaddooppttiiccææ      Iar asta : tactica
aaddooppttiicciiaann Nevastæ-sa fæcea ochelari-dulci clien†ilor
aaddooppttiimm
aaddooppttiimmiisstt
aaddooppttaaiicc
aaddooppttiittuuddiinnee
aaddooppttii§§
aaddooppttiimmee  
aaddooppttaalleenntt
((aall))  aaddooppttuulleeaa
aaddooppttaarrddiivv
aaddoopp††aa††ææ
aaddoopp††ââ††ææ
aaddoopp††ââ††oo§§ææ
aaddoopptteeaannccææ
aaddooppttaattuuaajj
aaddooppttaauurriiffeerr
aaddoopptteenntt
aaddoopptt--ccuu--aa--bbrrâânnzziiii’’pp’’§§ppee
aaddoopptteeuu
aaddooppttaattiivv
aaddooppttiinnii§§
aaddooppttiinniittaattee
aaddoopptteerreessttrruu
aaddooppttaannddrruu
aaddoopptteeaanncc
aaddoopptteenn
aaddoopptteennaaccee
aaddooppttuurrcc
aaddooppttuurr
aaddooppttuurrnn
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((5566))  AADDEEZZIIUUNNEE

aaddeezziiuunniiee
aaddeezziiuunniioonniisstt
aaddeezziiuunnddeevvaa
aaddeezziiuunncchheerr
aaddeerriizziiuunnee
aarrddeezziiuunnee

((5577))  AADDÂÂNNCC

aaddâânncciittuuddiinnee
aaddâânncciittuuddiinnaalliittaattee
aaddâânnccææ--îînnccææ
aaddîînnccaassttrraatt
aaddâânnccaassttrraarree
aaddîînnccæælleeccaatt
aaddîînncchhiissooaarree
aaddîînncchhiiss
aaddîînncchhiinnaarree
aaddîînncchhiinnæættoorr
aaddîînncclliinnaarree
aaddîînnccuurrccaatt
aaddîînnccoolloo
aaddîînnccooaaccee

((5588))  AADDJJEECCTTIIVV

aaddjjeecctt Un dip adsolut adject !
aabbjjeeccttiivv      Folose§te abjective adjectice
aaddjjeeccttiivviisstt
aaddjjeeccttiivviittaattee
aaddjjeeccttiivveeaallææ
aaddjjeeccttiivvoorr
aaddjjeeccttYYvvoonnnnee
aaddjjeeccttiivvaagg
aaddjjeeccttiivvaaggiinnaall
aaddjjeeccttiivvaaii  !!
aaddjjeeccttiivvaalleenn††ææ
aaddjjeeccttiivvaalleett  
aaddjjeeccttiivvaallooaarree
aaddjjeeccttiivvaall--vvâârrtteejj
aaddjjeeccttiivvaasstt
aaddjjeeccttiivvææ
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aaddjjeeccttiivvaannææ
aaddjjeeccttiiVVeettaa
aaddjjeeccttiivvaalleeaa  !!

((5599))  AADDJJUUNNCCTT

aaddjjuunncc’’
aaddjjuunnccææ
aaddjjuunnccaann
aaddjjuunnccaanniittaattee
aaddjjuunnss
aaddjjuunngghhii
aaddjjuunnccttiiffoorrmm
aaddjjuunnccttii§§
aaddjjuunnggææ
aaddjjuunnggllææ
aaddjjuunnccttuuooss
aaddjjuunncc††iiuunnee

((6600))  AADDMMIIRRAA  ((AA))

aaddmmiirraaccooll        Mi-a advenit un admiracol
aaddmmiirraajj        Îmi era atât de sete, încât aveam aaddmmiirraajjee
aaddmmiirriiffiicc
aaddmmiirroossiittooaarree  
aaddmmiirraaggiiuu
aaddmmiirrooddeenniiee
aaddmmiirroozznnææ
aaddmmiirreeaassmmææ        Ia-†i, admireasæ, ziua-bunæ … 
aaddmmiirroonnoossii††ææ
aaddmmiirruuiirree
aaddmmiirraaddiiaanntt
aaddmmiirraa††iioonnaalliittaattee
aaddmmiirreeaall
aaddmmiirreeaalliittaattee
aaddmmiirraabbaatt((aabbiill))
aaddmmiirraabbiinn
aaddmmiirraabbllææ
aaddmmiirraabbiicc
aaddmmiirraaddiioo
aaddmmiirraaffiiee
aaddmmiirraaffaaeelliitt
aaddmmiirraahhaatt
aaddmmiirraahhiittiicc
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aaddmmiirraaiidd
aaddmmiirraaiittææ
aaddmmiirraalliiuu
aaddmmiirraaggee
aaddmmiirraanngg
aaddmmiirraammuurrææ
aaddmmiirraappaaccee
aaddmmiirraarreeoorrii
aaddmmiirraarrii§§ttee
aaddmmiirraarrææ
aaddmmiirraassææ
aaddmmiirraa§§ppeell
aaddmmiiRRaacchheell
aaddmmiirrRRaaddaa
aaddmmiirraa††ææ
aaddmmiirraazznnaa
aaddmmiirraazzææ
aaddmmiirraabbIIlleeaannaa
aaddmmiirraabbiilliittaatt
aaddmmiirreeaann
aaddmmiirrii§§ttee
aaddmmiirree
aaddmmiirroonniiee
aaddmmiirraabbiilliinnggvv
aaddmmiirraabbiilluussttrruu
aaddmmiirraabbiilluuzziiee
aaddmmiirraabbiillaatteerraalliittaattee
aaddmmiirraabbiillaarriiaanntt
aaddmmiirraabbiilluummiinnaa††iiee
aaddmmiirraabbiilluuzziioonniisstt
aaddmmiirraattâârrttii††ææ
aaddmmiirraattââmmpp
aaddmmiirraattââttaa

((6611))  AADDOOLLEESSCCEENNTT

aaddoolleesscceennttaauurr
aaddoolleesscceennttaauurriinn
aaddoolleesscceennttuurrææ      Centura de adolescentitate
aaddoolleesscceennttrruu
aaddoolleesscceennttrriicc
aaddoolleesscceennttrraalliissmm
aaddoolleesscceennzzoorr
aaddoolleesscceenntteelleehhiiee
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aaddoolleesscceennttiittaattee
aaddoolleesscceennttiittuuddiinnee
aaddoolleesscceennttii§§
aaddoolleesscceennttiimmee
aaddoolleesscceennttuuzziiaassmm
aaddoolleessggeennttiill
aaddoolleessggeennttiillee††ee
aaddoolleessggeenniiuu
aaddoolleessggeenniiaall
aaddoolleessggeeaannææ

((6622))  AADDOORRMMII  ((AA))

aaddoorrmmiittoorr S-a retras în adormitor, sæ adormitoreze
aaddoorrmmeezzææ      Mi-am procurat o adormezæ de adormat
aaddoorrmmiittoorrbb
aaddoorrmmiittoorrffiicc  
aaddoorrmmiittoorrggaann  
aaddoorrmmiittoorrggoolliiuu
aaddoorrmmiittoorrnniicc
aaddoorrmmeellooddiiee
aaddoorrmmeellooppeeee
aaddoorrmmeennttaall
aaddoorrmmeennttoollaatt
aaddoorrmmeennttaalliittaattee
aaddoorrmmiittiicc
aaddoorrmmiittoollooggiicc
aaddoorrmmiioorriittiissmmuuss
aaddoorrMMiittiiccææ
aaddoorrmmiittiicciissmm
aaddoorrmmeettiicc
aaddoorrmmiirrooss
aaddoorrmmiirroossiittoorrss
aaddoorrmmiirroozznnææ
aaddoorrmmiirreeaassmmææ
aaddoorrmmiirreeaassææ
aaddoorrmmaammeenntt
aaddoorrmmii§§
aaddoorrmmiittuuddiinnee
aaddoorrmmiirreeaannææ
aaddoorrmmiittoorriidd
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((6633))  AADDOORRAA  ((AA))

aaddoorraaddææ
aaddoorriinn††ææ
aaddoorrnniicc
aaddoorr--ddoorr
aaddoorraaccooll
aaddoorraall
aaddoorraalliittaattee
aaddoorraattoorriiee
aaddoorraabbiinn
aaddoorraabbllææ
aaddoorraatteeuu
aaddoorraatteeiissmm
aaddoorraattaajj
aaddoorraa††iioonnaall
aaddoorraattaaiinniicc
aaddoorraazznnaa
aaddoorraabbiicc
aaddoorraacchhiiuu
aaddoorraa††ooaappææ
aaddoorraattoorryy

((6644))  AA  EE  RR

aaeerraabbeesscc
aaeerraabbiicc
aaeerraabbiill
aaeerraabbiilliittaattee
aaeerraabbiilliissmmuuss
aaeerraabbiillooss
aaeerraabbiilleennææ
aaeerraaggaazz
aaeerraaggaazzooss
aaeerraaggaazziicc
aaeerraaggaazziittuuddiinnee
aaeerraammææ
aaeerraammiiee
aaeerraammeeaannccææ
aaeerraammeeaannææ
aaeerraammeeiiccææ
aaeerraammeeaassææ
aaeerraarreeoorrii
aaeerraarræættaarree

43P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



aaeerrbboorriiccuullttuurrææ
aaeerrbboorriisscceenntt
aaeerrbboorriizzaabbiill
aaeerrbboorriizzaa††iiee
aaeerrbbuusstt
aaeerrbbuussttiieerrææ
aaeerrccaaddææ
aaeerrccuuiirree
aaeerrddeerree
aaeerrddooaarree
aaeerreennææ
aaeerreeoollææ
aaeerrggiinnttaattææ
aaeerrggiinnttiiee
aaeerrggoonn
aaeerrggoonniittaattee
aaeerrggoonniittuuddiinnee
aaeerrggoonniimmee
aaeerrggoonniièè
aaeerrggoonnaauutt
aaeerrggooNNaauussiiccaaaa
aaeerrgguummeenntt
aaeerrgguummeennttaa††iiuunnee
aaeerrgguu††iiee
aaeerrhhaanngghheell
aaeerrhheettiipp
aaeerrhheettiippææ
aaeerrhheettiippeessææ
aaeerrhheettiippiizzaattææ
aaeerrhhoonnttee
aaeerrhhoonnttiittuuddiinnee
aaeerrhhoonnttiittuuttee
aaeerriiaanniissmm
aaeerriiaanniittaattee
aaeerriiaannii§§
aaeerriiaanniimmiiee
aaeerriiddææ
aaeerriiddiittaattee
aaeerriieerraattææ
aaeerriinnii§§
aaeerriinnii§§ttee
aaeerriippææ
aaeerriittmm
aaeerriittmmiiccææ
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aaeerrlleecchhiinnaaddææ
aaeerrmmoonniiee
aaeerrmmoonniiooaassææ
aaeerrmmoonniissttææ
aaeerroommææ
aaeerroommiittooaarree
aaeerroommiinnddææ
aaeerrtteezziiaannææ
aaeerrttiiffiicciiaalliittaattee
aaeerrttiisstt
aaeerrttææ
aaeerrttiizzaannaatt
aaeerruunnccæættoorr
aaeerraaddiiccaarree
aaeerraattiiccææ
aaeerraattiicciittaattee
aaeerrbbiivvoorrææ
aaeerrbbiicciidd
aaeerreecctt
aaeerreeccttiittuuddiinnee
aaeerreeccttoorr
aaeerreeddiittaattee
aaeerreessuurrii
aaeerreettee
aaeerreettiicc
aaeerreezziiee
aaeerrggoo  ssuumm
aaeerrggoottiissmm
aaeerrmmeettiissmm
aaeerrooddaarree
aaeerroozziiuunnee
aaeerrooddiiuu
aaeerroouu
aaeerrooiinnææ
aaeerrooccoommiicc
aaeerroottiicc
aaeerroottoommaannææ
aaeerruupp††iiee
aaeerrzzaattzz
aaeerraaddiiaa††iiee
aaeerraa††iioonnaalliissmmuuss
aaeerraarr
aaeerraattoorr
aaeerraattoorriiuumm
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aaeerraanngguuttaann
aaeerraanniiuu
aaeerraanniinnææ

((6655))  AA  FF  EE  CC  TT

aaffeeccttaazziiee
aaffeeccttaassmmææ
aaffeecctteenniiee
aaffeeccttiimmææ
aaffeeccttooppiiccææ
aaffeeccttooppllaassmmææ
aaffeeccttiittuuddiinnee
aaffeeccttoonniicc
aaffeeccttuulleenn††ææ
aaffeeccttiinniiee
aaffeeccttiivviissttææ
aaffeeccttoorraa§§
aaffeeccttrrii††ææ
aaffeeccttuuaalliittaattee
aaffeeccttaaeeddrriicc
aaffeeccttaaeeddrraallææ
aaffeeccttaall
aaffeeccttaalliittaattee
aaffeeccttii§§
aaffeeccttiimmee
aaffeeccttaavviiaann
aaffeeccttooggeenn
aaffeeccttooggoonnaall
aaffeeccttooppoodd
aaffeeccttoossiillaabbiicc
aaffeeccttoossiillaabbiittaattee
aaffeeccttoossiillaabbiissmm
aaffeeccttuuoorr
aaffeeccttaanniiuu  
aaffeeccttaanniittaattee
aaffeeccttaarrnniicc
aaffeeccttaarrccttiicc
aaffeeccttaarrss
aaffeecctteelliiuu
aaffeeccttaarrnniicc
aaffeeccttaarrccttiicc
aaffeeccttaarrss
aaffeecctteelliiuu
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((6666))  AAFFLLUUEENNTT

aafflluueennttiittaattee
aafflluueennttiissmm
aafflluueennttaallææ
aafflluueenntteellææ
aafflluueennttiimmee
aafflluueennttiicc
aafflluueennttaaggoonniicc
aafflluueennttaarrccttiicc
aafflluueenntteecceeddeenntt
aafflluueennttiicc
aafflluueennttiicchhiittaattee
aafflluueennttiippaattiiee
aafflluueennttiippoodd
aafflluueennttoollooggiiee
aafflluueennttoonniimmiiee
aafflluueennttiittuuddiinnee
aafflluueennttii§§  
aafflluueennttiimmee
aafflluueennttrreennoorr
aafflluueennttooppoonniimmiiee
aafflluueennttuurraajj
aafflluueennttuurraa--vvuurraa
aafflluueennttuurreenn††ææ

((6677))  AA  FF  UU  NN  DD

aaffuunnddeevvaa
aaffuunnddeevviittaattee
aaffuunnddeevviissmm
aaffuunnddiirree
aaffuunnddiirrooaassææ
aaffuunnddii§§
aaffuunnddiimmee
aaffuunnddaallææ
aaffuunnddiittuuddiinnee
aaffuunnddiittuuddiinnaalliittaattee
aaffuunnddii††ææ
aaffuunnddii††ooiiddiissmm
aaffuunnddii††iissmmiicc
aaffuunndduuiiooss
aaffuunndduuiioossnniiccææ

47P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



aaffuunndduuiiooaassææ
aaffuunndduuiirree
aaffuunnddaammeenntt
aaffuunnddaarrnniicc
aaffuunnddaatt
aaffuunnddaattoorr
aaffuunnddaall
aaffuunnddaalliinn
aaffuunnddaalluunngg
aaffuunnddaaddâânncc
aaffuunnddiinnææ
aaffuunnddiinnìì††ææ
aaffuunndduullaarree
aaffuunndduullaattææ
aaffuunndduullaattnniiccææ
aaffuunndduullææ††iimmee
aaffuunndduullaattiittuuddiinnee
aaffuunndduullaattoorriiee
aaffuunndduulleeaa
aaffuunndduulleeaannææ
aaffuunndduulleellee
aaffuunndduulleettee
aaffuunndduulliiccææ
aaffuunndduulloozziittaattee
aaffuunnddæærræætt
aaffuunnddæærræættnniiccææ
aaffuunnddeelleettee
aaffuunnddeelleettnniicciirree
aaffuunnddeelluunngg
aaffuunnddeelluunnggaatt
aaffuunnddeesseeaarrææ
aaffuunnddeevvrreemmee
aaffuunnddeessttuull
aaffuunnddeessttuullaatt
aaffuunndduuiiooss
aaffuunnddoolliiuu
aaffuunnddoolliiaatt
aaffuunndduurreerree
aaffuunndduurreerraattææ
aaffuunnddeecceennttææ
aaffuunnddeecceennaallææ
aaffuunnddeemmnn
aaffuunnddeemmnniittaattee
aaffuunnddeexx
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aaffuunnddiiaannccææ
aaffùùnnddiiccææ
aaffuunnddììccææ
aaffuunnddiiccaa††iiee
aaffuunnddiiggeenn
aaffuunnddiivvææ
aaffuunnddiivviinn
aaffuunnddiivviinniittaattee
aaffuunnddiivviidd
aaffuunnddoo--eeuurrooppeeaann¶¶
aaffuunnddoolleenntt
aaffuunnddoolleenn††ææ
aaffuunnddeemmiiee
aaffuunnddeemmiiccææ
aaffuunnddooggeenn

((6688))  AAFFUURRIISSIITT

aafflluueerriissiitt
aaffuurriieerriissiitt
aaffuurrii§§ììtt
aaffuurriinniissììtt
aaffuurriissiippiitt
aaffuurriissiiccaattiivv
aaffuurriiSSiiddaa
aaffuurriissiillææ
aaffuurriissiillnniicc
aaffuurriissiimmpplluu
aaffuurriissiimm††
aaffuurriissiinncceerr
aaffuurriissiittaarr
aaffuurriiooss
aaffuurrii§§
aaffuurrii§§aarree
aaffuurriissiittaalliiaannccææ
aaffuurriissiittaalliiee
aaffuurriissiitteerraattiivv

((6699))  AAFFRROONNTT

aaffrroonnttaall
aaffrroonnttaalliittaattee
aaffrroonnttiieerrææ        Acolo unde se afrontæ afrontierii patriei
aaffrroonnttiieerriisstt
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aaffrroonnttiissppiicciiuu Acolo unde se afrontæ ‘spiciile patriei
aaffrroonnttoonn
aaffrroonnttooggeenneezzææ
aaffrroonnttiiccææ
aaffrroonnttddeelleemmnn
aaffrroonnttooaassææ
aaffrroonnttuuooaassææ
aaffrruunnttuurrææ
aaffrroonnttuull--vvaacciiii
aaffrroonntteerriioorr      Aexistæ §i afrunte aposterioaræ - ala aele
aaffrroonnttiicc
aaffrroonnttiiccaarriiaatt
aaffrroonnttiiccaarr
aaffrroonnttiiccaarriiaatt
aaffrroonnttiicciittaattee
aaffrroonnttiicciippaa††iiuunnee
aaffrroonnttiiccoorrpp
aaffrroonnttiiddoott
aaffrroonnttoollooggiiee
aaffrroonnttiissmm
aaffrroonnttuummiittaattee
aaffrroonnttoorrssææ
aaffrroonnttrrooppiiee
aaffrroonnttuuzziiaassmm

((7700))  AA  GG  EE  RR

aaggeerraanniiuu
aaggeerraarrææ
aaggeerraa††iiee
aaggeerraarree
aaggeerrbbiivvoorrææ
aaggeerreeccttææ
aaggeerreeccttiillææ
aaggeerreecc††iiee
aaggeerreeccttoo--vveerrssoo
aaggeerreeccttoorr
aaggeerreeccttooaarree
aaggeerreeddiittaattee
aaggeerreettiicc
aaggeerreettiissmm
aaggeerreezziiee
aaggeerrmmeettiicc
aaggeerrooiiccææ
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aaggeerroottiiccææ
aaggeerroottiissmm
aaggeerroottoommaannææ
aaggeerroouu
aaggeerrooiinnææ
aaggeerruuddii††iiee
aaggeerriiaattrruu
aaggeerroonnttoolloogg
aaggeerroonnttee
aaggeerrooss
aaggeerroozziittaattee
aaggeerraammiissttææ
aaggeerrbbooaaiiccææ
aaggeerreebbrraallææ
aaggeerreemmoonniiaall
aaggeerr§§eettooaarree
aaggeerruull--gguurriiii
aaggeerruuzzææ
aaggeerrbbææ
aaggeerrbbiicciiee
aaggeerreettee
aaggeerrii§§
aaggeerruuppeerree
aaggeerreeaallææ
aaggeerriizzddææ
aaggeerruu††ææ
aaggeerruullææ
aaggeerriiccoollææ
aaggeerriiccuullttuurrææ
aaggeerriiccuullooaassææ
aaggeerriippaatteettiiccææ
aaggeerriippaatteettiicciiaanniissmm
aaggeerrssppiiccaacciittaattee
aaggeerrvveerrssiiuunnee
aaggeerrvveerrttiirree
aaggeerrooxx

((7711))  AA  GG  II  LL

aaggiillaarriittaattee
aaggiillaarr
aaggiillaarriiaanntt
aaggiillììmmiittææ
aaggiilluummiinnaa††iiee
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aaggiilluuzziiee
aaggiilliittaalliicc
aaggiilliittaalliiaanniittaattee
aaggiilliiaarr
aaggiilliibbiiuu
aaggiilliinnddrriicc
aaggiilliinnddrreeee
aaggiilloozzææ
aaggiillææuu
aaggIIlleeaannaa  Leana - ce agileanæ o are
aaggiilleeiittææ  … A Mærioarei Curusvelt
aaggiilleeoonn
aaggiilleeuuss
aaggiilliiaaccææ
aaggiillììcc
aaggììlliiccææ
aaggiilliicciitt
aaggiilliioonn
aaggiilliirr
aaggiillii§§
aaggiilloott
aaggiilluussttrrææ
aaggiilluuzziiee
aaggiilluuzziioonniissmm
aaggiillaabbiillææ
aaggiillaabbiiaalliittaattee
aaggiillaabbiiccææ
aaggiillaabbiiuumm
aaggiillaaddyy
aaggiillaaiiccææ
aaggiillaaee
aaggiillaammbbææ
aaggiillaanngguuææ
aaggiillaanngguuiisstt
aaggiillaanngguuiissttiiccææ
aaggiillaappssuuss
aaggiillaarrggoo
aaggiillaa§§ææ
aaggiillii§§ææ
aaggiilleettiiccææ
aaggiilleettiicciissmm
aaggiillaatteerraallææ
aaggiillææuuzzææ
aaggiilleeaacc
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aaggiilleeaahhææ
aaggiilleeaassææ
aaggiilleecc††iiee
aaggiilleeggee
aaggiilleeiiccææ
aaggiilleellee      Cele ræp’idi di §æli
aaggiilleellii††ææ      Ræp’di di târti†î
aaggiilleennee
aaggiilleennttææ
aaggiilleessææ
aaggiilleessnnee
aaggiilleeuu      Prefer agileea
aaggiilliiaannææ
aaggiilliimmbbeettiiccææ
aaggiilliinn
aaggiilliinniissttiiccææ
aaggiilliinngguu§§
aaggiilluunngguu§§
aaggiilliirriiccææ
aaggiilliirriissmm
aaggiilliittææ
aaggiilliittaattææ
aaggiilliittuurrææ
aaggiilluubbrriiccææ
aaggiilluuddiiccææ
aaggiilluueettiiccææ
aaggiilluunnggææ
aaggiilluuttrrææ
aaggiilluummee
aaggiilluuccrrææ
aaggiilluu††ææ
aaggiilluullææ
aaggiilliinnddiicc
aaggiilliinnddiicciiaanniissmmuuss
aaggiilliizzddææ
aaggiilliizzddiicc

((7722))  AAGGIITTAA  ((AA))

aaggiittaannææ
aaggiittaalliiaannccææ
aaggiittaaccttiiccææ
aaggiittaaiiccææ
aaggiittaaiinnææ
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aaggiittaaiinniicc
aaggiittaalleenntt
aaggiittaalliiee
aaggiittaalloonn
aaggiittaallnniicc
aaggiittaallppoo§§
aaggiittaannddrrææ
aaggiittaannddrree††ee
aaggiittaannddrriimmee
aaggiittaannddrrii§§
aaggiittaannggoo
aaggiittaauurr
aaggiittaauurriittaattee
aaggiittaauurriiffoorrmm
aaggiittaauurriittuuddiinnaalliittaattee
aaggiittaauurriiffeerr
aaggiittaauurriiffeerrmmeecc¶¶ttoorrnniicc
aaggiittaauurroommaahhæærr
aaggiittaacc
aaggiittaaccee
aaggiittææcceerree
aaggiittææccuuttææ
aaggiittææmmââiiee
aaggiittæættaarr
aaggiittæættæærriittaattee
aaggiittæættaarrccææ
aaggiittæættaarrbbuunnaarrccææ
aaggiittaaddoorrmm
aaggiittaaddoorrmmeettiicc
aaggiittaaddoorrmmeezziinnææ
aaggiittaaddoorrmmiittaallnniicc
aaggiittaattoonn
aaggiittaattoonniiccææ
aaggiittaattoonneell
aaggiittaattoonniiccææ
aaggiittaattoobbææ
aaggiittaattoobbaarr
aaggiittaattoobbeessææ
aaggiittaattoobboo§§aarrnniicc
aaggiittaattoorriiddææ
aaggiittaattoorriiddiittaattee
aaggiittaaddeellææ
aaggiittaann
aaggiittaannææ
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aaggiittaanniiee
aaggiittaaii
aaggiittii§§
aaggiittee††
aaggiitteeaa††ææ
aaggiittee§§ææ
aaggiittaabbllææ
aaggiittaacciittuurrnniittaattee
aaggiittaacciittuurrnniittuuddiinnee

((7733))  AAGGLLOOMMEERRAA  

aagglloommeerrddiicc
aagglloommeerrttàà
aaggll((hh))oommeerriicc
aagglloommeerreeuu
aagglloommeerrss
aagglloommeerraa††iioonnaalliittaattee
aagglloommeerraabbiilliittaattee
aagglloommeerraabbiilliimmee
aagglloommeerroottiicc
aagglloommeerreettiicc
aagglloommeerroottoommaanniiee
aagglloommeerrssìì
aaggllooMMaarryy
aagglloommeerrddee  !!

((7744))  AAJJUUTTOORR

aajjuutteerr
aajjuutteerrnniicc
aajjuutteerriinn††ææ
aajjuutteerriinn
aajjuuttiillææ
aajjuuttiillaajj
aajjuuttiilliittaarr
aajjuuttiilliittaattee
aajjuuttooppiicc
aajjuuttooppiiee
aajjuuttooppiisstt
aajjuuttooppssiiee
aajjuuttrreenniiee
aajjuuttrreenniicc
aajjuuttrrii§§
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aajjuuttrriimmee
aajjuuttrriiccuullææ
aajjuuttrriiccuullaa††iiuunnee
aajjuuttrroonn
aajjuuttrroonniicc
aajjuuttrroonnaalliittaattee
aajjuuttooss
aajjuuttoossnniicc
aajjuuttoorrbb
aajjuuttoorrbbeettee
aajjuuttoorrcc
aajjiiuuttee
aajjuuddæættuurrææ
aajjuuttoorrddiinn
aajjuuttoorrffaann
aajjuuttoorrffaanneettiicc
aajjuuttoorrffiicc
aajjuuttoorrffiiee
aajjuuttoorriieennttaall
aajjuuttoorriieennttaatt
aajjuuttoorriizzoonnttaallnniicc
aajjuuttoorrnnaammeenntt
aajjuuttoorriidd
aajjuuttoorrnniicc
aajjuuttoorriibbiill
aajjuuttoorreeaall
aajjuuttoorreeaaddoorr
aajjuuttoorreeffaaccttoorriiee
aajjuuttoorrggaassmm
aajjuuttoorrggaassmmiicciittaattee
aajjuuttoorrggaassmmææ
aajjuuttoorrggaann
aajjuuttoorrggaanniizzaa††iiuunnee
aajjuuttoorrggaannaallææ
aajjuuttoorrggaanniittaattee
aajjuuttoorrttooddooxx
aajjuuttoorrzz
aajjuuttaa--ssuu
aajjuuttooRRaadduu
aajjuuttaannttii--ssaa
aajjuuttoorrnnaa,,  ttoorrnnaa,,  ffrraattrree
aajjuuttoorriinn††ææ
aajjuuttoorriicc
aajjuuttoorriicciittaattee
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aajjuutthhoorraaxx
aajjuuttoorrffaa§§
aajjuuttoorrttææ
aajjuuttooaarrttææ
aajjuuttoorrttiilliitt
aajjuuttoorr††ooaassææ
aajjuuttoorrvviizz
aajjuuttoorraall
aajjuuttoorraalliiffeerr
aajjuuttoorraann
aajjuuttoorrcciittuurrææ
aajjuuttoorrddeelleeaann
aajjuuttoorrddiiaall
aajjuuttoorreeccttuurrææ
aajjuuttoorreeeeaannccææ
aajjuuttoorreeggrraaffiiee
aajjuuttoorriissttææ
aajjuuttoorrnn
aajjuuttoorrnnuutt
aajjuuttoorrnnuu--ccaapprriiii
aajjuuttoorraallææ
aajjuuttoorroonnii††ææ
aajjuuttoorrsseettiieerrææ
aajjuuttoorrssaajj
aajjuuttoorruuppttiibbiill
aajjuuttoorrvvooaaddææ
aajjuuttoorrmmææ
aajjuuttoorraajj
aajjuuttoorrcceeppss
aajjuuttoorreessttiieerr
aajjuuttoorrffoottææ
aajjuuttoorrjjoorr
aajjuuttoorrmmaattiivv
aajjuuttoorrmmiiddaabbiill
aajjuuttoorrmmooll
aajjuuttoorrmmuullaarr
aajjuuttoorrmmuullææ
aajjuuttoorrttæærreeaa††ææ
aajjuuttoorrttuuiitt
aajjuuttoorr††aammeennttee
aajjuuttoorr††ææ
aajjuuttoorr††iioonnaarr
((nnoodduull))  aajjuuttoorrddiiaann
aajjuuttoorrooddiinnccææ Geta, când era ea tânæræ §i la cord curatæ
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aajjuuttoorrttiiccuullttoorr
aajjuuttoorrttiiccuullttuurrææ
aajjuuttoorraallææ
aajjuuttoorraallmmeennttee
aajjuuttoorrccoovv
aajjuuttoorrccoovviiuu Culoarea ajutorcovului
aajjuuttoorrggaann      Fata cu pricina
aajjuuttoorrttaall
aajjuuttoorrttuuaarr      Un cortegiu, de pildæ
aajjuuttoorrttiieerrææ
aajjuuttoorrææ--mmeeaa
aajjuuttoorrdd--eessttiiccææ
aajjuuttoorrccooss
aajjuuttoorrooccooss
aajjuuttoorroocc        Cum §i-l ajutorace omul 
aajjuuttoorraaccooll
aajjuuttoorraalliittaattee
aajjuuttoorraarr
aajjuuttoorruunnccææ
aajjuuttoorrttuuaarr
aajjuuttoorrttuugghheezz
aajjuuttoorrbb††iiee
aajjuuttoorrccoovvaa--vveesseellaa
aajjuuttoorrttiimmeenntt
aajjuuttooaarreeccee
aajjuuttoorriicceell
aajjuuttoorriicciimmee
aajjuuttoorriicciiooaaiiccææ
aajjuuttoorriiccii
aajjuuttoorrttuullee††
aajjuuttoorr††
aajjuuttoorr††iioonnaarr
aajjuuttoorrbbææ--lluunnggææ
aajjuuttoorrbbæærriiee
aajjuuttoorrnniicceell
aajjuuttoorraalliiuu

((7755))  AALLAANNDDAALLAA

aallaannddaallaa--ppoorrttooccaallaa
aallaannddaallaaii--llaammaa
aallaannddaallaaii
aallaannddaallaaiinniicc
aallaannddaallaaiicc
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aallaannddaallaajj
aallaannddaallmmaa††iiaann
aallaannddaallmmaa††iittuuddiinnee
aallaannddaalliiee
aallaannddaalliiooaassææ
aallaannddaallnniicciittaattee
aallaannddaallææ
aallaannddaallìì
aallaannddaallttoonniittaattee
aallaannddaallaallttææiieerrii
aallaannddaallaammbbiicc
aallaannddaallaammbbiiccuuiittaattee
aallaannddaallbbaa
aallaannddaallbbeettiicc
aallaannddaallbbeettiissmm
aallaannddaallbbiittuuddiinnee
aallaannddaallbbiimmee
aallaannddaallbbii§§
aallaannddaallnniicc
aallaannDDaallllaass
aallaannddaalluuzzææ
aallaannddaallttaa
aallaannddaallttmmiinntteerrii
aallaannddaallbbaanneezzææ
aallaannddaallbbeesscceenn††ææ
aallaannddaallbbiinnææ
aallaannddaallbbiinniissmm
aallaannddaallbbiinnooss
aallaannddaallccaalliinnææ
aallaannddaallccaazzaarr
aallaannddaallccaazzaarriittaattee
aallaannddaallccæættuuiirree
aallaannddaallccæættuuiittææ
aallaannddaallccoooolliicc
aallaannddaallccoovv
aallaannddaallccoovviiaakk
aallaannddaallkkoowwiieecckkii
aallaannddaall--ccuu--bbooiiii--mmiiccii
aallaannddaalleeaattoorriiuu
aallaannddaalleeaattoorriissmmiiccææ
aallaannddaalleeggeerree
aallaannddaalleeaassaa--iinniimmiiii
aallaannddaalliiuunnee (la bine §i la ræu)
aallaannddaalleeggrree††ee
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aallaannddaalleennee
aallaannddaalleenniicc
aallaannddaalleerrggiiee
aallaannddaalleerrggiiccææ
aallaannddaalleerrggiiffeerrææ
aallaannddaalleerrggiimmee
aallaannddaalleerrttææ
aallaannddaalleerrttii§§
aallaannddaalleerrttiittuuddiinnaallææ
aallaannddaalleerrttee††ee
aallaannddaalleexxaannddrriinniissmm
aallaannddaallffaa
aallaannddaallffaabbeecceeddaarriiccææ
aallaannddaallffaabbeettiizzaarree
aallaannddaallffaabbeettnniiccææ
aallaannddaalliiaajj
aallaannddaalliiaajjiimmeenntt
aallaannddaalliiaann††ææ
aallaannddaalliiaann††iicc
aallaannddaalliimmeenntt
aallaannddaalliimmeennttaarriittuuddiinnee
aallaannddaalliinniiaammeennttaalliicc
aallaannddaalliinntt
aallaannddaalliinnttaatt
aallaannddaalliinnttaattiicc
aallaannddaallooccuu††iiuunnee
aallaannddaalluurrææ
aallaannddaalluuzziiee
aallaannddaalluuzziioonniisstt
aallaannddaalluuzziioonnaammeennttaall
aallaannddaalluurrææ
aallaannddaalluurreettiiccææ
aallaannddaalluurreettiissmm
aallaannddaalliicciittaattee
aallaannddaalliissmm
aallaannddaalliittootteemmiicc
aallaannddaallààccoomm
aallaannddaalleeggeerree
aallaannddaalleeaassææ

((7766))  AALLEERRGGIIEE

aalleerrggoonnoommiiee
aalleerrggoottiissmm
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aalleerrggoottiicc
aalleerrggoottiicciittaattee
aalleerrggiibboozziittaattee
aalleerrggiiggeeaa
aalleerrggiimmnnaassttææ
aalleerrggiimmnnaazziissttææ
aalleerrggiinneecceeuu
aalleerrggiinneeccoolloogg
aalleerrggiinneerree
aalleerrggiinnggaa§§
aalleerrggiinneeaallææ
aalleerrggiinnttææ
aalleerrggiinnttaattææ
aalleerrggiinnggiirriiccææ
aalleerrggiinnttææ
aalleerrggiiooccoossoo
aalleerrggiiooaarrssææ
aalleerrggiirraaffææ
aalleerrggoo  ssuumm
aalleerrggiirraattoorriiuu
aalleerrggiirraattoorrii§§
aalleerrggiiuuggiiuulleeaallææ
aalleerrggiiuullggiiuu
aalleerrGGiiuurrggiiuu
aalleerrggiiuuvvaaeerr
aalleerrggeennttiinnææ
aalleerrggee§§aannccææ
______________________
ttoottaalleerrggiiee
ffiinnaalleerrggiiee
bbaannaalleerrggiiccææ
aannaalleerrggiiee
mmoorraalleerrggiiee
mmeennttaalleerrggiicc
ffuummaalleerrggiiee

((7777))  AALLFFAABBEETT

aallffaabbeettaalliioonn
aallffaabbeettaalloonn
aallffaabbeetteeaagg
aallffaabbeetteelliiffoorrmm
aannaallffaabbeecceeddaarr
aallffaabbeettiilliissmm
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aallffaabbeessttiiee
aallffaabbeessttiiaall
aallffaaBBiieettuull--IIooaanniiddee
aallffaabbeetteeaassmmææ
aallffaabbeettrruussccææ
aallffaabbeecceeddaarr
aallffaabbEEttttaa
aallffaabbeettiiccaa--ssoocciiaalliissttææ
aallffaabbeettiimmoollooggiiccaallee
aallffaabbeetteeaallææ
aallffaaBBeerrtthhaa
aallffaaBBeettttyy
aallffaabbeesstt--sseelllleerr
aallffaabbeettiissmm
aallffaabbeetthhooss
aallffaabbeettnniicc
aallffaabbeettaattiissmm
aallffaabbeettcceetteerraa
aallffaabbeeaattnniicc
aallffaabbeeaattææ
aallffaabbeeaattiittuuddiinnee

((7788))  ((AA))  AA  LL  II  NN  AA

aalliinnaapptt
aalliinnaappttiittuuddiinnee
aalliinnaavvuuaabbiill
aalliinnaammììcc
aalliinnaabbiilliittaattee
aalliinnii§§ttee
aalliinniittuuddiinnee
aalliinnaarriiee
aalliinnææddoorr
aalliinnææddooaarree
aalliinnæættoott
aalliinnaaddææ
aalliinnaahhtt
aalliinnaaiiaaddææ
aalliinnaaiibbaa
aalliinnaaii
aalliinnaaiisstt
aalliinnaaììvvææ
aalliinnaaiivviissmm
aalliinnaaiivvaa††iiee
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aalliinnaaiivviittiittaattee
aalliinnaallbbææ
aalliinnaallbbeettiiccææ
aalliinnaallbbiittææ
aalliinnaammiillææ
aalliinnaannææ
aalliinnaanniissmm
aalliinnaarrccoolleeppssiiee
aalliinnaarrccoottiicc
aalliinnaarrgghhiilleeaa
aalliinnaassooll
aalliinnaattaall
aalliinnaattaalliittuuddiinnee
aalliinnaattrriiuu
aalliinnaa§§ææ
aalliinnææ§§iiccææ

7788  bbiiss  ((AA))  AALLIINNTTAA

aalliinnttaa††iiee
aalliinnttææmmâânntt
aalliinnæættoorrnniicc
aalliinnttiittaattee
aalliinnttiibbiill
aalliinntteenntt
aalliinnttaacctt
aalliinnttaaccttiiccææ
aalliinnttaaccttiicciiaann
aalliinntteeggrruu
aalliinntteennss
aalliinnttiimm
aalliinnttiimmææ
aalliinnttiimmiissmm
aalliinnttiimmiittaattee
aalliinntteelleecctt
aalliinnttuuii††iiee
aalliinnttuuiittiivviittaattee
aalliinnttrriiggææ
aalliinnttrriiggaannttææ
aalliinnttrruu
aalliinnttrruupp
aalliinnttrruuppaaiicc
aalliinnttrruuppeeaassccææ
aalliinnttrruuppeessttrruu
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((7799))  AA  MM  AA  NN  TT

aammaannttaaggoonniissmm
AAmmaannttii,,  GGiioovvaannnnii  !!  
AAmmaanntt--mmaa--nnoonn--ttrrooppppoo
aammaannttaannttææ
aammaannttiittuuddiinnee
aammaannttiittuuddiinnaalliittaattee
aammaannttiittaattee
aammaannttiissmm
aammaannttii§§
aammaannttiimmee
aammaanntteecceessoorr
aammaanntteecceessiiuunnee
aammaanntteecceeddeenntt
aammaanntteeddiilluuvviiaanniittaattee
aammaanntteebbeelliicc
aammaanntteebbeelliiccooss
aammaanntteebbeelliitt
aammaanntteennææ
aammaanntteennuupp††iiaall
aammaanntteerriioorr
aammaanntteerriioorriissmmuuss
aammaanntteerroorriissmmaattiicc
aammaanntteerriinnææ
aammaannttiiccaarr
aammaannttiiccaarriiaatt
aammaannttiiccaarriiee
aammaannttiiccaarriieerriisstt
aammaannttiicciippaattiivv
aammaannttiiccoorrpp
aammaannttiiccoorrpp--llaa--ccoorrpp--nnuu--ssccooaattee--oocchhiiii
aammaannttiiddoott
aammaannttiiddoottaatt
aammaannttiiffeebbrriill
aammaannttiiccrriisstt
aammaannttiillooppææ
aammaannttiillooppeeee
aammaannttiillooppeeiiccææ
aammaannttiinnoommiicc
aammaannttiippaattiiee
aammaannttiippaatthhooss
aammaannttiippaatthheettiicc
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aammaannttiippoodd
aammaannttiippooddiicc
aammaannttiitteezzææ
aammaanntteezziissttææ
aammaannttoolloogg
aammaannttoollooggiiee
aammaannttoollooaaggææ
aammaannttoollooggiittææ
aammaannttoollooggiissmm
aammaannttrreenn((aammeenntt))
aammaannttrroo((ppoo))ffaagg
aammaannttrrooppooggaaffoocciittoozzææ
aammaannppoottrrooffaaggaa  !!
aammaannttuurraajj
aammaannddeeaa
aammaannddoolliinnææ
aammaannddooLLiinnaa
aammaanntteell
aammaanntteellææ
aammaanntteelloo
aammaanntteellooss
aammaannttaall
aammaannttaalliicc
aammaannttaalliiooaannææ
aammaannttaallvveessttrrææ
aammaannttaallnniicc
aammaannttuuaall
aammaannttuuaalliittaattee
aammaannttuuaalliissmm
aammaannttuuaallii§§
aammaannttiilleennææ
aammaannttiilleenniicc
aammaannttiilleennee
aammaannttiiggoonnææ
aammaannttiiggoonniissmm
aammaannttiiggoonniittaattee
aammaanntteecceeddeenntt
aammaannttiicc
aammaannttiicchhiittaattee
aammaannttiittaattee
aammaannttiittuuddiinnee
aammaannttoozzooaarr
aammaannttuuzziiaassttmm
aammaannttuuzziiaassttmmaattiicc
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aammaannttaabbùù  
aammaannttaabbuulliicc
aammaannttaaiiccææ
aammaannttaaiinniicc
aammaannttaalliioonn
aammaannttaannaaggrraa
aammaannttaannddeemmiicc
aammaannttaannddrree∞∞ee
aammaannttaaddrriiee
aammaannttaarriiff
aammaannttaappaajj
aammaannttaannttii
aammaannttæættaarr
aammaannttæættaarrccææ
aammaannttaauurr
aammaannttaauurriiffeerr
aammaannttaauurriiccooll
aammaannttAAuurreell
aammaanntteennoorr
aammaannttiiggrruu
aammaannttiirraann
aammaannttiittlluu
aammaannttiittuullaarrnniicc

((8800))  AAMMNNEEZZIIEE

aammnneemmoozziiee
aammnneemmoonnææ
aammnneemmootteehhnniiee
aammnneeaannddrriiee
aammnneeaannddrriiccææ
aammnneeaannddrriissmm
aammnneellaanncchhoolliiee
aammnneellaannccoolliiccææ
aammnneellooddiiee
aammnneellooddrraammaattiicc
aammnneelloommaann
aammnneemmoorriiee
aammnneemmoorraabbiill
aammnneemmoorriizzaarree
aammnneemmoorraarree
aammnneemmoorriiaall
aammnneemmoorriiaalliisstt
aammnneemmoorriiii
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aammnneemmoorriiaalliissttiiccææ
aammnneennooppaauuzzææ
aammnneennssuuaalliittaattee
aammnneennssuuaall
aammnneennttaalliittaattee
aammnneenn’’  ttuu  !!
aammnneennttiimmee
aammnneesseerriiee
aammnneesseerriiaa§§
aammnneesseerriioozziittaattee
aammnneessiiaanniissmm
aammnneezzaalliiaann††ææ
aammnneezzeellæærriiee
aammnneezziiuu
aammnneezziinnææ
aammnneezzooffiillææ
aammnneezzzzoo--ssoopprraannææ
aammnneezziimm††iirree
aammnneezziimm††iitt
aammnneezziimm††iissmm
aammnneezziittaannttææ
aammnneezziittaarree
aammnneezzootteerriiee
aammnneezziisstteenn††iiaall
aammnneezziisstteenn††iiaalliissmmuuss

((8811))  AANNOONNIIMM

aannoonniixx
aannoonniimmbb
aannoonnoommbbuuss
aannoonneeuu
aannoonniiuuss
aannoonniirriicc
aannoonniinn
aannoonniirriissmmuuss
aannoonniimmeennii
aannoonniimmeenniittuuddiinnee
aannoonniimmeenniimmee
aannoonniimmeenniimmaaggiinnaarr
aannoonniimmeenniissmm
aannoonniimmeenniittaattee
aannoonniimmeerriittuuooss
aannoonniimmffææ
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aannoonniimmffeettiiee
aannoonniimmffoommaannææ
aannoonnììmmiicc
aannoonniimmììcc
aannoonniimmiicciimmee
aannoonniimmiiccii§§
aannoonniimmiicciittuuddiinnee
aannoonniimmiicciittoorr
aannoonniimmiicciittoorriiee
aannoonniimmiiccnniicciiee
aannoonniimmaaggiinnee
aannoonniimmaaggiinnaa††iiuunnee
aannoonniimmaamm  ((bbaaiiaallddîî))
aannoonniimmaanneenn††ææ
aannoonniimmaanneennttaalliittuuddiinnee
aannoonniimmaattuurr
aannoonniimmaattuurriittaattee
aannoonniimmaattuurrnnaalliiii
aannoonniimmbbeerrbb
aannoonniimmbbeerrbbaanntt
aannoonniimmbbrroogglliioo
aannoonniimmeeddiiaatt
aannoonniimmeemmoorraabbiill
aannoonniimmeemmoorriiaall
aannoonniimmeennss
aannoonniimmeennssuuaalliittaattee
aannoonniimmeennssaall
aannoonniimmiinneenntt
aannoonniimmiinneennttaalliicc
aannoonniimmiittaa††iiuunnee
aannoonniimmiittaattoorrnniicc
aannoonniimmiittaabbiilliittaattee
aannoonniimmnn
aannoonniimmnniicc
aannoonniimmnniisstt
aannoonniimmnniisstteenn††ææ
aannoonniimmoorraallnniicc
aannoonniimmoorraalliittaattee
aannoonniimmoorrttaalliittaattee
aannoonniimmoorrttaall
aannoonniimmoorrtteellææ
aannoonniimmppaarraabbiill
aannoonniimmppaarr††iiaall
aannoonniimmppoossiibbiill
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aannoonniimmppeerraattoorr
aannoonniimmppeerrffeecctt
aannoonniimmppeerriiaall
aannoonniimmppoorrtt  ((--eexxppoorrtt))
aannoonniimmppoorrttaann††ææ
aannoonniimmppoossiibbiill
aannoonniimmppoossttoorr
aannoonniimmppoossttaatt
aannoonniimmppoossttaa§§
aannoonniimmppoo§§ttææ
aannoonniimmppootteenn††ææ  
aannoonniimmppootteennttaatt
aannoonniimmpprreeccaa††iiee
aannoonniimmpprreessaarr
aannoonniimmpprreessiiee
aannoonniimmppuullss
aannoonniimmuunndd
aannoonniimmuunndduuiittææ
aannoonniimmuunnææ
aannoonniimmaannddeeaa
aannoonniimmaaeessttaattee
aannoonniimmaaffiioossoo
aannoonniimmaaggiiccææ
aannoonniimmaaggiinnaattiivvaa††iiee
aannoonniimmaaggmmææ
aannoonniimmaahhæærr
aannoonniimmaaiiccææ
aannoonniimmaammææ
aannoonniimmaammaarriittaattee
aannoonniimmaanniiee
aannoonniimmaannttiiee
aannoonniimmaannttiiffiiccaarree
aannoonniimmaarrffææ
aannoonniimmaarriittaall
aannoonniimmaarrttiirr
aannoonniimmaarrttoorr
aannoonniimmaarr††iiaalliittaattee
aannoonniimmaassccææ
aannoonniimmaassccaattææ
aannoonniimmaassccaassccuunnssææ
aannoonniimmaassccuull
aannoonniimmaassccùùllææ
aannoonniimmaassccuullaammeennttaall
aannoonniimmaattaallee
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aannoonniimmæættæælluu††ææ
aannoonniimmaattrriiaarrhhaatt
aannoonniimmaattrriiccee
aannoonniimmaattuurr
aannoonniimmaa††
aannoonniimmaa††ee--ffrriippttee
aannoonniimmaaxxiimm
aannoonniimmæærree††
aannoonniiMMæærriiaa  TTaa
aannoonniimmæærriittii§§
aannoonniimmeemmbbrruu
aannoonniimmeemmbbrraaiicc
aannoonniimmeerreeuu
aannoonniimmeerreeiittaattee
aannoonniimmeerreeiittuuddiinnee
aannoonniimmeerriitt
aannoonniimmeerreeaallææ
aannoonniimmee§§tteerr
aannoonniimmeettrruu
aannoonniimmeettrreessææ
aannoonniimmeezziinnææ
aannoonniimmiicciimmee
aannoonniimmiissiiuunnee
aannoonniimmiissttiicc
aannoonniimmiissttiicciissmm
aannoonniimmiisstteerr
aannoonniimmii§§ccææ
aannoonniimmiittiicc
aannoonniimmiittiicciissmm
aannoonniimmiittiiffiiccaa††iiuunnee
aannoonniimmiicc
aannoonniimmeennii

((8822))  AA  MM  AA  RR

aammaarraabbuu
aammaarraaffeett
aammaarraammææ
aammaarraassmm
aammaarraarree
aammaarraammeenntt
aammaarraattiissmmeenntt
aammaarraattuuddiinnee
aammaarraattoonn
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aammaarrccææ
aammaarrccaajj
aammaarrcchhiizzææ
aammaarrccoottaajj
aammaarrddeeaallææ
aammaarrddeeii
aammaarreeee
aammaarrffææ
aammaarrggaarriinnææ
aammaarrgghhiiooaallææ
aammaarrggiinnee
aammaarrggiinnaalliittaattee
aammaarriiaajj
aammaarriijjuuaannaa
aammaarriinnææ
aammaarriinnaarr
aammaarriinnaattææ
aammaarriinnaattiissmm
aammaarriioonneettææ
aammaarriioonneettiicc
aammaarriittiimm
aammaarrmmeellaaddææ
aammaarroottææ
aammaarrttiirrææ
aammæærruull  lluuii  AAddaamm
aammæærraarr
aammæærrææcciinnee
aammæærree††
aammæærree††iiee
aammæærriicciiccææ      Am o anepo†icæ ; amæricicæ
aammæærriittææ
aammæærrii§§ooaarrææ
aaMMæærrììee        AMærìa alui aGheorghe
aammæærriittaattææ
aammæærriiuu††ææ
aammæærruunn††iiccææ
aammaarraammææ
aammaarraammaaiiccææ
aammaarraabb
aammaarrccttiicc
aammaarrddeennttææ
aammaarrddeerree--ddee--ttoott
aammaarrgguuss
aammaarriidd
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aammaarriinn
aammaarriittmm
aammaarroommææ
aammaarrttææ
aammaarrttiissttææ
aammaarrttiirrææ
aammaarrzzææ--oo--aarr  ffooccuu  !!
aammaarrzzooaaiiee
aammaarraacchhiiuu
aammaarraaii
aammaarraarr
aammæærrææ§§iinnææ
aammaarraa††ææ
aammæærrææcciinn
aammæærriiccttuuss
aammæærriiggææ
aammæærriill
aammæærriidduurrii
aammæærruuggææ
aammæærruujjææ
aammæærruummeennææ
aammæærruuiitt
aammæærruuppttææ--nn
aammæærruuttææ
aammæærruu§§ææ

((8833))  AAPPAARREENNTT

aappaarreennttaall
aappaarreenntteelleecchhiiee
aappaarreennttiittaattee
aappaarreennttiittuuddiinnee
aappaarreennttoorrssææ
aappaarreennttrrooppiiee
aappaarreennttuuzziiaasstt
aappaarreennddeemmiicc
aappaarreeaall
aappaarreennttaall
aappaarreeoollææ
aappaarreeoonnttoollggiiee
((ttrraannss))aappaarreenn††ææ
((iiaapp))aappaarreenn††ææ
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((8844))  AA  PP  EE  TT  II  TT

aappeeTTiittaa
aappeeTTiittuu
aappeettiittnniicc
aappeettiittuurrææ
aappeettii††iiee
aappeettiittoorriiuu
aappeettiittaammaaii
aappeettiittoonniicc
aappeettiittiirraammbbiicc
aappeettiittaanniicc
aappeettiittuullaarr
aappeettiittuulleettee
aappeettii††ææ
aappeettii††iiccææ
aappeettii††ââ††ææ

((8855))  AAPPOOSSTTOOLL

aappoossttaa§§
aappoossttææ§§ee§§ttee
aappoosstteenneeaallææ
aappoosstteenniitt
aappoosstteennttaattiivv
aappoossttiill
aappoossttiiee
aappoossttooiitt
aappoossttiinnaattoo
aappoossttrroovvaa
aappoossttoovvaall
aappoossttoovvaa††iiee
aappoossttoovviinn
aappoossttoolleerr
aappoossttoolloonn
aappoossttoollnniicc
aappoossttoollbbææ
aappoossttoolliimmee
aappoossttoollii§§
aappoossttoolleenn††ææ
aappoossttoolliittuuddiinnee
aappoossttoolliittaattee
aappoossttoolloogg
aappoossttoolltteecc
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aappoossttoorrcc
aappoossttrroopp
aappoossttoolleerraatt
aappoossttoollooiinniicc
aappoossttooiicc
aappoossttooiicciissmm
aappoossttoonniicc
aappoossttoonnssuurrææ
aappoossttuullaanntt
aappoossttùùmm
aappoosstt--mmoorrtteemm
aappoosstt--ssccrriippttuumm
aappoossttaalliicc
aappoo§§ttaalliioonniicc
aappoosstteeoozzææ
aappoossttoolliittaattee
aappoossttiilliittaattee
aappoossttoollii††ææ
aappoossttoolliiggaarrhhiiee
aappoossttoolliimmppiicc
aappoossttoolloogg
aappoossttoollooggiiee
aappoossttoollooggrraaff
aappoossttoolltteeaann
aappoossttoolliiooss

((8866))  AAPPUUSS  

aappuussttnniicc
aappuussttiiuu
aappuussttiiiirree
aappuussttuullææ
aappuussiimmee
aappuussii§§
aappuussiittuuddiinnee
aappuusseeuu
aappuussttaann

((8877))  AARREEOOPPAAGG

aarreeooppaaggiinnææ
aarreeooppaaggooddææ
aarreeooppaagguubbææ
aarreeooppaaggeerr
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aarreeooppaaggeerriimmee
aarreeooppaaggeerrii§§
aarreeooppaaggììllææ
aarreeooppaaggiilliittaattee
aarreeooppaaggiioorrnnoo
aarreeooppaaggiittaa††iiee
aarreeooppaaggoorraa
aarreeooppaaggoorriioott

((8888))  AATTRRAAGGEE

aattrraaggiill
aattrraaggiilliittaattee
aattrraaggeeddiiee
aattrraaggeerriimmee
aattrraaggeerrææ
aattrrààggiillææ
aattrraagghhiiooss
aattrraagghhiiuu††ææ
aattrrææggaaccii
aattrrææggaaccee
aattrraaccttiirr
aattrraaccttiirreenntt
aattrraaccttoorr
aattrraaccttaabbiilliittaattee
aattrraaggiiccææ
aattrraaggiissmm
aattrraaggeeddiiaannccææ
aattrraaggii--ccoommiiccææ
aatthhrraaccoo--rroommâânnææ
aatthhrraacciiccææ
aattrraaggttoorriissttææ
aattrraaggaarreeaannccææ
aattrraaggaassaannttææ
aattrraaggeenn††iiee
aattrraaggrreeaabbiillææ
aattrraaggrreeaabbiilliittaattee
aattrraaggrreeaabbiilliittuuddiinnaallææ
aattrraaggrrii§§ææ
aattrraaggrreessttææ
aattrraaggrreessttiimmee
bbaattrrææggæættooaarree
llaattrrææggæættooaarree
mmaattrrææggæættooaarree
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vvaattrrææggæættooaarree
tteeaattrraaggeerree

((8899))  AAUUTTOOCCEEFFAALL

aauuttoocceeffaalleeee
aauuttoocceeffaallnniicc
aauuttoocceepphhaalliicc
aauuttoocceeffaalluuss
aauuttoocceeffaalleezzææ
aauuttoocceeffaallss
aauuttoocceeffaallsseett
aauuttoocceeffaalliibbii
aauuttoocceeffaalliibbiiddoo
aauuttoocceeffaalleezzææ
aauuttoocceeffaallss  !!
aauuttoocceeffaallsseettnniicc
aauuttoocceeffaallssiittuuddiinnaalliittaattee
aauuttoocceeffaalliibbii
aauuttoocceeffaalliimmeennttaarr
aauuttooffeeccaall  ïn sfâr§it ! Ceva ortodox !
aauuttoocceeffaallddiinn
aauuttoocceeffaalldduurrii  !!
aauuttoocceeffaaiinn
aauuttoocceeffaaiinniittuuddiinnee
aauuttoocceeffaallccææ
aauuttoocceeffaalliitt
aauuttoocceeffaallbbiinnææ
aauuttoocceeffaalleeggrruu
aauuttoocceeffaalleerrtt
aauuttoocceeffaalliiaajj
aauuttoocceeffaallllaa  bbrreevvee
aauuttoocceeffaallppiinniittaattee
aauuttoocceeffaalltteerr  eeggoo
aauuttoocceeffaallaallttuull
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B

((9900))  BB  AA  BB  AA

bbaabbaannddoonn  Rezon !
bbaabbddoommiinnaall    Dacæ de pe-acolo-ncepe bbaabbæættrrâânnee††eeaa……  
bbaabbeerreenn††ææ
bbaabbeerreennttiittaattee
bbaabbìì§§
bbaabbiilliittaattee
bbaabbiissaallææ
bbaabbjjeeccttææ
bbaabbjjeecc††iiee
bbaabboorrddaabbiillææ
bbaabboonnaammeenntt
bbaabboorriiggeennææ
bbaabbssccoonnssææ
bbaabbsseennttææ
bbaabbssttiinneennttææ Din pricinæ de babætrâne†e
bbaabbùùlliiccææ
bbaabbuullììccææ
bbaabbssuurrddææ    Multi : surdæ, absurdæ, babæ… 
bbaabbuuzziivvææ
bbaabbaaccaannttææ Vedea-o-a§ bansînd 
bbaabbaaccllaavvaa O fostæ func†ionaræ pe tærâm de harem 
bbaabbaacctteerriiee
bbaabbaaffttææ
bbaabbææffttiimmee
bbaabbaaffttiiccææ
bbaabbaaffttooaassææ
bbaabbaaiiaaddeerrææ
bbaabbaaiiaaddeerriinnææ      Vezi-o pe cea cu babacanta
bbaabbaallaabbuussttææ      ∑tiu ce e : o babæ cu bustieræ
bbaabbaaiirraamm        Fac cele pensionate de la harem
bbaabbaallaaooaacchhee§§ææ      Mânca-†i-a§ oache§a!
bbaabbaalluurrooaaiiccææ
bbaabbaallccaanniiccææ Soræ cu babarpatica
bbaabbaalleennææ      Deci §i babuleicæ - oricum : stearinosânzicæ
bbaabbaalleerriinnææ  
bbaabbaalliivveerrnnææ
bbaabbaallnneeaarrææ
bbaabbaalloonn      Sæ-i supravie†uie§ti cinci sæptæmâni… 
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bbaabbaannaallææ
bbaabbaabbaannææ Spre deosebire de babanicu†æ
bbaabbaannddiittææ
bbaabbaattiissttææ
bbaabbaarraaggllaaddiinnææ
bbaabbaarrbbaarrææ  
bbaabbæærrbbooaassææ
bbaabbaarrccaarroollææ
bbaabbaarriieerrææ
bbaabbaarroonneessææ
bbaabbaarriittoonnaallææ
bbaabbaattaalliioonn
bbaabbaattoozzææ
bbaabbaavvaarreezzææ
bbaabbææiiaattææ
bbaabbææiiee††ooaassææ
bbaabbæærrbbaattææ    Tot Zoe - de care nimeni n-are nevoie
bbaabbæærrbbooaassææ
bbaabbææuuttoorrooaassææ
bbaabbee††iivvææ
bbaabbeessttiiee
bbaabbeerrttiinnaajj
bbaabbee§§tteelleeaallææ
bbaabbeezznnææ
bbaabbeezznniiccææ
bbaabboocciittooaarree
bbaabbooggaattææ
bbaabbssoolluuttææ
bbaabbssoolluuttiissmmuuss      Fatal, în babtriarhat
bbaabbaaccaaddeemmiiccææ  Tot Zoe,
bbaabbaacccceenntt
bbaabbaacccceess
bbaabbaaccrrææ      Când e soacræ 
bbaabbaaccrriimmee
bbaabbaaccrrii§§
bbaabbaaccrroobbaattææ
bbaabbaaccrrooppoollææ Mai pe mæsuræ : necropolæ
bbaabbaaccttiivvææ
bbaabbaaccttiivveeaa††ææ
bbaabbaaccttuuaallææ
bbaabbaaccttrrii††ææ
bbaabbààccvviillææ
bbaabbaaccvviillììnnææ
bbaabbaa--nn  ccoooorr    Pronun†ie româneascæ : Baba cool
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bbaabboorrnniicc
bbaabboorrnniicciimmee
bbaabboollnnii††ææ
bbaabbooììttææ
bbaabboojjddeeuuccææ Din Creangæ
bbaabboolluunnddææ    Din Slavici
bbaabboonneettææ      De-a Hortensiei Papadat-Bengescu
bbaabboorrddeell De-al lui Betre Pellu
bbaabboorrddeeii
bbaabboorrttææ
bbaabboo§§oorrooaaggææ
bbaabboovvaarriissmm  
bbaabboovviinnææ
bbaabboorrggiiee    E-he !
bbaabboorrggaassmm    O-ho !
bbaabboorrggoolliiuu
bbaabboorriibbiilliittaattee
bbaabboorriieennttaallææ
bbaabboorriizzoonnttaallnniiccææ
bbaabboorriiffiixx
bbaabboorriiffiicciiuu
bbaabboorrnniicciittaattee
bbaabboorrooaarree
bbaabbhhoorrrroorr
bbaabbaarr
bbaabbaarrææ
bbaabbaarriittaattee
bbaabbaarriittuuddiinnee
bbaabbiittuuddiinnee
bbaabbiittuuddiinnaallææ
bbaabbii§§
bbaabbeettiiccææ
bbææbbiimmee
bbææbbooiinniiccææ
bbaabbeetteeaaggææ
bbaabbeettee§§uugg

((9911))  BBAALLAANNSS

bbaallaannssùùllææ
bbaallàànnssuullææ
bbaallaannssaabbiiee
bbaallaannSSaabbiinnaa
bbaallaannssaacc
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bbaallaannssaaccoo§§ææ
bbaallaannssaaccrruu
bbaallaannssaaccrriimmee
bbaallaannssaaccrraalliittaattee
bbaallaannssaaccrruumm
bbaallaannssaaddiicc
bbaallaannssaallttææ
bbaallaannssaalltt
bbaallaannssaalltteeaa
bbaallaannssaallttiimmbbaanncc
bbaallaannssaalluuttaarr
bbaallaannssaallvvææ
bbaallaannssaammaarr
bbaallaannssaanncchhii  !!
bbaallaannssaanniiee      Cu desigur balanzurgælæi
bbaallaannssaarrddææ
bbaallaannssaarrddiinnææ Dansul sard al sardinei 
bbaallaannssaarrddoonniiccææ      Ho! Ho! Ho! 
bbaallaannssaa††iiuu  
bbaallaannssuullææ
bbaallaannssccuullææ      Bra†ul Armat al Balan†ìei
bbaallaannssccààppuullææ
bbaallaannssccooiiccææ
bbaallaannssccooììccææ
bbaallaannssccooììrree
bbaallaannssccooiiccooss
bbaallaannssccooffaallææ
bbaallaannssaallaannddaallaa
bbaallaannsseettææ
bbaallaannssaammbblluu
bbaallaannssææ
bbaallaannssiiffoorrmm
bbaallaannssiiddiiooss
bbaallaannssiinnuuaanntt
bbaallaannssiippiidd
bbaallaannssiisstteenntt
bbaallaannssiisstteennttææ
bbaallaannssoolliitt
bbaallaannssoolliiuu
bbaallaannssoollììee
bbaallaannssttaabbiill
bbaallaannsscceennææ
bbaallaann††æærr††
bbaallaannssttiiggaa††iiee
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bbaallaannssoommnniiee
bbaallaannssoolleenn††ææ
bbaallaannssùùlleettiicc
bbaallaannssccoopp
bbaallaannssccooppiitt
bbaallaannssccoorrppiiee
bbaallaannssccrriiiittoorr
bbaallaannsseeccttææ
bbaallaannsseeddiiuu
bbaallaannsseedduucc††iiee
bbaallaannsseeiissmm
bbaallaannsseenniill
bbaallaannssiibbiillææ
bbaallaannssiibbiilliittaattee
bbaallaannssiillffiiddææ
bbaallaannssiilliinn††ææ
bbaallaannssoobbrruu
bbaallaannssooccrruu
bbaallaannssoommnn
bbaallaannssoonniicc
bbaallaannssoo††iiee

((9922))  BBAALLCCAANN

bbaallccaannttaabbiill      Dacæ Orfeu era de pe meleaguri … 
bbaallccaannttiittaattee
bbaallccaannttiilleennææ      Bulgæreascæ
bbaallccaannùùllææ
bbaallccaanniissttrrææ      I se mai spune : ulcior
bbaallccaanneexxææ
bbaallccaanngghheelliicc
bbaallccaannooddiinn
bbaallccaannoorrmmaall      Tu parli !
bbaallccaannoottiimmpp
bbaallccaammnneezziiee
bbaallccaannaazzaarr
bbaallccaanniippaall
bbaallccaannaaffuurrææ
bbaallccaannaaccrruuzzææ
bbaallccaannaaggrraammææ
bbaallccaannaallææ
bbaallccaanngglliiccaann
bbaallccaannggllooaammeerriiccaann  
bbaallccaanngglloo--ssaaxxoonn
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bbaallccaanniiccoonniicc
bbaallccaannaaoosstt
bbaallccaanntteebbeelliicc
bbaallccaannttiicc
bbaallccaannttiicchhiittaattee
bbaallccaanneettrruu
bbaallccaannttuurraajj
bbaallccaanniiccuullææ
bbaallkkaa--sseellttzzeerr
bbaallccaannaaddiiaann
bbaallccaannaalliiee
bbaallccaanncceerr
bbaallccaannccii  !!
bbaallccaannddooaarree
bbaallccaannddiiddææ
bbaallccaannggrreennææ
bbaallccaanniibbaall
bbaallccaanniibbaalliissmm
bbaallccaanniinnææ
bbaallccaanniimmaalliicc
bbaallccaannaappooddaa
bbaallccaannaarrffiiee
bbaallccaannaattoommiiee
bbaallccaanncceessttrraalliissmm
bbaallccaannddaalluuzzææ
bbaallccaannddrrooggiinn
bbaallccaammddrrooggiinn
bbaallccaannggeellììcc    Copiii fæcu†i de Turci
bbaallccaanngglliisstt      Ca tot Turcul ce se respectæ
bbaallccaanniimmiissmm    Ca tot animistul 
bbaallccaanniimmaa††iiee    Mie-mi spui ?
bbaallccaannoonniimm  
bbaallccaannttoollooggiicc    Antologat - sub pseudonume
bbaallccaannddrriiuu      De papugiu
bbaallccaannuuaall
bbaallccaannoottiimmpp
bbaallccaannuuiittaattee
bbaallccaalliinn
bbaallccaalliinnccaa
bbaallccaannvveerrgguurrææ
bbaallccaannxxiieettaattee
bbaallccaanniicciiccâânndd
bbaallccaanniicciiooddaatt’’
bbaallccaanniiccoottiinn’’
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bbaallccaanniiggeerriiaann        Simplu
bbaallccaanniimmbb
bbaallccaanniimmeennii
bbaallccaanniimmffææ
bbaallccaanniiffoollaattrruu
bbaallccaanniinnss
bbaallccaanniinnssooaarree
bbaallccaanniivveell
bbaallccaanniivveellaarree
bbaallccaannoobbiill
bbaallccaannooddiissmm
bbaallccaannooiicc
bbaallccaannooiicciissmm
bbaallccaann  nnoonn  ttrrooppppoo
bbaallccaannooppttiieerrææ
bbaallccaannoorroocc
bbaallccaannoorrooii

((9933))  BB  AA  LL  TT  AA

bbaallttææddaattææ
bbaallttuull
bbaalltteerriittaattee
bbaallttææ  ccææcciiuullææ
bbaallttaaiicc
bbaallttaaiissmm
bbaallttiittuuddiinnee
bbaallttiittaattee
bbæællttiimmee
bbaallttaarr
bbaalltteerr  eeggoo
bbaalltteerrnnaattiivv
bbAAllttee††aa  SSaa
bbaallttrruuiissmm
bbaallttoorreelliieeff
bbaallttiissttææ
bbaallttiittuuddiinnee
bbaallttooii
bbaallttuunnddeevvaa
bbaallttaabbùù  
bbaallttaacctt
bbaallttaaccttiiccææ
bbaallttaaggmmææ
bbaallttaaiinnææ

83P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



bbaallttaaiinniicc
bbaallttaaiinniicciittaattee
bbaallttaalleenntt
bbaallttaalleennttiissmm
bbaallttaalleennttiittuuddiinnee
bbaallttaannddrruu
bbaallttaannddrree††ee
bbaallttæærriiee
bbaallttaassmm
bbaallttaassmmaattiicc
bbaallttaassmmiicc

((9944))  BB~~TTRRÂÂNN

bbæættrrâânnttææ
bbæættrrâânnttoorr
bbæættrrâânnddaavv
bbæættrrâânneett…… trecut al †ærii 
bbæættrrâânneettuuddiinnee
bbæættrrââmmbbii††ææ
bbæættrrââmmbbææ
bbæættrrâânndduuiiaallææ
bbæættrrâânncceedd
bbæættrrâânndduurrii--rrâânndduurrii
bbæættrrâânnzzææ
bbæættrrâânnzziicciiooss
bbæættrrâânnzziimmee
bbæættrrââmmææ
bbæættrrââmmæættoorr
bbæættrrâânnccææ
bbæættrrâânnddaa§§
bbæættrrâânndduunniiccææ
bbæættrrîînnddeexx
bbæættrrâânnddiiaann
bbæættrrîînnddiiggeenn
bbæættrrîînnddiiggeesstt
bbæættrrîînnddiiggnnaarree
bbæættrrîînnddiivviidd
bbæættrrîînnddiissccrree††iiee
bbæættrrîînnddoocciill
bbæættrrîînnddoolleenntt
bbæættrrîînnddoonneezziiaann
bbæættrrîînndduucceerree
bbæættrrîînndduucc††iiee
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bbæættrrîînndduullggeenn††ææ
bbæættrrîînndduurraarree
bbæættrrîînnaapptt
bbæættrrîînnaappttiittuuddiinnee
bbæættrrîînncceesstt
bbæættrriinncciissiivv

((9955))  BBEENNEEVVOOLL

bbeenneevvoolleennss--nnoolleennss
bbeenneevvoollnniicc
bbeenneevvoollii††iiee
bbeenneevvuullnneerraabbiilliittaattee
bbeenneevvoollaannddeezzææ
bbeenneevvoollæærriiee
bbeenneevvoolleeccuu††ææ
bbeenneevvoolldd--bbooyy
bbeenneevvoolleeaaggiinnooaassææ
bbeenneevvoolleeiinnææ
bbeenneevvoollffaaccttiivv
bbeenneevvoolliicciiccææ
bbeenneevvoolliiggaarrhhææ  !!
bbeenneevvoolliiggooffrreenneettiiccææ
bbeenneevvoollii††ææ
bbeenneevvoollooaaggææ
bbeenneevvoolltteeaannccææ
bbeenneevvoolloossiittoorr
bbeenneevvooiiee
bbeenneevvooiiaa§§
bbeenneevvoolleenntt  
bbeenneevvoollaanntt
bbeenneevvoolluunnttaarr
bbeenneevvoolluunnttaarriissmmuuss
bbeenneevvoolluubbiill
bbeenneevvoolluuppttuuooss
bbeenneevvoollttaaiicc
bbeenneevvoolliittiivv
BBeennee  VVoolleennttii (cu diamante)

((9966))  BB  EE  RR  BB  EE  CC

bbeerrbbeeccaall
bbeerrbbeecciissnniicc  
bbeerrbbeeccvveessttrruu
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bbeerrbbeeccaa††iinnææ
bbeerrbbeecchheerr
bbeerrbbeecchhiittaa††iiuunnee  
bbeerrbbeecchhiippææ  
bbeerrbbeeccllaattaannttiittaattee
bbeerrbbeeccuuaattoorriiaall
bbeerrbbeeccxxcceess  
bbeerrbbeexxcciittaa††iioonnaammeennttaall  
bbeerrbbeecccciiee
bbeerrbbeexxeeggeezzææ
bbeerrbbeexxoottiicc
bbeerrbbeexxpplloozziivv
bbeerrbbeexxpprreessiiee
bbeerrbbeexxpprreessiivviittaattee
bbeerrbbeexxttaazz  
bbeerrbbeexxuubbeerraanntt
bbeerrbbeexxppeeccttoorraa††iiuunnee
bbeerrbbee††iivv
bbeerrbbeehhææiiaallææ  
bbeerrbbeellgg    
bbeerrbbeelliiccooss  
bbeerrbbeerrcc      Dacæ i-a mâncat oaia coada… 
bbeerrbbeessttiiaall
bbeerrbbeetteeaagg
bbeerrbbeezzmmeettiicc  Dacæ n-are §i el o matcæ… 
bbeerrbbeezznnaattiicc
bbeerrbbrreecc  !!
bbeerrbbeecceenn††ææ
bbeerrbbeesscceenn††ææ
bbeerrbbeeccààddeenn
bbeerrbbeeccaaddeenn††ææ
bbeerrbbeeccaaddææ
bbeerrbbeeccaaeeddrruu
bbeerrbbeeccaaggoonnaall
bbeerrbbeeccaallaajj
bbeerrbbeeccaallaatt
bbeerrbbeennccaalltteeaa
bbeerrbbeeccaalliibbrruu
bbeerrbbeeccaalloogg
bbeerrbbeeccaammeerroonn  
bbeerrbbeeccaann
bbeerrbbeeccaanntt
BBeerrbbee  CCaannttaaaaaarreeee  Berbe -‘Volaaare !
bbeerrbbeeccaannttaa††iiuunnee
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bbeerrbbeeccaannttiilleennææ
bbeerrbbeeccaannttoorr
bbeerrbbeeccaappoottaabbiill
bbeerrbbeeccaattlloonn  
bbeerrbbeeccaassiillaabb  
bbeerrbbeecceepp††iiee
bbeerrbbeecciilliittrruu  
bbeerrbbeeccllaarraa††iiee
bbeerrbbeeccllaammaa††iiee
bbeerrbbeecclliicc
bbeerrbbeecclliinniittaattee
bbeerrbbeeccoorraa††iiee
bbeerrbbeeccoorraattiivv
bbeerrbbeeccoo--rroommaann  
bbeerrbbeeccoorroommâânniissmm    
bbeerrbbeeccrreemmeenntt
bbeerrbbeeccrreeppiitt
bbeerrbbeeccrreesscceennddoo
bbeerrbbeesscceennddoo  
bbeerrbbeeccrreett--lleeggee
bbeerrbbeeccrroo§§eeuu
bbeerrbbeeccuusseeaarrææ
bbeerrbbeeccaannddrruu
bbeerrbbeeccaannddrriill
bbeerrbbeecchhiilliibbrruu
bbeerrbbeecchhiimmoozzææ
bbeerrbbeecchhiinnoocc††iiuu
bbeerrbbeecchhiittaattee
bbeerrbbeecchhiivvaalleenn††ææ
bbeerrbbeecchhiivvoocc
bbeerrbbeecczzeemmaattiicc
bbeerrbbeeggaalliittaattee… dar nu pentru berbecei
bbeerrbbeeggaallaabbiill
bbeerrbbeeggooiisstt
bbeerrbbeeggoollaattrruu
bbeerrbbeegguummeenn  …al mænæstirii Dintr-un Corn
bbeerrbbeexxttaazz
bbeerrbbeexxuullttaanntt
bbeerrbbeecciioorr
bbeerrbbeecciiooaarrææ
bbeerrbbeecciioorriiee
bbeerrbbeecciioorreellnniicc
bbeerrbbeecciioorriittaattee
bbeerrbbeecciioorriinn
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bbeerrbbeeccuulleenntt
bbeerrbbeeccuunndd
bbeerrbbeeccuunnddaa††iiee
bbeerrbbeeccuunnddaammeennttaalliicc
bbeerrbbeeccuu††uullaacchhee
bbeerrbbeeccuu††uu--ccuu††uu
bbeerrbbeeccooiiooss
bbeerrbbeeccooiittaattee
bbeerrbbeeccooii§§ttee
bbeerrbbeeccooììtt
bbeerrbbeeccooiiooii
bbeerrbbeeccooiiaallææ
bbeerrbbeeccooiinniicc
bbeerrbbeeccooii††ææ              Nu se în†elege : e oaie ori e coi
bbeerrbbeeuuddaall
bbeerrbbeeuuddaalliittaattee
bbeerrbbeeuuddaalliissmmuuss
bbeerrbbhheeccaattoommbbææ
bbeerrbbeeccaanniicc
bbeerrbbeeccaanniicciisstt
bbeerrbbeeccaanniizzaatt
bbeerrbbeeggaaffoonn            [Latrian Gæunescu]
bbeerrbbeeggaalliittiicc
bbeerrbbeeggaalloocceeffaallnniicc
bbeerrbbeeggaalloorroommaann
bbeerrbbeeccaazz
bbeerrbbeecchheezzaatt        De sæ §tie Madam Iapæ cæ-i vine Duchipalu’?
bbeerrbbeeggaattiivv
bbeerrbbeecccciiddeenntt
bbeerrbbeecccciiddeennttaall Cæ n-o fi monopolul ‘Rientului
bbeerrbbeeccææiirree A orbecæi - cu coarnele
bbeerrbbeecchhiiaaddææ    Chiar orb, le trage la ocheade
bbeerrbbeecchheellaarr    De ce un cal ar avea, berbecul ba : nu-i §i el om?
bbeerrbbeecchheettee      Brânzæ-n cornete
bbeerrbbeecchhee§§eell
bbeerrbbeecchhiiooss ∑i cælare §i pe gios
bbeerrbbeecchhiiuull--bboouulluuii
bbeerrbbeeccttoossiillaabbiicc
bbeerrbbeeccuullaarr
bbeerrbbeeccuulltt
bbeerrbbeeccuullttiissmm
bbeerrbbeeccuurreenntt
bbeerrbbeecceenneegg
bbeerrbbeecciiee
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bbeerrbbeecciinnggiinnee
bbeerrbbeeccttoorraall
bbeerrbbeeccttoorraalliittaattee
bbeerrbbeeccuunniiaarr
bbeerrbbeeccaallcciittrraanntt
bbeerrbbeecceenntt
bbeerrbbeecciittaattee
bbeerrbbeecceenn††ææ
bbeerrbbeecceeppttaaccuull
bbeerrbbeecceeppttiivv
bbeerrbbeecciipprroocc
bbeerrbbeecciittaall
bbeerrbbeecciittaattiivv
bbeerrbbeeccoommaannddaabbiill
bbeerrbbeeccoommppeennssææ
bbeerrbbeeccoonnffoorrttaabbiill
bbeerrbbeeccrreeaa††iiee
bbeerrbbeeccttaall
bbeerrbbeeccttaalliittaattee
bbeerrbbeeccttaanngguullaarr
bbeerrbbeeccttiilliinniiuu
bbeerrbbeeccttiittuuddiinnaalliittaattee
bbeerrbbeeccuullaanntt
bbeerrbbeeccuulleeggeerree
bbeerrbbeeccuunnooaa§§tteerree
bbeerrbbeeccuurreenntt
bbeerrbbeeccuurreenn††ææ
bbeerrbbeeccuuzzaabbiill
bbeerrbbeeccvviieemm
bbeerrbbeeggaalliisstt
bbeerrbbeeggaalliittaattee
bbeerrbbeeggææ††eeaann
bbeerrbbeeggeenntt
bbeerrbbeeggeenn††ææ
bbeerrbbeeggiicciidd
bbeerrbbeeggiimmeenntt
bbeerrbbeeggiinnaa--nnoopp††iiii
bbeerrbbeeggiioonnaall
bbeerrbbeeggllaabbiill
bbeerrbbeeggllaarree
bbeerrbbeeggrreettaabbiill
bbeerrbbeegguullaammeenntt
bbeerrbbeegguullaarr
bbeerrbbeegguullaarree
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bbeerrbbeegguullaattææ
bbeerrbbeegguullaattoorr
bbeerrbbeegguulleenntt
bbeerrbbeegguullaarriissiittææ
bbeerrbbeeccæættuuiirree
bbeerrbbeeccæættuurrææ
bbeerrbbeeccrreeaa††iiee
bbeerrbbeeccttaanntt
bbeerrbbeeccuuiimm
bbeerrbbeeccuuii
bbeerrbbeeccuullaarriizzaarree
bbeerrbbeeccuunnddaarr
bbeerrbbeeccuurriittaattee
bbeerrbbeeccvveenn††ææ
bbeerrbbeeggmmeennttaa††iiee
bbeerrbbeeggrreeggaa††iiee
bbeerrbbeeccttoonniicc
bbeerrbbeegguummeenntt
bbeerrbbeeccæættoorr
bbeerrbbeecciittoorr
bbeerrbbeecceerrnniiee
bbeerrbbeecchhiimmee
BBeerrbbeecchhiiuull  TTeessttaammeenntt
bbeerrbbeecciinn
bbeerrbbeecciinnææ,,  ddrraaggææ  vveecciinnææ
bbeerrbbeeggeettaarriiaann
bbeerrbbeeggeettaa††iiee
((ddee--aa))  bbeerrbbeecceelleeaa
bbeerrbbeecciiuuiiaallææ
bbeerrbbeecciiuullææ
bbeerrbbeecciiuullooss
bbeerrbbeecciiuullii††ææ
bbeerrbbeecciimmaall
bbeerrbbeecciimmaalliittaattee

((9977))  BB  EE  SS  TT  II  EE  

bbeessttiilliissmm Boalæ intoxicativæ
bbeessttiivvaall        Ca valul : trece …
bbeesstt--vveesstt
bbeessttiimmaabbiill  
bbeesstteettiiccææ  
bbeesstteettiissmm
bbeessttiimmaattiivv

90P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



bbeessttiiggmmaattiissmm
bbeesstteewwaarrddeessææ
bbeessttiibbiiuu
bbeessttiibbuull
bbeessttiibbuullaarr
bbeessttiiccllææ
bbeessttiiccllooaassææ
bbeessttiicclleettee
bbeessttiicclliissmm
bbeessttiiggmmaatt
bbeessttiihhiiee
bbeessttiihhiiiinniicc
bbeessttiihhaarr
bbeessttiill
bbeessttiilliisstt
bbeessttiilliizzaattoorr
bbeessttiimmaabbiillææ
bbeessttiimmuulleenntt
bbeessttiinnggæættooaarree
bbeessttiinngghheerrææ
bbeessttiinngghhiiee
bbeessttiinnssææ
bbeessttrriiggooii
bbeessttooiicc
bbeessttiiooss
bbeessttiioo§§iiee
bbeessttiinneenn††ææ
bbeessttiinneennttææ  ((bbeessttiiaa  !!))
bbeessttiittuuddiinnee
bbeessttiiaallaannddaallaa
bbeessttiiaallbbææ
bbeessttiiaallbbiinnææ
bbeessttiiaallggææ
bbeessttiiaallffaa
bbeessttiiaalliinnææ
bbeessttiiaallttffeellææ
bbeessttiiaallvveeoollaattææ

((9988))  BB  LL  AA  NN  AA

bbllaanniirriinntt
bbllaannoorriiooss
bbllaanneellææ
bbllaanneennttaabbiill
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bbllaannggooaarree
bbllaanngguurrooaassææ
bbllaannoolliinnææ
bbllaannoolliinneennttææ
bbllaannoolliinneenntthhaall
bbllaannssaarree
bbllaanntteerrnnææ
bbllaanniinngg
bbllaannaabbiill
bbllaanniittuuddiinnee
bbllaanniittuuddiinnaalliittaattee
bbllaannaarree
bbllaannoorr
bbllaannoorriisstt
bbllaannoorriissmm
bbllaanneettaarr
BBllaanneettaarriiuumm
bbllaanneettææ
SSiisstteemmuull  BBllaanneettaarr
bbllaanniiffiiccaarree
bbllaanniissffeerrææ
bbllaannttææ
bbllaannttaa††iiee
bbllaannttaarree
bbllaannttuurrooaassææ
bbllaannaallooggiiee
bbllaannoorraaggiiee
bbllaannaahhoorreett
bbllaannaammnneezzææ
bbllaannaarrhhiiee
bbllaannaattoommiiee
bbllaanneexx
bbllaanneexxææ
bbllaanniimmaa††iiee
bbllaanniimmaattææ
bbllaanniimmaall
bbllaanniimmaalliissmm
bbllaanniimmaalliittaattee
bbllaanniimmaalliittuuddiinnee
bbllaanniimmiissmm
bbllaanniimmææ
bbllaannoonniimmææ
bbllaannooddiinnææ
bbllaannoommaabbiill
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bbllaannttaaggoonniissmm
bbllaannaaddææ
bbllaannaaiiaaddææ
bbllaannaaiiaaddiissmm
bbllaannaattaallææ
bbllaannaattaalliittaattee
bbllaannaattiivvææ
bbllaannaattuurriissmm
bbllaannaazzaallææ
bbllaanneellææ
bbllaanneellooaassææ
bbllaanneeaaggrrææ
bbllaanneeaaoo§§ææ
bbllaanneeccttaarr
bbllaanneeddeemmnnææ
bbllaanneeffaassttææ
bbllaanneeggaa††iiee
bbllaanneegguuss
bbllaanneeiiooaassææ
bbllaanneennee
bbllaanneerriittiiccææ
bbllaanneerriissmm
bbllaanneerriittuuddiinnee
bbllaanneexx
bbllaanniimmffææ
bbllaannooaatteennææ
bbllaannoobbiillææ
bbllaannooddaallææ
bbllaannoommaaddææ
bbllaannoossttiimmææ
bbllaannuubbiillææ
bbllaannuuddææ  
bbllaannuuddiissmm      
bbllaannuuddiittaattee    
bbllaannuupp††iiaall    
bbllaannuurrlliiee
bbllaannuurrlliimmee
bbllæænniimmee
bbllæænnæærreett
bbllâânneettuurrii
bbllæænnaa§§ææ
bbllæænnæærraavv
bbllæænnæærræævviittææ
bbllæænnææ§§iiccææ
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((9999))  BB  LL  ÂÂ  NN  DD

bbllâânnddee§§ææ
bbllâânnddaattææ
bbllâânncceeddææ
bbllîînnddæærræættnniiccææ
bbllâânnddaattooaarree
bbllâânndduuiiooaassææ  
bbllâânndduuiioo§§iiee
bbllîînndduurræættoorr
bbllîînnddeeoosseebbii
bbllâânnddrrooggiinn
bbllâânndduurrooaassææ
bbllâânndduurroo§§iittuuddiinnaalliittaattee
bbllîînngguussttiimmee
bbllâânnggee--bblliiddee
bbllâânngguu§§iittoorr
bbllâânnææ
bbllâânnddæærriiee
bbllâânnddaa--bbrrooaa§§tteeii

((110000))  BB  LL  EE  GG

bblleeggaalliittaattee
bblleeggaall
bblleeggæættuurrææ
bblleeggææmmâânntt
bblleeggeennddaarr
bblleeggiioonnaarr
bblleeggiittiimm
bblleegguummiinnooss
bblleeggæænnaa
bblleeggooiisstt
bblleeggoollaattrruu
bblleeggoocceennttrriicc
bblleegguummeenn
bblleeggoozziittaattee
bblleeggiittaattee
bblleeggii§§
bblleeggiimmee
bblleeggiittuuddiinnee
bblleeggiittiimmiissmm
bblleeggæænnaarree
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bblleeggooiisstt
bblleeggoollaattrruu
bblleeggoocceennttrriicc
bblleeggoozziittaattee
bblleegguuiittaattee
bblleeggaalliittaarriissmmuuss
bblleeggaalliizzoorr  
bblleeggllooggææ
bblleeggæættoorreeaassææ
bblleeaaggæænn
bblleegguullaattoorr
bblleegguullaa††iiee
bblleegguulleecc††iiee
bblleegguulleeppssiiee
bblleegghhiivvoocc
bblleeggoollaalliiee
bblleeggoollooggiiee
bblleegglluuzzææ
bblleegguuaa††iiee
bblleeggvveessttrruu
bblleegguuaall
bblleeggaaggiiccææ
bblleeggooggoommaann
bblleeggooddiiee
bblleeggooddiissmm
bblleeggoollaann
bblleeggoonnoorreeee
bblleeggoottiicc

((110011))  BB  LL  OO  NN  DD

bblloonnddoonneezzææ  
bblloonnggeevviittaattee
bblloonnggiittuuddiinnaallææ
bblloonnggoobbaarrddææ  
bblloonnddaallggiiee
bblloonnddooffæætt
bblloonnddooffeettììee
bblloonnddoommeettrriiee
bblloonnddooppeeddiiee
bblloonnddooggoorreeee
bblloonnddooddnniiccææ
bblloonndduubbrriiccææ
bblloonndduubbrriiffiiccaattææ
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bblloonndduuccrraattiivvææ
bblloonndduueettiiccææ
bblloonndduunnggaannææ
bblloonnddoonnggiilliinnææ
bblloonndduuiinnddææ
bblloonnddoonn--jjuuaanniiccææ
bblloonnddiittuuddiinnee
bblloonnddiittuuddiinnaalliittaattee
bblloonnddoonnccttuuoozziittaattee
bblloonndduulleeuu
bblloonndduuiiooaassææ
bblloonndduuiioo§§iiee
bblloonndduuiittooaarree
bblloonnddee§§ææ
bblloonndduulleennttææ
bblloonndduulloozziittaattee
bblloonndduulleenn††ææ
bblloonnddeecceenn††ææ
bblloonnddeelleebbiillææ
bblloonnddiiggeennææ
bblloonnddooeeuurrooppeeaannææ
bblloonnddrrooggiinn
bblloonnddeeaa††ææ
bblloonnddààffiiee
bblloonnddaaiiccææ
bblloonnddaallbbææ
bblloonnddaalliiee
bblloonnddaammææ
bblloonnddaammppff
bblloonnddaannaaiiddææ
bblloonnddaannææ    
bblloonnddaanneezzææ
bblloonnddaannuubbiiee
bblloonnddææddaaccææ
bblloonnddaarrnniiccææ
bblloonnddaauunnææ
bblloonnddiiaaffaanniiccææ
bblloonnddiiaavvoollææ
bblloonnddaarrììee
bblloonnddaattææ
bblloonnddeeccaammeerroonn
bblloonnddeeccaappoottaabbiillææ
bblloonnddeeccaassiillaabbiiccææ
bblloonnddeeccaattlloonniiccææ
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bblloonnddeecceennttææ
bblloonnddeeiiffiiccaarree
bblloonnddeelliiccaattææ
bblloonnddeelliicciiuu
bblloonnddeelliiee
bblloonnddeemmnnææ
bblloonnddeemmooaazzeellææ
bblloonnddeemmuullttææ
bblloonnddeennaattuurraattææ
bblloonnddeenniiee
bblloonnddeennssææ
bblloonnddeennttaallææ
bblloonnddeerriivvææ
bblloonnddeessccuull††ææ
bblloonnddeessffaattææ
bblloonnddeessii§§
bblloonnddeessiimmee
bblloonnddeessiimmii§§
bblloonnddeessii§§iimmee
bblloonnddeessppuuiiaarree
bblloonnddeessttiinnaa††iiee
bblloonnddeessttuullææ
bblloonnddee§§eellaattææ
bblloonnddeettaalliiuu
bblloonnddeessttrrææ
bblloonnddeezzææ
bblloonnddiillaattææ
bblloonnddiillaattaattææ
bblloonnddiilluuaattææ
bblloonnddiinnaammiittææ
bblloonnddiinnaappooiiccææ
bblloonndduubbllææ
bblloonndduuccaallææ
bblloonndduuddùùiiee
bblloonnddùùdduuiiee
bblloonndduuiiaassææ
bblloonndduullccee
bblloonndduullcceeaa††ææ
bblloonndduullcciinneeee
bblloonndduullcciinneeaa††ææ
bblloonndduurrææ
bblloonndduurrdduulliiee
bblloonndduurreerraattææ
bblloonndduuzzææ
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((110022))  BBLLUUZZAA

bblluuzzuuaallææ
bblluuzzaannttææ
bblluuzzee§§ææ
bblluuzzuuffrruucctt
bblluuzzùùrrææ
bblluuzzuurrppaattoorr
bblluuzzaarrii§§ttee
bblluuzzæælloogg
bblluuzzeeiittaattee
bblluuzzeessttrree
bblluuzzoooo
bblluuzzeeccee
bblluuzzeecciiuuaallææ
bblluuzzeecciissmm
bblluuzzeegghhee
bblluuzzeell
bblluuzzeellooaassææ
bblluuzzeexxee
bblluuzziicceerree
bblluuzziiddæærriiee
bblluuzziiggzzaagg
bblluuzziillnniiccææ
bblluuzzâânnææ
bblluuzzââzzaanniiee
bblluuzzmmeerriiee
bblluuzzmmeeuurrii§§
bblluuzzmmeenneeaallææ
bblluuzzoonnææ
bblluuzzoorreeaallææ
bblluuzzuummzzeett
bblluuzzoooomm
bblluuzzvvââccnneett
bblluuzzvvâârrccooll
bblluuzzvvâârrlluuggææ
bblluuzzvvoonn
bblluuzzaaiiccææ
bblluuzzee§§ttee
bblluuzzii§§
bblluuzziittuuddiinnee
bblluuzziittaannææ
bblluuzzuurriiaann††ææ
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bblluuzzoouu
bblluuzzcciivvææ
bblluuzzuurriiee

((110033))  BBOOGGAATT

bbooggààddiinnææ    
bbooggaattaaccaabbiill  
bbooggaattaammaann  
bbooggaattaavviicc
bbooggaattaavviissmm
bbooggaatteeuu
bbooggaatteeiissmm
bbooggaatteellææ  
bbooggaatteenntt
bbooggaatteennuuaatt
bbooggaatteerroosscclleerroozzææ
bbooggaatteessttaatt
bbooggaattiippiicc
bbooggaattââttaa
bbooggaattoonn
bbooggaattrriibbuu††iiee
bbooggaa††ââ††æættooaarree
bbooggaatteelliiee
bbooggaattaalliiee
bbooggaattaalleenntt
bbooggaattaalloo§§
bbooggaattaallppoo§§
bbooggaattaannttii
bbooggaattaanncc
bbooggæættaaiinniicc
bbooggaassttrriicc
bbooggæætteeaallææ
bbooggaattaarrssiiss
bbooggaattaaddiiccssii  ((aa))
bbooggaattaassttiiff

((110044))  BB  OO  II  EE  RR  

bbooiieerraarrhhiiee    
bbooiieerreemmiiaaddææ
bbooiieerrnnaattiicc
bbooiieerroommoonnaahh
bbooiieerrttaarree

99P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



bbooiieerrbbiivvoorr
bbooeerreeccttiill
bboo((ii))eerreeddeeiittaattee
bbooeerrooaarree
bbooeerrooiinnææ
bbooeerrooccoommiicc
bbooeerroottiissmm  
bbooeerroozziiuunnee
bbooeerrzzaattzz
bbooeerruupp††iiuunnee
bbooeerrooaacchhee§§ææ
bbooeerrnnaa§§tteerree
bbooeerrnnaa§§ææ
bbooeerriittuuaall
bbooeerriittmmiicc
bbooeerriivvaalliittaattee
bbooeerrììffooss
bbooeerreecctt
bbooeerrbbiiuu
bbooiieerreemmiitt
bbooeerreettiicc
bbooeerreezziiee
bbooeerrggoottiissmm
bbooeerrmmeettiicc
bbooeerroottoommaannææ
bbooiieerrnnaattiivv
bbooiieerriittuuddiinnee
bbooeerrnnaazz
bbooeerroottiicc

((110055))  BBOONNAAPPAARRTTEE

BBoonnaappaarrttee (parte-§i face)
bboonnaappaarrtteenneenn††ææ
bboonnaappaarrtteeuu
bboonnaappaarrttaammeenntt
bboonnaappaarrtteerriiaall
bboonnaappaarrddeelleeaann
bboonnaappaarrddeenntt
bboonnaappaarrtteell
bboonnaappaarrtteeffaacctt
bboonnaappaarrtteezziiaann
bboonnaappaarrttiiccuullææ
bboonnaappaarrttiiffiicciiuu
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bboonnaappaarrttiittuuddiinnee
bboonnaappaarrttiimmee
bboonnaappaarrttii§§

((110066))  BBOONNJJUURR

bboonnjjuurræættuurrææ  
bboonnjjuurraatt
bboonnjjuurraa††iioonniisstt
bboonnjjuurr--îîmmpprreejjuurr      A§a se salutæ Evreii cu Arabii înainte de a se

circumucide
bboonnjjuurraassiicc
bboonnjjuurrææmmâânntt
bboonnjjuurr--ffiixx
bboonnjjuurriiddiicc
bboonnjjuurriissttccoonnssuulltt
bboonnjjuurriiuu--ddee--oonnooaarree
bboonnjjuurrnnaalliisstt
bboonnjjuurruuiitt
bboonnjjuurree§§
bboonnjjuurraalloo--aallttaaiicc
bboonnjjuurraanngguuttaanniicc
bboonnjjuurreecchhee
bboonnjjuurreeee
bboonnjjuurreettrrææ
bboonnjjuurrggeenntt
bboonnjjuurriicc
bboonnjjuurriinnaarr
bboonnjjuurriiccaarr
bboonnjjuurrlleett
bboonnjjuurrmmaa§§
bboonnjjuurroolloogg
bboonnjjuurrss
bboonnjjUUrrssaa--MMaarree
bboonnjjuurrssiittææ
bboonnjjuurrssuulliinnææ
bboonnjjuurruugguuaayyaann Cel cu sentimentul noìc al 
bboonnjjuurruuiioocc
bboonnjjuurruuiiaallææ
bboonnjjuurrzziiccææ
bboonnjjuurrzzææ
bboonnjjuurraaccooll
bboonnjjuurraall
bboonnjjuurraalliittaattee
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bboonnjjuurraanniisstt
bboonnjjuurraaddææ
bboonnjjuurraarr
bboonnjjuurraattoorriiee
bboonnjjuurraattoorriiuu
bboonnjjuurrggaassmm
bboonnjjuurriibbiill
bboonnjjuurrii§§

((110077))  BBOORRFFAA∑∑

bboorrffaallss
bboorrffaann
bboorrffeelliinnææ
bboorrffeelliinnaatt
bboorrffæænniiccææ
bboorrffeevvrruu
bboorrffaallnniicc        Precum Ricæ, fante de Obor
bboorrffaalluuss
bboorrpphhaalliicc
bboorrffaammeenn
bboorrffaannttææ  
(Ricæ) bboorrffaannttee de…
bboorrffaannttææ
bboorrffaasscciinnaa††iiee
bboorrffaasstt
bboorrffaassttiiddiiooaassææ
bboorrffaa§§tteerrnnuutt
bbOOrrffeeuu
bbòòrrffiicc
bboorrffiissmm
bboorrffaaccttiivv
bboorrffii§§
bboorrffeettee
bboorrffoonnooaarree
bboorrffoonnoorraabbiill
bboorrffoonneesstt
bboorrffoooollooggiiee
bboorrffiiaacceeuu
bboorrffiinnccææ
bboorrffiioonnoommaannææ
bboorrffooppuulleenn††ææ
bboorrffoorraa††iiee
bboorrffee§§ttee
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bboorrffiittoolliinnææ
bboorrffeessttrrææ
bboorrffuurrææ
bboorrffuurriieerr
bboorrffeezz¶¶
bboorrffeell
bboorrffiiee
bboorrffeett
bboorrffii§§
bboorrffiizzoonnttaallææ
bboorrffiinnaammeennttaall
bboorrffiillaa††iiee
bboorrffiillaanntt
bboorrffiittiicc
bboorrffooiidd
bboorrffooiiddaall
bboorrffooaarree
bboorrffiizzddææ
bboorrffiizzddiiccææ
bboorrffiizziicc
bboorrffââ††ææ
bboorrffââ††ââiiaallææ
bboorrffllooaarree
bbooaarrffee§§ææ
bbooaarrffaannaattææ
bbooaarrffaacciieess
bboorrffaaddææ
bboorrffaagguurree
bboorrffaallææ
bboorrffaalliiee
bboorrffaalleettiiccææ
bboorrffaammeelliiccææ
bboorrffaannddoossiittææ
bboorrffaappttææ
bboorrffeellee§§aagg
bboorrffeelliibbrrææ
bboorrffeelliinniittaattee
bboorrffeelliiee
bbOOrrffeelliiaa
bboorrffeelloonniiee
bboorrffeemmeellææ
bboorrffeessææ
bboorrffeessiieerr
bboorrffeessttiivvaall
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((110088))  BBOOSSTTAANN

bboossttaannddiinngg
bbooSSttaann--PPææppuu§§ææ
bbooSSttaann--PPææ††iittuull
bboossttaanniiooll
bboosstteennssiibbiill
bboosstteennttaattiivv
bboossttaanniittaattee  
bboossttaanniittuuddiinnee
bboossttaannii§§
bboossttiinnaatt
bboossttiinnaa††iiee
bboossttiinnaattiivv
bboossttaannooddiinn
bboossttaannaa††iiee
bboossttaannoommaalliiee
bboossttaanncceessttrraall
bboossttaannaahhoorreett
bboossttaannaaffuurrææ
bboossttaannaarrffiisstt
bboossttaannaappooddaa
bboossttaannaattoommiiee
bboossttaannggeelliicc
bboossttaannggeelliissmm
bboossttaanngghheelliiccææ
bboossttaanngglloo--aammeerriiccaann
bboossttaannggrroossiisstt
bboossttaanniimmiisstt
bboossttaannoorrmmaall
bboossttaannddrrooggiinn
bboossttaannddrruu
bboossttaannddrree§§
bboossttaannddrree††ee
bboossttaannddrree††iissmm
bboossttaanneelliidd
bboossttaanneevvooiiee
bboossttaanneexx
bboossttaanngglliicciisstt
bboossttaanngglliiccaannddrruu
bboossttaanngglliiggaarr
bboossttaanniimmaa††iiee
bboossttaannooddiicc
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bboossttaann  ffrruummooooooss……  
bboossttaannaall  
bboossttaannaalliittaattee
bboossttaannaalleeppssiiee
bboossttaannaalliizzææ
bboossttaannaallooggiiee
bboossttaannoollooggiiee
bboossttaannaannaass
bboossttaannaannaassiicciissmm
bboossttaannaannssiittuuddiinnee
bboossttaannaannaassiicc
bboossttaannuuaall
bboossttaannuuaalliittaattee
bboossttaannuuaallggeessiicc
bboossttaannaappooddaa
bboossttaannaappooddiicc
bboossttaannaappooddiittaattee
bboossttaannaappooddiissmm
bboossttaannaassoonn
bboossttaannaassoonniicc
bboossttaannaassoonniittaattee
bboossttaanncceeppss
bboossttaanncc’’
bboossttaanncchhiisstt
bboossttaanncchheettææ
bboossttaanncciiee
bboossttaannddiivv
bboossttaannttiinn
BBoossttaannttiinneessccuu
bboossttaannddoossaarree
bboossttaannddoossaammeenntt
bboossttaannddrroocceeuu
bboossttaannddrruucc
bboossttaannoommaalliiee
bboossttaannoonniimm
bboossttaannoonniimmaatt
bboossttaannoonniimmiittaattee
bboossttaannoosstt
bboossttaannoossttiicc
bboossttaannttee  mmeerriiddiieemm
bboossttaannttiicc
bboossttaannttiicchhiittaattee
bboossttaannttiiddoott
bboossttaannttiippoodd
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bboossttaannttoollooggiicc
bboossttaannttùùmm
bboossttaannttuummiittaattee
bboossttaann††æærr††
bboossttaannuuss
bboossttaannuuaall  
bboossttaannxx
bboossttaannxxiieettaattee

((110099))  BBOO∑∑OORROOGG

bboo§§oorrbboogg
bboo§§oorrbbeeccææiiaallææ
bboo§§oorrooggeenneezzææ
bboo§§oorrooggeenniiee
bboo§§oorrooggrraaffiiee
bboo§§oorroollooggiiuu
bboo§§oorrttooggrraaffiiee
bboo§§oorrttoorriiggiinnaalliittaattee
bboo§§oorrooggaarrnniicc
bboo§§oorrooggæærriimmee
bboo§§oorrooggâârrjjiitt
bboo§§oorroogguurrlliiuu
bboo§§oonnttoorroogg
bboo§§oonnttoorrooggeeaallææ
bboo§§oorrooddiittoorr
bboo§§oorrooddiiuu
mmoo§§oorroogg

((111100))  BB  OO  TT

bboottiittææ
bboottaarriiee
bboottâânnjjiittuurrææ
bboottoovvaa
bboottoossccooppiiee
bboottiimmee
bboottii§§
bboottiittuuddiinnee
bboottrræævviittoorr
bboottoorrss
bboottoonntt
bboollttoosseebbiitt
bboottaabbiill
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bboottaabbiilliittaattee
bboottaaiiee
bboottaammoollooggiiee
((hhiippoo))bboottaamm
bboottccaapp
bboottccææ
((iimm))bbootteenntt
bbootteenn††iiaall
bboottiiccnniitt
bboottiiccnniirree
bboottiirr
bboottooll
bboottrriivviitt
bboottrriivveeaallææ
bboottrrooaaccee
bboottaattiivv
bboottiimmee
bboottiittuuddiinnee
bboottaa††iiee
bboottoossbbiirruull  ((ccuu))
bboottiittuurrææ
bboottuunnjjiimmee
bboottooffeeii
bbootteerriioollooggiiee
bboottnniiee
bboottnniicciissmm
bboottnniicciittaattee
bboottnniittuuddiinnee
bboottttoo--vvooccee
bboottaalliittaarr
bboottaalliizzaattoorr
bboottèèmm
bbootteemmiicc
bboottaanntt
bboottaa††iiee
bboottccææ
bboottuumm
bboottbbooddaacc  !!
bboottaaiiee
bboottee††
bboottiizzaa††iiee
bboottlleett
bboottoonnooggeeaallææ
bboottrrooppiittoorr
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bboottooaarrssææ
bboottooaarrttææ
bboottooaannttææ

((111111))  BBOOUU  

bboouuæættoorr  
bboouuæættooaarree  
bboouuaattiicc
bboouuaattiissmm
bboouuaattiittaattee
bboouuaattiittuuddiinnee
bbooùùggeerr  
bboouubbiiccuuuu  
bboouucciiddeerree
bboouucciiggææ--ll Boaca !
bboouudd
bboouuddeeaallææ De aici expresia : Ari, mæi Ioane, tragi brazdele ca udatul 

boului 
bboouuddeelliittaattee
bboouuddoommeettrruu
bboouugguuììrree    Când boul e doar în stadiu de vi†el uguie ca stadiul de 

porumbel
bboouuiimmiirree…… bòicæ : tu s¶ fii : n-ai fi ?
bboouuiittaarree    Cæci uitarea este boiascæ
bboouullaann      Nu boulean de brenadiri, ci bou de bbuullaann  
bboouulleeii
bboouulleeiicc
bboouulleeiiooss
bboouullii††aarrnniicc
bboouulliiuu
bboouulliissmm
bboouullmmaattiicc
bboouullttiimm
bboouulluuiitt
bboouulluuiioott
bboouummaann Cine zicea cæ în fiecare bou zace un man ? ∑i cæ boul este 

viitorul omului?
bboouummaanniissmmuuss      Culmea fiind cæ cel socialist era, nu bouatic, ci

câinatic
bboouummaanniittaarriissmm
bboouummaanniizzaatt      Numai atunci când devine bou §i dæ cu cornul - atunci 

devine omesc
bboouummbblleett
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bboouummbbrrææ Sus, pe dealul roului, / La umbri†a boului» 
bboouummeedd    Ca în plastica lui Dem
bboouummfflleett
bboouummllaauutt    Cel cu coarne punctiforme
bboouummooaarree
bboouummoorriissttiicc
bboouummpplluuttuurrææ
bboouunn’’
bboouunnaanniimm
bboouunnaanniimmiittaattee
bboouunncchhii
bboouunnddææ
bboouunndduuiiooss
bboouunneeaallttææ
bboouunneeoorrii Ca boul - nu ca neboul
bboouunnggeerree
bboouunngguueenntt
bbooùùnniicc
bboouunniiccoorrnniicc    Nu poartæ tricorn - ca al†ii
bboouunniiffiiccaa††iiee
bboouunniillaabbiiaatt  Labia boului unic græiazæ
bboouunniioonnaall
bboouunniirree
bboouunniisseexxuuaatt
bboouunniissiillaabbiicc
bboouunniissoonn
bboouunniivveerrssaall
bboouunniivvoocc
bboouunnss
bboouunntt Dacæ existæ brânzæ de iepure, de ce n-ar fi unt de bou?
bboouunnttooss      A§a spun cei care sânt convin§i cæ ugerul este, în fapt, coi
bboouunnttuull--vvaacciiii
bboouunnuull
bboouurraarree  
bboouuttssiiddeerr
bboouurriiffeerr
bboouurrbbaann
bboouurrbbaarriiuu
bboouurreettrroo
bboouurrggeenn††ææ
bboouurrggiiee
bboouurrggiissiitt
bboouurriiaa§§
bbooùùrriicc
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bboouurrììcc
bboouurriinnaarr
bboouurrââtt
bboouurrlleett
bboouurrss
bboouurrssaarr
bboouurrssooaaiiccææ

((111122))  BBOOVVIINNAA

bboovviinnaalliittaattee
bboovviinnddeeccaabbiill
bboovviinnddiiccttææ
bboovviinnddiicciiuu
bboovviinnddeexx
bboovviinneeggrreettææ
bboovviinnee††iiuu
bboovviinnoovvaatt
bboovviinnoovvææ††iiee
bboovviinnoo--nnccooaaccee        £arm nebun…
bboovviinnoo--vveerriittaass
bboovviinnii§§oorr
bboovviinniiffiiccaatt
bboovviinniiccuullttuurrææ      Tot de culturæ †ine 
bboovviinnaarrss
bboovviinnaarrddeerree
((LLeeoonnaarrddoo))bbooVViinnccii
bboovviinnddeerree
bboovviinnaall
bboovviinnaalliissmm
bboovviinnaalliittaattee
bboovviinniittuuddiinnee
bboovviinneett
bboovviinnee††ee            «Giovinezaaa, bovinezaaa.» 
bboovviinnoo--uuggrriicc
bboovviinnllaannddeezz
bboovviinnaapptt
bboovviinncceerrtt
bboovviinncceesstt
bboovviinnccuulltt
bboovviinnddeeccaatt
bboovviinnddeexx
bboovviinnddiicc
bboovviinnddiiccee
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bboovviinnddoo--eeuurrooppeeaann
bboovviinnggeennuuiittaattee
bboovviinniimmææ
bboovviinniimmiiooss

((111133))  BBRRAAMMBBUURRAA

bbrraammbbuurraajj
bbrraammbbuurraajjnniicc
bbrraammbbuurraajjaarree
bbrraammbbuurrdduuff
bbrraammbbuurrddææ
bbrraammbbuurrttææ
bbrraammbbuurrttooss
bbrraammbbuurrlleesscc
bbrraammbbuurrllææ
bbrraammbbuurrllaattiicc
bbrraammbbuurraallee
bbrraammbbuurrbbaanniissmm
bbrraammbboouurrbboonn
bbrraammbbuurrllaannddiicc
bbrraammbbuurrbbaanniissmm
bbrraammbbuurriicc
bbrraammbbuurrllaaccrruu
bbrraammbbuurrnnee††iiccææ
bbrraammbbuuffoonn
bbrraammbbuuiimmaacc
bbrraammbbuulliioonn
bbrraammbbuulleeii
bbrraammbbuulliiee
bbrraammbbuulliinnææ
bbrraammbbuulliiccææ
bbrraammbbuulliittææ

((111144))  BB  RR  AA  VV

bbrraavvaannss
bbrraavvaannttaajj
bbrraavvaarr
bbrraavvaarrdd
bbrraavvaarriiaatt
bbrraavveennttuurrææ
bbrraavveerrssiiuunnee
bbrraavviiaa††iiee
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bbrraavviiaattoorr
bbrraavviiddææ
bbrraavviittaattee
bbrraavviittaammiinnææ
bbrraavvoorrttoonn
bbrraavvooccaatt
bbrraavvuuaabbiill
bbrraavvuu††ììee
bbrraavvaaggiinnaall
bbrraavvaaggiinniiccææ
bbrraavvaallaahh
bbrraavvaallaahhiissssiimm
bbrraavvaalliidd
bbrraavvaallooaarree
bbrraavvaammppiirr
bbrraavvaarriiaatt
bbrraavvaarriioollææ
bbrraavvaarriiccee
bbrraavvaarrnnii††ææ
bbrraavvaarrzzææ
bbrraavvaassaallææ
bbrraavvaassaalliissmmuuss
bbrraavvaasstt
bbrraavvaasstteenniiccææ
bbrraavvaaccææ
bbrraavvææddaannææ
bbrraavveehheemmeenntt
bbrraavveellooccee
bbrraavveelloocciippeeddeessttrruu
bbrraavveenneerriicc
bbrraavveenneerrææ
bbrraavveenniinn      De la bravestalæ
bbrraavveenniinniicc
bbrraavveesseell
bbrraavveessttææ        De la vestaltæ
bbrraavveetteerraann
bbrraavviicciiuu
bbrraavviicciiooss
bbrraavviinniiccuullttuurrææ
bbrraavviiooll
bbrraavviioollnniicc
bbrraavviirrggiinn
bbrraavviirriill
bbrraavvii††eell (la tavæ)

112P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



bbrraavviittææ      (încæl†atæ)
bbrraavvooccaalliizzææ
bbrraavvooiinniicc
bbrraavvooiinniicciiee
bbrraavvuullnneerraabbiill
bbrraavviittuuddiinnee
bbrraavviimmee
bbrraavvooccaa††iiee
bbrraavvooccaattiivv
bbrraavvooccaatt
bbrraavvuuaabbiill
bbrraavvuu††iiee
bbrraavvaaggiinn
bbrraavvaaggiinnaalliittaattee
bbrraavvaaggiinnaassttrruu
bbrraavvaaggiinniittææ

((111155))  BBRRÂÂNNZZ~~

bbrrâânnzz’’
bbrrâânnzziimmee
bbrrâânnzziiffoorrmmiiccææ
bbrrâânnzzoollooggiiee
bbrrâânnzzoooossooffiiee
bbrrâânnzzooggrraaffiiee
bbrrâânnzziittuuddiinnee
bbrrâânnzzii§§
bbrrâânnzziimmoollooggiiee
bbrrâânnzzaalluubbrriittaattee
bbrrâânnzzaa††iiee
bbrrâânnzzaa††iioonnaallææ
bbrrâânnzzaa††iiaabbiilliittaattee
bbrrâânnzzeeccttææ
bbrrâânnzzeeccttiivvoorrææ
bbrrâânnzzeeccttoommeettrriiee
bbrrâânnzzeecctteerriittaattee
bbrrâânnzzeeccuurriittaattee
bbrrâânnzzeennssiibbiillææ
bbrrâânnzzeennssiibbiilliissmmuuss
bbrrâânnzzeennssiibblleerriiee
bbrrâânnzzeerrtt’’
bbrrâânnzzeerrttææ
bbrrâânnzzeerr††iiee
bbrrâânnzzeerrttiiffiicciiuu
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bbrrâânnzziiddiiooss
bbrrâânnzziiddiittooaarree
bbrrâânnzziittoorriiee
bbrrâânnzziinnuuaanntt
bbrrâânnzziinnuuaa††iiee
bbrrâânnzziinnuuaannttiittuuddiinnaall
bbrrâânnzziiggnniiffiiaanntt
bbrrâânnzziippeedd
bbrrâânnzziippiidd
bbrrâânnzzoollaa††iiuunnee
bbrrâânnzzoolluubbiillææ
bbrrâânnzzoollooggrraaffææ
bbrrâânnzzoommnniiaaccææ
bbrrâânnzzoonnddaabbiillææ
bbrrâânnzzppiirraattææ
bbrrâânnzzppiirraa††iiuunnee
bbrrâânnzz’’ttiinncctt
bbrrâânnzz’’ttiinnccttiivv
bbrrâânnzz’’ttrruuiittææ
bbrrâânnzzùùllææ
bbrrâânnzzuullaammeenntt
bbrrâânnzzuullaattiittuuddiinnee
bbrrâânnzzuullttææ
bbrrâânnzzuullttaannddrrææ
bbrrâânnzzaarrcciinnææ
bbrrâânnzzæærrcciinnaattææ
bbrrâânnzzæænnæættooaassææ
bbrrâânnzzeettaattææ
bbrrâânnzzeessttrree
bbrrâânnzzeettoo§§aattææ
bbrrâânnzzoo††iiee
bbrrâânnzzoo††iittoorrnniicc
bbrrâânnzzuuffllee††iirree
bbrrâânnzzuuffllee††eell
bbrrâânnzzuurraattææ
bbrrâânnzzuu§§iittææ
bbrrâânnzzaaddaarrnniicc
bbrrâânnzzææppaaddææ
bbrrâânnzzææuuaattææ
bbrrâânnzzddrraavvæænnææ
bbrrâânnzzeecciittææ
bbrrâânnzzeessttrraattææ
bbrrâânnzziiddiittææ
bbrrâânnzzooccrroonniissmm
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bbrrâânnzzooiieerreettiissmm
bbrrâânnzzooiieerreettiicc
bbrrâânnzzooiieerriittiicc      Spa†iul cu pricina
bbrrâânnzzoossttaazziiee
bbrrâânnzzootteerriissmm
bbrrâânnzzaammffiirr      (Gheorghe)
bbrrâânnzzeeiittaattee
bbrrâânnzzeeii††ææ
bbrrâânnzzeell
bbrrâânnzzeelloossnniicc
bbrrâânnzzeellooaassææ  De aceea trebuie sæ se spele mai des pe la joasæ
bbrrâânnzzeemmooaassææ
bbrrâânnzzaarrzzæærrææ
bbrrâânnzzaarrzzaavvaattiiccææ
bbrrâânnzzæælluuddææ
bbrrâânnzzææuu
bbrrâânnzzooiiccææ
bbrrâânnzzaallææuu
bbrrâânnzzeeccee
bbrrâânnzzeerroo
bbrrâânnzzooiiooaassææ
bbrrâânnzzooddiiee
bbrrâânnzzuurrlliiee
bbrrâânnzzooiidd
bbrrâânnzzoovveenneerriicc
bbrrâânnzzeerroovvaalleennttææ
bbrrâânnzzeerroovvaalloorriicc
BBrrâânnzzooppoolleessccuu
bbrrâânnzzaammeenntt
bbrrâânnzzaammeennttaalliiccææ
bbrrâânnzzaammeennttiittuuddiinnee
bbrrâânnzzaabbiillææ
bbrrâânnzzaabbiilliittaattee
bbrrâânnzzaarree
bbrrâânnzzaarreettææ
bbrrâânnzzaarrii§§ttee
bbrrâânnzzooiicc
bbrrâânnzzooiinniiccææ
bbrrâânnzzuuiittooaarree
bbrrâânnzziivv
bbrrâânnzziivviittaattee
bbrrâânnzziivviissmm
bbrrâânnzzaacc††iiee
bbrrâânnzzeeaallææ
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bbrrâânnzzeeaalliittaattee
bbrrâânnzziissmm
bbrrâânnzziisstt
bbrrâânnzziittuuddiinnee
bbrrâânnzziiffiiccaarree
bbrrâânnzzeepptt
bbrrâânnzzeepp††iiee
bbrrâânnzziittoorriiuu
bbrrâânnzzii††iiee  ((ppeerriiooaaddææ))
bbrrâânnzzii††iioonnaall
bbrrâânnzzii††iioonnaalliittaattee
bbrrâânnzziittaattee
bbrrâânnzziilliiaabbiill
bbrrâânnzzeesscceenntt
bbrrâânnzzaann††ææ
bbrrâânnzzuuaall
bbrrâânnzzuuaalliittaattee
bbrrâânnzzeexx
bbrrâânnzzeexxuuaall
bbrrâânnzzeexxuuaalliissmm
bbrrâânnzzeexxuuaalliittaattee
bbrrâânnzzaanntt
bbrrâânnzzaannttii§§
bbrrâânnzzeerreenntt
bbrrâânnzzeerreenn††ææ
bbrrâânnzzaa††
bbrrâânnzziissttrruu
bbrrâânnzziissttrriicc
bbrrâânnzziiuunnee
bbrrâânnzzaattiivv
bbrrâânnzzaaxx
bbrrâânnzziicciiuunnee
bbrrâânnzzoo§§eenniiee
bbrrâânnzziiccooll
bbrrâânnzziiccuullttuurrææ
bbrrâânnzziizzddeennttii††iiee
bbrrâânnzziizzddaattææ
bbrrâânnzziizzddiiccuu††ææ
bbrrâânnzziiccttiirr  !!
bbrrâânnzziiddeerraatt
bbrrâânnzziillnniiccææ
bbrrâânnzziimm††ææmmâânntt
bbrrâânnzziittuuaa††iiee
bbrrâânnzzaattiittuuddiinnee
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bbrrâânnzzoopprraannææ        De brânzoloraturæ
bbrrâânnzzoottttoo--vvooccee
bbrrâânnzzyyttoorriixx
PPâânnææ--nn  bbrrâânnzzeellee  aallbbee  !!

((111166))  BB  RR  OO  NN  ZZ

bbrroonnzzaacc
bbrroonnzzaaii
bbrroonnzzaall
bbrroonnzzaaccææ
bbrroonnzzaaiinnææ
bbrroonnzzaallnniiccææ
bbrroonnzzaaiirreezzææ
bbrroonnzzeexxee  !!
bbrroonnzzeeii††ææ
bbrroonnzzeeuu
bbrroonnzzeeiicciidd
bbrroonnzzeemmooaassææ
bbrroonnzzeeiinnææ
bbrroonnzzoollææ
bbrroonnzzoollaattrrææ
bbrroonnzzoollaannttææ
bbrroonnzzuulliiee
bbrroonnzzuulliissmm
bbrroonnzzuurrlliiee
bbrroonnzzuulluuff
bbrroonnzzuulluuffeettnniiccææ
bbrroonnzzuulluuffeettiiee
bbrroonnzziillnniicc
bbrroonnzzuuaarr
bbrroonnzzaattaavviissmmuuss
bbrroonnzzooiiooss
bbrroonnzzææiitt
bbrroonnzzoottaauurr
bbrroonnzziièèmmee  aarrrroonnddiissmmeenntt
bbrroonnzziimmææ
bbrroonnzziiffeerr
bbrroonnzziinnææ
bbrroonnzzuullttaanntt
bbrroonnzzuullaattææ
bbrroonnzzuullaattoorriiee
bbrroonnzzaaddiiee
bbrroonnzzaaddiiccææ
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bbrroonnzzaaddiissmm
bbrroonnzzaaddoo--bbrroonnzzoocchhiissmm
bbrroonnzzaahhæærr
bbrroonnzzaahhaarriissiitt
bbrroonnzzaarrvvææ
bbrroonnZZii††aa  BBrroonnzzttoonn

((111177))  BBRROOSSCCOOII

bbrroossccooiiccææ
bbrroossccooiiccoollaattrruu
bbrroossccooiicciissmm
bbrroossccooiicciittaattee
bbrroossccoollaassttiicc
bbrroossccoolliioozzææ
bbrroossccoollooppiiee
bbrroossccoollooppeennddrraattiiccææ
bbrroossccoonnccss
bbrroossccooppiitt
bbrroossccooppiittaatt
bbrroossccooppiittaattiittuuddiinnaallææ
bbrroossccooppiittaarree
bbrroossccooppiitteenniiee
bbrroossccoo††iiaann
bbrroosskkyy  
bbrroossccoo††iiaann
bbrroossccoorrppiiee      Dacæ-i îmblânzitæ 
bbrroossccrrooaaffææ      Dacæ-i scrobrofitæ 
bbrroossccuullppttuurrææ
bbrroossccooaaddææ
bbrroossccooddooiiccææ
bbrroossccooddii††ææ
bbrroossccooddooii    //  bbrroossccoottrreeii  
bbrroossccoobbrraa
bbrroossccoobbzzææ
bbrroossccoocchheettææ
bbrroossccoocchheettæærriiee
bbrroossccoocckkeerr
bbrroossccooccooaannææ
bbrroossccooccoonn
bbrroossccooccoo§§
bbrroossccooddaannææ
bbrroossccooddiirree
bbrroossccooddeeiinnææ
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bbrroossccooddooaa§§ææ
bbrroossccooeerreenntt
bbrroossccooffii††ææ
bbrroossccooiiooss
bbrroossccooaaiiee
bbrroossccooiiooaassææ
bbrroossccooììtt
bbrroossccooiittuurrææ
bbrroossccooiiff
bbrroossccoott
bbrroossccoojjoocc
bbrroossccoolleegg
bbrroossccoolleeoopptteerr
bbrroossccoolleerriicc
bbrroossccoolleett
bbrroossccoolliibbrrii
bbrroossccoolliinn
bbrroossccoolliinniittaattee
bbrroossccoolliinndd
bbrroossccoolliinnddæættoorr
bbrroossccoollooaannææ
bbrroossccoollooccvviiuu
bbrroossccoollooiidd
bbrroossccoolloonniiee
bbrroossccoommiicc
bbrroossccoommiiccæærriiee
bbrroossccoommeeddiiee
bbrroossccoommeeddiiaann††
bbrroossccoommiissiiee
bbrroossccoommiitteett
bbrroossccoommoodd
bbrroossccoommppaanniiee
bbrroossccoommuunnaall
bbrroossccoonn
bbrroossccoonniicc
bbrroossccoonniivveenn††ææ
bbrroossccoonnaabbiiuu
bbrroossccoonnaacc
bbrroossccoonn  bbrriioo
bbrroossccoonncceepptt
bbrroossccoonnccllaavv
bbrroossccoonnddaacc
bbrroossccoonnffuuzz
bbrrooss’’  ccoonn  ffuuooccoo
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bbrroossccoonnggrreess
bbrroossccoonnjjuurraa††iiee
bbrroossccoonnssiilliiuu
bbrroossccoonnssoorrtt
bbrroossccoonnttee
bbrroossccoonnttrraa
bbrroossccoonnttrraallttoo
bbrroossccoonnttrraarr
bbrroossccoonnttuurr
bbrroossccoonnvviivv
bbrroossccooppaann
bbrroossccooppccææ
bbrroossccooppiill
bbrroossccooppooii
bbrroossccoorriisstt
bbrroossccoorr
bbrroossccoorraall
bbrroossccoorrbb
bbrroossccoorrddiiaall
bbrroossccoorree††
bbrroossccoorriiddææ
bbrroossccoorriinnttiicc
bbrroossccoorrnn
bbrroossccoorrnniisstt
bbrroossccoorrnnuull--CCaapprreeii
bbrroossccoorrnnuutt
bbrroossccoorrooii
bbrroossccoorroollææ
bbrroossccoorrpp
bbrroossccoorrppoolleenntt
bbrroossccoorrppuuss
bbrroossccoorrssiiccaann
bbrroossccoorrtteexx
bbrroossccoorrttiiccaall
bbrroossccoossaa§§
bbrroossCCoossâânnzzeeaannaa
bbrroossccoossttaall
bbrroossccoottooii
bbrroossccooww--bbooyy
bbrroossccoorrnnuutt
bbrroossccooppuullaa††iiuunnee
bbrroossccoorrooaannææ
bbrroossccoollaappss
bbrroossccooggeeaammiittee
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bbrroossccaabbaalliinn
bbrroossccaabbaallææ
bbrroossccaabbaalliissttiiccææ
bbrroossccaabbaannooss
bbrroossccaabbaarreett
bbrroossccaabbiinneett
bbrroossccaabboottiinn
bbrroossccaabbrriioollææ
bbrroossccààbbuullææ
bbrroossccaaccaa
bbrroossccaacc--oo
bbrroossccaaccooffoonniiee
bbrroossccaaddææ
bbrroossccaaddiisstt
bbrroossccaaddiinnææ
bbrroossccaaddâânnææ
bbrroossccaaddrriill
bbrroossccaaddrruu
bbrroossccaadduucc
bbrroossccaaiiaacc
bbrroossccaaiiaaffææ
bbrroossccaaììdd
bbrroossccaaiimmaacc
bbrroossccaall--ddee--mmaarree
bbrroossccaalldd
bbrroossccæællddæættooaarree
bbrroossccaallaammbbuurr
bbrroossccaallffææ
bbrroossccaalliicc
bbrroossccaalliiff
bbrroossccaalliinn
bbrroossccaalliinniittaattee
bbrroossccaalliittaattee
bbrroossccaallmmaanntt
bbrroossccaallooffiill
bbrroossccaalloottææ
bbrroossccaall--ppuutteerree
bbrroossccaalluuss
bbrroossccaallvviinn
bbrroossccaannaarr
bbrroossccaannaarriicc
bbrroossccaannaarrììee
bbrroossccaannccii  !!
bbrroossccaannddiidd
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bbrroossccaannddooaarree
bbrroossccaanniibbaall
bbrroossccaannii§§
bbrroossccaanntt
bbrroossccaannttiicc
bbrroossccaannttoo
bbrroossccaannttoorr
bbrroossccaapp
bbrroossccaapprrææ
bbrroossccaapprriicciiuu
bbrroossccaapprriinn
bbrroossccaappttiivv
bbrroossccaarraaccaattii††ææ
bbrroossccaarraacctteerr
bbrroossccaarraaccuuddææ
bbrroossccaarraaccuull
bbrroossccaarraass
bbrroossccaarrddiiaacc
bbrroossccaarreenn††ææ
bbrroossccaarreettææ
bbrroossccaarreeuu
bbrroossccaarriieerrææ
bbrroossccaarrnnaall
bbrroossccaarrnniivvoorr
bbrroossccaarrtt
bbrroossccaarrttee
bbrroossccaauuzzaa
bbrroossccaavvaalliinn
bbrroossccaazzaanniiee
bbrroossccaazzoonn
bbrroossccooddiill
bbrroossccooaaddææ
bbrroossccooaaddaa--vvaacciiii
bbrroossccooaajjææ
bbrroossccooaammææ
bbrroossccooaappssææ
bbrroossccooaarrddææ
bbrroossccoobbee
bbrroossccoobbiittooaarree
bbrroossccoobbzzææ
bbrroossccaaddrrææ
bbrroossccaaddrriillææ
bbrroossccaallaaddææ
bbrroossccaalloopp
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bbrroossccaammoottaabbiill
bbrroossccaappaaddææ
bbrroossccoorrttææ
bbrroossccuullaapp
bbrroossccæælliittuurrææ
bbrroossccuussiinn††ææ
bbrroossccaabbiiee
bbrroossccaabbrrooss
bbrroossccaaffaannddrruu
bbrroossccaaffooiidd
bbrroossccaalldd’’
bbrroossccaallddææ
bbrroossccaappuullaarriittaattee
bbrroossccoocc
bbrroossccooppiitt
bbrroossccuuffææ
bbrroossccùùll
bbrroossccuullææ
bbrroossccuullaarree
bbrroossccuullaammeenntt
bbrroossccuunndd
bbrroossccuurrtt
bbrroossccuuaarrtteett
bbrroossccuubbiisstt
bbrroossccuubbiittuuss
bbrroossccuucc
bbrroosscc
bbrroossccuuccææ
bbrroossccuucc--aarrmmeenneesscc
bbrroossccuuccooaannææ
bbrroossccuuggeett
bbrroossccuuccuuvvaaiiee
bbrroossccuuii
bbrroossccuulliicc
bbrroossccuulliinnaarr
bbrroossccuulliioonn
bbrroossccuullttuurrææ  //BBaattrraaccuullttuurraallnniiccaa
bbrroossccuupplluu
bbrroossccuurr
bbrroossccuurriittaattee
bbrroossccuurriissmmuuss
bbrroossccuurriittuuddiinnaalliittaattee
bbrroossccuurriimmee
bbrroossccuurraatt

123P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



bbrroossccuurrbb
bbrroossccuurrccaanniicc
bbrroossccuurriiee
bbrroossccuurrvvææ
bbrroossccuuttaarree
bbrroossccuuttrrææ
bbrroossccuuvviiooss
bbrroossccuuzzææ
bbrroossccuu§§ccææ
bbrroossccaalliinn
bbrroo§§ccaaddâârr
bbrroossccaaddâânnææ
bbrroossccrruuddeellææ
bbrrooaasscc’’
bbrrooaassppæættææ
bbrrooaasscceennddeenn††ææ
bbrrooaassccaarriiddææ
bbrrooaasscceennssiiuunnee
bbrrooaasscceennssoorr
bbrrooaasscceettææ
bbrrooaasscceezzææ
bbrrooaasscceettiissmm
bbrrooaassccuullttaarree
bbrrooaassccuunnssææ
bbrrooaassccuunnddææ
bbrroosscceenniiuu
bbrroossccrriiss
bbrroosscchheettææ
bbrroossccrrooii
bbrroossccrrooiiaallææ
bbrroossccrrooiittoorr
bbrroossccaarrdd
bbrroossccoorrooii
bbrroossccrruummbbiiee

((111188))  BB  UU  CC  AA

bbuuccaazz
bbuuccaazznnææ
bbuucciiggaa§§
bbuucciiggaa§§nniiccææ
bbuucciiggaa§§ppeerrii††ææ
bbuucciiggææ--ll  bbooaaccaa  !!
««bbuucciiggaa§§  llaa  bbooii  mm--aa§§  bbuuccee»»  
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bbuucciiffoorrmm
bbuucciiffoorrmmaalliissmmuuss
bbuucciiffoorrmmaalliittaattee
bbuucciiffoorrmmiiccææ
bbuucciiffoorrmmoonnaallææ
bbuucciiffeerr
bbuucciiffeerriiccææ
bbuucciiffeerriissmm
bbuucciiffeerriittaattee
bbuuccaabbrraajj
bbuuccaaffoonnææ
bbuuccaaffoonniiee
bbuuccaaccooffoonniiee
bbuuccaaccaallææ
bbuuccaaccaalliissmm
bbuuccaaccaalliittuuddiinnee
bbuuccaaccaalliimmee
bbuuccaaccaallaammiittaattee
bbuuccaaddeenn††ææ
bbuuccaaddeenn††aarree
bbuuccaaddeennttææ
bbuuccaaddeennttii††iiee
bbuuccaaddeennttiittaattee
bbuuccaaddâânnææ
bbuuccaaddâânniittuuddiinnee
bbuuccaaddâânniittaattee
bbuuccaaddâânnææuunnttrriiccææ
bbuuccaaddâânnccææ
bbuuccaaddâânncciittuuddiinnaalliittaattee
bbuuccaaddoouu
bbuuccaaddoossnniiccææ
bbuuccaaddoossiittææ
bbuuccaaddoorrnniiccææ
bbuuccaalliibbrruu
bbuuccaalliibbrraattææ
bbuuccaalliibbrriiccææ
bbuuccaalliinnææ
bbuuccaalliinniissmm
bbuuccaalliinnaajj
bbuuccaalliinnee††ee
bbuuccaalliinnddiiccææ
bbuuccaalliinnddiissmm
bbuuccaalliinnddiiccaa
bbuuccaalliinnddiicciittaattee
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bbuuccaalliinnddiicciimmee
bbuuccaalliinn
bbuuccaalliinnaarree
bbuuccaalliittaattee
bbuuccaalliittoottææ
bbuuccaabbrrææ
bbuuccaabbrraattææ
bbuuccaabbrriioollaattææ
bbuuccaacctteeee
bbuuccaaccttuussii§§
bbuuccaaddrriill
bbuuccaadduuccææ
bbuuccaaiieerr
bbuuccaaiimmaann
bbuuccaa--llaa--BBrreeaazzaa
bbuuccaallaammbbuurr
bbuuccaallaammiittaattee
bbuuccaallaannddrruu
bbuuccaallaannddrree††ee
bbuuccaallccuull
bbuuccaallddææ
bbuuccaallddeerrææ
bbuuccaallddoo  !!
bbuuccæælldduu††ææ
bbuuCCaall--ddee--mmaarree
bbuuCCaalleeaa  --  LLaapptteelluuii
bbuuccaalleeaa§§ccææ
bbuuccaalleeaa--vvaalleeaa
bbuuccaalliicciiuuee
bbuuccaalliicciiuu
bbuuccaalliicciiffoorrmm
bbuuccaalliiggrraaffææ
bbuuccaalliinnææ
bbuuccaalliinniittaattee
bbuuccaalliittaattee
bbuuccaallmmææ
bbuuccaallooffiillææ
bbuuccaalloommeell
bbuuccaalloorriiee
bbuuccaalloorriiccææ
bbuuccaalloorriiffeerr
bbuuccaallooss
bbuuccaalloottææ
bbuuccaalluuss
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bbuuccaalluu--ddrraaccuulluuii
bbuuccaammbbrraattææ
bbuuccaammeerriissttææ
bbuuccaammppiiooaannææ
bbuuccaannddiiddææ
bbuuccaannddooaarree
bbuuccaannddrriiee
bbuuccaanniibbaallææ
bbuuccaanniibbaalliissmm
bbuuccaanniiccuullææ
bbuuccaanniiccuullaarrnniiccææ
bbuuccaanniinnææ
bbuuccaannoonn
bbuuccaannii††iiee
bbuuccaannttææ
bbuuccaannttiimmee
bbuuccaannttiiccææ
bbuuccaannttii§§
bbuuccaannttaabbiillææ
bbuuccaannttaalluuppiiccææ
bbuuccaannttaarriiddeeiiccææ
bbuuccaannttaattææ
bbuuccaannttiilleennææ
bbuuccaannttiinnææ
bbuuccaann††oonnææ
bbuuccaannuullææ
bbuuccaappaacc
bbuuccaappccaanniiccææ
bbuuccaappiiee
bbuuccaappiissmm
bbuuccaappii§§oonn
bbuuccaappiillaarr
bbuuccaappiittaall
bbuuccaappiittooaassææ
bbuuccaappoottææ
bbuuccaapprrææ
bbuuccaapprriiffooiiccææ
bbuuccaapprriicciiuu
bbuuccaapprriicciinnaattiiccææ
bbuuccaapprriicciinniissmm
bbuuccaappssææ
bbuuccaappssuullææ
bbuuccaappttaa††iiee
bbuuccaappttiivvææ
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bbuuccaappttiivvaannttææ
bbuuccaappttooaarree
bbuuccaappttiiccææ
bbuuccaarrææ
bbuuccaarraaccaattii††ææ
bbuuccaarraacctteerr
bbuuccaarraaffææ
bbuuccaarraammeell
bbuuccaarraappaaccee
bbuuccaarraattææ
bbuuccaarraattiissmm
bbuuccaarraavveellææ
bbuuccaarrbbuurrææ
bbuuccaarrbbuurraa††iiee
bbuuccaarrcceerrææ
bbuuccaarrddiieerrææ
bbuuccaarrddiiee
bbuuccaarrddiinnaalliiccææ
bbuuccaarrddiinniittaattee
bbuuccaarrddiinnii§§
bbuuccaarreennææ
bbuuccaarreennttææ
bbuuccaarreenn††ææ
bbuuccaarreeuu
bbuuccaarriiaattææ
bbuuccaarriiaattiiddææ
bbuuccaarriieerrææ
bbuuccaarriioollææ
bbuuccaarriittaabbiillææ
bbuuccaarrmmiinn
bbuuccaarrnnee
bbuuccaarrnniiccææ
bbuuccaarrnnii§§ææ
bbuuccaarrnnaavvaallææ
bbuuccaarrnnaajj
bbuuccaarrnnaassiieerriissmm
bbuuccaarrnnaa††iiuunnee
bbuuccaarrnnaaxxii
bbuuccaarrnniiaannææ
bbuuccaarrnniivvoorrææ
bbuuccaarròò
bbuuccaarroossaabbiillææ
bbuuccaarroosseerriiee
bbuuccaarroossææ
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bbuuccaarroossaattææ
bbuuccaarrttææ
bbuuccaarrttee
bbuuccaarrtteellææ
bbuuccaarrtteelliinnææ
bbuuccaarrtteezziiaannææ
bbuuccaarrttootteeccææ
bbuuccaassttææ
bbuuccaassttiittaattee
bbuuccaarruusseell
bbuuccaarruurrææ
bbuuccaassææ
bbuuccaassaabbiillææ
bbuuccaassaannttææ
bbuuccaassaapp
bbuuccaassaa††iiuunnee
bbuuccaassccææ
bbuuccaassccææ--gguurrææ
bbuuccaassnniiccææ
bbuuccaasstteellaannææ
bbuuccaassttrrææ
bbuuccaattaaiiff
bbuuccaattiiffeeaa
bbuuccaauuzzææ
bbuuccaauuzzaall
bbuuccaavvaalleerreesscc
bbuuccaavvaattiinnææ
bbuuccaavviittaattee
bbuuccaavviittaalliittaattee
bbuuccaavveerrnnaattiiccææ
bbuuccaavvoouu
bbuuccaazzaanniiee
bbuuccaazzoonnææ
bbuuccææddeenniiee
bbuuccææiinn††ææ
bbuuccæællæærree††
bbuuccæællæærriiee
bbuuccæællææuunniiccææ
bbuuccæællææuuzzææ
bbuuccæælldduu††ææ
bbuuccæælliittææ
bbuuccæælliimmaarrææ
bbuuccæælluu††
bbuuccææmmaarrææ
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bbuuccæænnii††ææ
bbuuccææpp§§uunnaattiiccææ
bbuuccæærraarree
bbuuccæærrnnii††ææ
bbuuccæærrnnoozziittaattee
bbuuccææuu§§¶¶
bbuucceennttrruu
bbuucceelleebbrrææ
bbuucceelleessttææ
bbuucccceeaa
bbuuccaappttaa††iiee
bbuuccooaappssææ
bbuucceennttrriiccææ
bbuucceennttrriicciittaattee
bbuucceennttrraallææ
bbuucceennttrriiffuuggææ
bbuucceennttrriiffuuggaa††iiuunnee
bbuucciiffoorrmmiiccææ
bbuucciillaaggiinnooaassææ
bbuucciilliibbrriissttiiccææ
bbuucciilliiaannttææ
BBuucciippaall
bbuucceerriirree
bbuucceerriittooaarree
bbuucciieerrii      Mu§chii (fesoizii) bucieri
bbuucciilleettææ
bbuucciicclliissttææ  Mi†a Buciclidista
bbuucciinniissmm
bbuucciinnssttee
bbuucciinnssttiirree
bbuucciittaaddeellææ
bbuucciittrriiccææ
bbuuccooaappttææ
bbuuccooaaccææzzææ
bbuuccooaaddææ
bbuuccooaajjææ
bbuuccoocccciiss
bbuuccoocciiee
bbuuccooccoottææ
bbuuccooaannææ
bbuuccooccooaannææ
bbuuccooddeexx
bbuuccooddooaa§§ææ
bbuuccooeerreennttææ
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bbuuccooffææ
bbuuccooffeett
bbuuccooffeettæærriiee
bbuuccooffrraajj
bbuuccooii
bbuuccooiiff
bbuuccooiiaallææ
bbuuccoollaajj
bbuuccoolleeàà
bbuuccoolleeggææ
bbuuccoolleerriiccææ
bbuuccoolliibbrrii
bbuuccoolliinnææ
bbuuccoolliivvææ
bbuuccoollooss
bbuuccoolloossnniiccææ
bbuuccoolloossaallnniiccææ
bbuuccoonnccuubbiinnææ
bbuuccoosstteelliivvææ
bbuuccuuccuu  !!
bbuuccuuccuuii
bbuuccuuffæærr
bbuuccuuffuunndd
bbuuccuuggeett
bbuuccuuiibb
bbuuccuullaanntt
bbuuccuullaassææ
bbuuccùùllææ
bbuuccuullaattææ
bbuuccuulleeee
bbuuccuulliinnaarr
bbuuccuulliissææ
bbuuccuullmmee
bbuuccuullttææ
bbuuccuullttuurrææ
bbuuccuullttuurriissmm
bbuuccuullttuurraalliittaattee
bbuuccuuppiiddææ
bbuuccuurruulleenntt
bbuuccuurrbbææ
bbuuccuurreenntt
bbuuccuurrvvææ
bbuuccuurrvvaalleenn††ææ
bbuuccuurrvvaalleennttiittuuddiinnaalliittaattee
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bbuuccùùrree§§ææ
bbuuccoollaattrriiee
bbuuccoollaattrriittuuddiinnee
bbuuccoollaattrriimmee
bbuuccoollaattrriiccææ
bbuuccaarriittaattee
bbuuccooddaannææ
bbuucceelleeggiiee
bbuucceelluulliittææ
bbuucceelloocciinn††ææ
bbuucceellooggiiuu
bbuucceemmppiirriicc
bbuucceemmppiirreeuu
bbuucceennttiittaattee
bbuucciittuuddiinnee
bbuucciivvaalleenn††ææ
bbuucciilliibbrriissttiiccææ
bbuucciilliibbrreett
bbuucciilliibbrreettiisstt
bbuucciinnooxx
bbuucciivvoocc
bbuuccccii§§
bbuuccaannttiilleennææ
bbuucceerreeddiittaattee
bbuucceerreezziiee
bbuucceesscceenn††ææ
bbuucceevvaanngghheelliiee
bbuuccEEvvaa
bbuucceevviiccææ
bbuucceevvaattiiccææ
bbuuccoommiiccææ
bbuuccnneett
bbuucceett
bbuuccooiidd
bbuuccooaarree
bbuuccaannddrr¶¶
bbuuccaannddrriiee
bbuuccaavveerraajj
bbuuccaarriiffiiccaarree
bbuucciiffiicc
bbuucciiuurriiuu
bbuuccoo§§ææ
bbuuccaannttææ
bbuuccaabbaalliinnææ
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((111199))  BBUUCCAATT~~

bbuuccaattaaccoommbbææ
bbuuccaattaacclliissmm
bbuuccaattaaffaallcc
bbuuccaattaaffaallcciicc
bbuuccaattaarreezzææ
bbuuccaattaarriinnææ
bbuuccaatthhaarrssiiss
bbuuccaattaaiiff
bbuuccaattaaiiffaallnniiccææ
bbuuccaattaallaannææ
bbuuccaattaallaannttiiccææ
bbuuccaattaalleeppssiiee
bbuuccaattaappllaassmmææ
bbuuccaattaappuullttææ
bbuuccaattaarraaccttææ
bbuuccaattaarraall
bbuuccaattaarraammææ
bbuuccaattaarrææmmiiee
bbuuccaattaarrooii
bbuuccaatteettææ
bbuuccaattgguutt
bbuuccaattgguuttiissmm
bbuuccaattgguuttiittaattee
bbuuccaattiiffeeaa
bbuuccaattiiffeelliinn
bbuuccaattrriinn††ææ
bbuuccaa††ææ
bbuuccææ††iissmm
bbuuccææ††iittuuddiinnee
bbuuccaa††aavveeiiccææ
bbuuccaattaaccaattææ
bbuuccaattaarree
bbuuccaattaa§§
bbuuccaattaavviiccææ
bbuuccaatteeee
bbuuccaatteellææ
bbuuccaattaabbùù  
bbuuccææ††uuiiee
bbuuccææ††ooaassææ
bbuuccææ††iiooss
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((112200))  BBUUCCUURRIIEE

bbuuccuurraarriissiirree Bucurarise§te-mi-te, bucùre§o!
bbuuccuurraatteellææ
bbuuccuurraattiivv
bbuuccuurraattnniicc
bbuuccuurraattnniicciittaattee
bbuuccuurrææ††eenniiee
bbuuccuurrbb
bbuuccuurrbbaattææ
bbuuccuurrbbaattuurrææ
bbuuccuurrccuubbiittaacceeiiccææ
bbuuccuurrccææ
bbuuccuurrccuubbeeuu
bbuuccuurrccaannddrruu
bbuuccuurrccaannddrriiuu
bbuuccuurree§§ææ
bbuuccuurreennttææ
bbuuccuurruulleennttææ
bbuuccuurriioorr
bbuuccuurriioozziittaattee
bbuuccuurriiooaassææ
bbuuccuurrtteeaann
bbuuccuurreemmiiee
bbuuccuurrggeenn††ææ
bbuuccuurriiaa§§
bbuuccuurriinnaarr
bbuuccuurrttiiccaarriiee
bbuuccuurraabbiicc
bbuuccuurraaggiiuu
bbuuccuurraaddiiaall
bbuuccuurraaddiiooss
bbuuccuurrææggeett
bbuuccuurriiccttuuss
bbuuccuurrooaabbææ
bbuuccuurriidd
bbuuccuurriiddaattææ
bbuuccuurrooaattææ
bbuuccuurroosstt
bbuuccuurroo§§uu
bbuuccuurraabbiinn
bbuuccuurraacc
bbuuccuurraacchhiiuu
bbuuccuurraaccllææ
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bbuuccuurraaddeerree
bbuuccuurraaddiiaanntt
bbuuccuurraaddiiuu
bbuuccuurraaddiioo
bbuuccuurraaffiinn’’
bbuuccuurraafftt
bbuuccuurraaggeerree
bbuuccuurraaii
bbuuccuurraaiinniicc
bbuuccuurraannææ
bbuuccuurraapptt
bbuuccuurraa††ææ
bbuuccuurraassææ
bbuuccuurraassiissmm
bbuuccuurraatteeuu
bbuuccuurraattee§§
bbuuccuurrii§§
bbuuccuurraazziiee
bbuuccuurrææccnneett
bbuuccuurrææuu
bbuuccuurriiddiiccuull
bbuuccuurriimmææ
bbuuccuurriimmee
bbuuccuurriisscc
bbuuccuurriittmm
bbuuccuurriittooss
bbuuccuurriittuuaall
bbuuccuurrââiiee
bbuuccuurrââiiooss
bbuuccuurrââddee
bbuuccuurrââzzæættoorr
bbuuccuurrââggââiicciiooss
bbuuccuurrâânnjjeett
bbuuccuurrâânnzzææ
bbuuccuurrââss
bbuuccuurrooiittoorr
bbuuccuurroonndd
bbuuccuurroonn††
bbuuccuurroossttrruu
bbuuccuurroo§§uu
bbuuccuurroottaarr
bbuuccuurroottaatt
bbuuccuurroottaa§§
bbuuccuurroo§§ccoovv
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((112211))  BBUUFFAANNTT

((RRiiccææ))  BBuuffaannttee  ddee  OObböörr
bbuuffaanntteezziiee
bbuuffaannttaassmmææ
bbuuffaannttaasscc
bbuuffaannttaassttiicc
bbuuffaannttoommææ
bbuuffaannttoommaattiicc
bbuuffaannttoo§§ææ
bbuuffaannddaarree
bbuuffaannttaammeenntt
bbuuffaannddaannggoo
bbuuffaannddoossiirree
bbuuffaannttaattiicc
bbuuffaannttiicc
bbuuffaannttii§§
bbuuffaanntteettææ
bbuuffaannttiiccaarr
bbuuffaannttiiffoonn
bbuuffaannttoollooggiicc
bbuuffaannttaarrccttiicc
bbuuffaannttaarrccttiicciidd
bbuuffaanntteecceeddeenntt
bbuuffaannttee  mmeerriiddiieemm
bbuuffaanntteerriioorr
bbuuffaanntteerriioorriittaattee
bbuuffaannttiihhrriisstt
bbuuffaannttoonnoommiiee

((112222))  BB  UU  FF  EE  TT

bbuuffèèttiiccææ
bbuuffeettiicciissmm
bbuuffeettii§§
bbuuffeetteesscc
bbuuffeettììee
bbuuffeettii§§ooaarrææ
bbuuffeettiidd
bbuuffeettiinn
bbuuffeettii††ææ
bbuuffeettii††iissmm
bbuuffeettrruu
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bbuuffeettrraall
bbuuffeettuuss
bbuuffeettaajj
bbuuffeettaajjiicc
bbuuffeettaajjaarree
bbuuffeettaalloonn
bbuuffeettaalloonnddiicc
bbuuffeettaalliinnddiicc
bbuuffeettaannooll
bbuuffeettaann§§
bbuuffeettaappææ
bbuuffeettaattee
bbuuffeettcceetteerraa
bbuuffeettaattiizzaatt
bbuuffeetteerr
bbuuffeetteennææ
bbuuffeetteerriicc
bbuuffeetteerroosseexxuuaallnniicc
bbuuffeetteerroommaann
bbuuffeetteerroommaann††iiee
bbuuffeettiicc
bbuuffèèttiiccææ      Etica scriitorului român : cea de la bufet
bbuuffeettiilliicc      ∑i consecin†a
bbuuffeettiilliissmm
bbuuffeettiimmoollooggiiee
bbuuffeettnniicc
bbuuffeettoollææ
bbuuffeettuuvvææ
bbuuffeettaaììnn
bbuuffeettaaiinnææ
bbuuffeettaarriiff
bbuuffeettaaooiissmm

((112233))  BB  UU  FF  OO  NN

bbuuffaannddaannggoo
bbuuffaannddoossiirree
bbuuffaannttaattiicc
bbuuffoonnffiicc
bbuuffoonnffææiitt
bbuuffoonndd
bbuuffoonnddaanntt
bbuuffoonneemm
bbuuffoonnoolloogg

137P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



bbuuffoonnootteeccææ
bbuuffoonnccttuuooss
bbuuffoonnddiinnææ
bbuuffoonniirriicc
bbuuffoonniirriissmm
bbuuffoonnoommaattooppeeee
bbuuffoonnoommaassttiiccææ
bbuuffoonnaassttrraattiinniicc
bbuuffoonnaassttrraattiinnhhooggeesscc
bbuuffoonnaattaall
bbuuffoonnaattuurrææ
bbuuffoonnaattuurree§§
bbuuffoonnaattuurriittaattee
bbuuffoonnaa††iioonnaall
bbuuffoonnaa††iiee
bbuuffoonnaa††iioonniisstt
bbuuffoonnttææ
bbuuffoonnttiittaattee
bbuuffoonnttaaiicc
bbuuffoonnttiimmee
bbuuffoonnaazzaall
bbuuffoonnaazzaalleeee
bbuuffoonnaazzaattiicc
bbuuffoonnaazzuurrii
bbuuffoonnaaddiirr
bbuuffoonnaaccrruu
bbuuffoonnaaiibbaa
bbuuffoonnaaiibbooss
bbuuffoonnaaiibbiicc
bbuuffoonnaaiibbii§§
bbuuffoonnaaiiaaddææ
bbuuffoonnaaiivv
bbuuffoonnaammiillææ
bbuuffoonnaannææ
bbuuffoonnaanniicc
bbuuffoonnaanniissmmuuss
bbuuffoonnaarrdd
bbuuffoonnaarrddee††ee
bbuuffoonnaarrddiittuuddiinnee
bbuuffoonnaarrooddnniicc
bbuuffoonnaass
bbuuffoonnaassoolliisstt
bbuuffoonnaa§§
bbuuffoonnaa§§ææ
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bbuuffoonnaattaalliittaattee
bbuuffoonnaattuurr
bbuuffoonnaauuttiicc
bbuuffoonnaavvaall
bbuuffoonnaazzaall
bbuuffoonnææuucc
bbuuffoonneeaaoo§§
bbuuffoonneeggrruu
bbuuffoonneerriittiicc

((112244))  BB  UU  HH  AA  II

BBuuhhææii--bbaaddee  !!
bbuuhhaaiiddaa--ddee  !!
bbuuhhææiissaa
bbuuhhaaììnn
bbuuhhaaiinniicc
bbuuhhaaiiddaammaacc
bbuuhhaaiiddææ
bbuuhhaaiiooss
bbuuhhaaiihhuuii
bbuuhhaaiidduucc
bbuuhhaaiimmaannaa
bbuuhhaaiittææ
bbuuhhaaiiuurreeaa
bbuuhhaaiiuurriitt
bbuuhhaaiissbbeerrgg
bbuuhhaaeevveeaa
bbuuhhææiittuuiiaallææ
bbuuhhææiiaassttrrææ
bbuuhhaarrnniicc
bbuuhhaaiinnææ

((112255))  BBUUIIMMAACC

bbuuiimmaaccrruu
bbuuiimmaaccuullaatt
bbuuiimmaaccuullaattuurrææ
bbuuiimmaaccuullaanntt
bbuuiimmaaccuulleeuu
bbuuiimmaaccuurruulleenntt
bbuuiimmaaccaamm
bbuuiimmiitt
bbuuiimmeeaallææ
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bbuuiimmii§§
bbuuiimmiirriitt
bbuuiimmaaccrrææ
bbuuiimmaaccrriittuuddiinnee
bbuuiimmaaccrriimmee
bbuuiimmaaccrroobbaatt
bbuuiimmaaccttiivv
bbuuiimmaaccttiivviissmm
bbuuiimmaaccaabbrriicc
bbuuiimmaaccaaoo
bbuuiimmaacchheettææ
bbuuiimmaacchhiiaavveerrllîîccnniicc
bbuuiittee--lleelleeaa--bbuuiittee--vvaalleeaa……  
bbuuiimmææccææiitt
bbuuiimmææccææiiaallææ
bbuuiimmaaccaacc
bbuuiimmaaccaazz
bbuuiimmaacchhiiaajj
bbuuiimmaaccuullaatt
bbuuiimmaaggiiee
bbuuiimmaagg

((112266))  BBUULLEEVVAARRDD

bbuulleevvaarrddaanniippaall
bbuulleevvaarrddeenntt
bbuulleevvaarrddeenn††ææ
bbuulleevvaarrddooaarree
bbuulleevvaarrddeerree
bbuulleevvaarrddeeiinniicc
bbuulleevvaarrddeemm
bbuulleevvaarrddeenn
bbuulleevvaarrddeelleeaann
bbuulleevvaarrddeenneezz
bbuulleevvaarrddeezziiee
bbuulleevvaarrttææ
bbuulleevvaarrttiisstt
bbuulleevvaarrtteerrææ
bbuulleevvaarrtteezziiaannææ
bbuulleevvaarrtteezziiaannii§§
bbuulleevvaarrttiiffeexx
bbuulleevvaarrttiizzaann
bbuulleevvaarrzzææ
bbuulleevvaarrddeettiicc
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bbuulleevvaarrzziiuunnee
bbuulleevvaarrææ
bbuulleevvaarriiaabbiill

((112277))  BBUULLIIOONN

bbuulliioonniizzaarree
bbuulliioonnoossffeerrææ
bbuulliioonniissmm
bbuulliioonnii§§
bbuulliioonniittaattee
bbuulliioonnii§§
bbuulliioonnccttuuooss
bbuulliioonnttoollooggiicc
bbuulliioonniirriissmm
bbuulliioonneesstt
bbuulliioonnaattaall
bbuulliioonniiaann
bbuulliioonnoommaattooppeeiicc
bbuulliioonneerrooss
bbuulliioonniixx
bbuulliioonnttiicc
bbuulliioonneerrooss
bbuulliioonneerriiee
bbuulliioonneerriittaattee
bbuulliioonniittuuddiinnee
bbuulliioonniimmiiee

((112288))  BBUULLUUCC

bbuulluuccrruu
bbuulluuccrræættoorr
bbuulluuccrræættuurrææ
bbuulluuccrraattii§§
bbuulluucccciiuu
bbuullùùcciiuu
bbuulluuccooaarree
bbuulluucceerrnnææ
bbuulluucciidd
bbuulluucciiddeerree
bbuulluucciiggaa§§nniicc
bbuulluucciiddiissmm
bbuulluuccaarrnniicc
bbuulluuccaazz
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bbuulluuccaazzaanniissmm
bbuulluuccaazzaanniittaattee
bbuulluuccaazzaanniimmeennttaalliicc
bbuulluucceenniicc
bbuulluucceennii§§
bbuulluucctt’’

((112299))  BBUUNNIICC

bbuunniiccaatt
bbuunniicciittaattee
bbuunniiccoorr
bbuunniiccææiirrii
bbuunniiccoottiinniicc
bbuunniiccttaalloopp
bbuunniiccnneett
bbuunniiccooaannææ
bbuunniiccii--ccoolloo
bbuunniiccoonnaarr
bbuunniiccooss
bbuunniiccoossaaeeddrriicc
bbuunniiccttuuss
bbuunniicctteerr

((113300))  BBUURRIICC

bbuurriiccaarr
bbuurriicceenniiee
bbuurriicciiooss
bbuurriiccee
bbuurriicciicc¶¶
bbuurriiccaassttrruu
bbuurriicciiuunnee
bbuurriiccaannaarree
bbuurriiccrrææ
((bbrraamm))bbuurriicc
bbuulleeii--ddee--bbuurriicciinn
bbuurriiccttuuss
bbuurriiddiiccooll
bbuurriiccooaannææ
bbuurriicctteerr
bbuurriiccuussaarr
bbuurriicciimmee
bbuurriicciittaattee
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bbuurriicciittuuddiinnee
bbuurriiccii§§

((113311))  BBUURRJJUUII

bbuurrjjuuiinniicc
bbuurrjjuuiiee
bbuurrjjuuii§§
bbuurrjjuuiittuuddiinnaalliittaattee
bbuurrjjuuiimmiirree
bbuurrjjuuiimmææ
bbuurrjjuuiittaarree
bbuurrjjuuiittuucc
bbuurrjjuulliitt
bbuurrjjuuiissaarree

((113322))  BBUURRLLAACC

bbuurrllaaccæætt
bbuurrllaaccrruu
bbuurrllaacctt’’
bbuurrllaaccttiicciidd
bbuurrllaaccttiicc
bbuurrllaacchheeuu
bbuurrllaaccoomm
bbuurrllaaccuussttrruu
bbuurrllaaccuussccrruu
bbuurrllaaccuunnææ
bbuurrllaaccaallmmiiee
bbuurrllaacccceess
bbuurrllaaccttuuaall
bbuurrllaaccttoorr
bbuurrllaaccttrriimmee
bbuurrllaaccttrrii††iiccææ
bbuurrllaaccuussttiiccææ
bbuurrllaaccuupplluu
bbuurrllaaccuupplliicc

((113333))  BBUURRTTAA

bbeeaatt--bbuurrttææ
bbuurrttaall
bbuurrttaacc
bbuurrttaall
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bbuurrttaann
bbuurrttaarr
bbuurrttaa§§
bbuurrttee§§
bbuurrttaacciittuurrnn
bbuurrttaacciittuurrnneeuu
bbuurrttaacciittuurrnniicchheettaalliicc
bbuurrttaaccttiiccææ
bbuurrttaaccttiiccooss
bbuurrttaaccttiicciiaann
bbuurrttaaccttiillææ
bbuurrttaaccttiilliissmm
bbuurrttaaccttiillii§§
bbuurrttaaccttiilliittaattee
bbuurrttaaggmmææ
bbuurrttaaggmmaattiicc
bbuurrttaaggmmaassttrruu
bbuurrttaaiiccææ
bbuurrttaaiinnææ
bbuurrttaaiinniicc
bbuurrttaalleenntt
BBuurrttaalliiaann  BBâârrccaalleenntteessccuu
bbuurrttaallmmuuddiicc
bbuurrttaalluuzziiffoorrmm
bbuurrttaammbbùùrriicc
bbuurrttaammbbuurrooss
bbuurrttaammbbuurreettee
bbuurrttaannddeemm
bbuurrttaannddeemmiicc
bbuurrttaannddeemmnn
bbuurrttaannddrruu
bbuurrttaannddrree††iimmee
bbuurrttaannttii
bbuurrttaaooiisstt
bbuurrttaappaajj
bbuurrttaarraaff
bbuurrttaarraaffeerriimm  !!
bbuurrttaarrttoorr
bbuurrttaattaaiiee
bbuurrttaattuuaajj
bbuurrttaattuuaajjiittaattee
bbuurrttaauurr
bbuurrttaauurriiffeerriiccææ
bbuurrttaauurriiffeerruuggiinnooaassææ
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bbuurrttaauurrææ
bbuurrttaauuttoollooggiiee
bbuurrttææccuuttææ
bbuurrttææggaaddææ
bbuurrttææii§§
bbuurrttæærriiee
bbuurrttæættaarrccææ
bbuurrttæævvæælliittææ
bbuurrttiiccaarriiee
bbuurrttiiccaarriioott
bbuurrttiilliittææ
bbuurrttiilliittiissmm
bbuurrttiilliirree
bbuurrttiillii§§
bbuurrttiilliimmee
bbuurrtteett
bbuurrtteettiiccææ
bbuurrtteettiissmm
bbuurrtteettiittaattee
bbuurrtteettiittuuddiinnee
bbuurrttuurrooss
bbuurrttuurroossnniicc
bbuurrttuurroosseenniiee
bbuurrttooppeeddiicc
bbuurrttooppeeddiicciinnaallææ
bbuurrttooppeeddiiccuurraannttææ
bbuurrttoosscciilleettiiccææ
bbuurrttoossâânnzzaaiiccææ
bbuurrttoossâânnzziittaattee
bbuurrttoossâânnzzoossooaassææ
bbuurrttoozzaauurr
bbuurrttoozzaauurriiffoorrmmææ
bbuurrttoozzaauurriinnddiinnææ
bbuurrttoossuuaarr
bbuurrttoossooss
bbuurrttuubb
bbuurrttuucc
bbuurrttuuccii
bbuurrttuucciiuurriiuu
bbuurrttuuffææ
bbuurrttuullaaii  !!
bbuurrttuulleeii
bbuurrttuullnniicc
bbuurrttuummbbiicc
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bbuurrttuunnss
bbuurrttuurr
bbuurrttuurrcc
bbuurrttuurrbbiinnccææ
bbuurrttuurriisstt
bbuurrttuurrnn
bbuurrttuurrnnaatt
bbuurrttuurrttææ
bbuurrttuuttttii--ffrruuttttii
bbuurrttii§§

((113344))  BBUUSSTT

bbuusstteennssiillææ
bbuussttuurriimmee
bbuussttaabbiill
bbuussttaabbiillaammeenntt
bbuussttaabbiilliittaattee
bbuussttaaddiiuu
bbuussttaaddiiaall
bbuussttaaddiinn
bbuussttaaddii§§
bbuussttaattiittuuddiinnee
bbuussttaaggiiuu
bbuussttaarr
bbuussttaarrlleettææ
bbuussttaarree††ææ
bbuussttaattiivv
bbuussttaattaall
bbuussttaattiicc
bbuussttaattuutt
bbuussttæættuutt
bbuussttaattuuiiee
bbuussttaattuuaarr
bbuusstteellaarr
bbuusstteell
bbuusstteelliiffoorrmm
bbuusstteennooggrraaffiicc
bbuusstteerreeoo
bbuusstteerreeoottiippiiee
bbuusstteerrpp
bbuusstteerriill
bbuussttiill
bbuussttiilliissttiiccææ
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bbuussttiilliisstt
bbuussttiimmuull
bbuussttiimmuulleenntt
bbuussttooiicc
bbuussttooiicciissmm
bbuussttoopp--ccaaddrruu
bbuussttrraabbiicc
bbuussttrraanniiuu
bbuussttrraa§§nniicc
bbuussttrreessss
bbuussttrriipp--tteeaassee
bbuussttee§§ææ
bbuussttoorrss

((113355))  BBUUZZAA

bbuuzzaann††ææ
bbuuzzuuaall
bbuuzzuuffrruucctt
bbuuzzaannttææ
bbuuzzaannttiittaattee
bbuuzzaannttii§§
bbuuzzaannttiittuuddiinnee
bbuuzzuuaalliittaattee
bbuuzzuuaalliinn
((ggrraadd  ddee))  bbuuzzùùrrææ
bbuuzzuurrppaattoorr
bbuuzzaahhæærr
bbuuzzuurraattiicc
bbuuzzuurreell
bbuuzzuurriimmee
bbuuzzuurrii§§
bbuuzzuurreenntt
bbuuzzaajj
bbuuzzbbeecc
bbuuzziinnææ
bbuuzzuurraarr
bbuuzzaaddiiee
bbuuzzaaiiccææ
bbuuzzeeiittaattee
bbuuzzeemmooaassææ
bbuuzzeellææ
bbuuzzeellooaassææ
bbuuzzddææ
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bbuuzzddiiccææ
bbuuzzddeelliicciiuu
bbuuzzddeelliinnææ
bbuuzzddeelliizzddææ
bbuuzzddeellììzzddiicc
bbuuzzddeelliizzddììcc
bbuuzzddeelliinnddiicc
bbuuzziiaarriissttææ
bbuuzziicceerree
bbuuzziimm††aattææ
bbuuzzooaannææ
bbuuzzoonnooaassææ
bbuuzzooaassnniiccææ
bbuuzzooaaiinniiccææ
bbuuzzæættaattee
bbuuzzii§§
bbuuzzee§§ææ
bbuuzziiggoonnaallææ
bbuuzziiffoorrmmiiccææ
bbuuzziiffeerrææ
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C

((113366))  CCAABBAALLAA

ccaabbaallaaddææ    
ccaabbaalluussttrraaddææ  
ccaabbaallaallaaiiccææ  
ccaabbaallaammuucc ïn el intri dupæ
ccaabbaallaannttææ
ccaabbaallaammàà
ccaabbaallaauurr
ccaabbaallaa--ppoorrttooccaallaa
ccaabbaallaammbbiicc  
ccaabbaallaarrmmææ
ccaabbaallaabbiiaall
ccaabbaallaabbiirriinntt
ccaabbaalleeaall  
ccaabbaalliissttoorriiee Cine nu §tie : Ialta, Malta (§i chiar) Balta 
ccaabbaalliisstteerriiee
ccaabbaalliinnssttiiggaa††iiuunnee

((113377))  CCAANNTTAARRIIDDAA

ccaannttaarriiddii        Cantaridi, Pagliaccio !
ccaannttaarriiddmmiicc
ccaannttaarriiddiittaattee  
ccaannttoorriiddææ  
ccaannttaarriiddaattææ  
ccaannttaarriiddiiccooll  
ccaannttaarriiddiiccææ
ccaannttaarriiddiicchhee
ccaannttaarrIIddee De aici : «Cantaridele lui Mart» 
ccaannttaarriiddeeaall
ccaannttaarriiddeeaa††iiee
ccaannttaarriiddeeee
ccaannttaarriiddeemm
ccaannttaarriiddiillææ
ccaannttaarriiddiioomm
ccaannttaarriiddoollaattrrææ

((113388))  CCAABBOOTTIINN  

ccaabboottiinnccttuurrææ
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ccaabboottiinnccttuurraall
ccaabboottiinnddææ  
ccaabboottiinneerreett
ccaabboottiinneerriimmee
ccaabboottiinneettææ
ccaabboottiinnooss
ccaabboottiippææ
ccaabboottiippiicc
ccaabboottiinnæættaattee
ccaabboottiinniimmee
ccaabboottiinnii§§
ccaabboottiicc
ccaabboottiiggrruu
ccaabboottuurrmmææ

((113399))  CC~~LLDDUURR~~

ccæælldduurraabbiill
ccæælldduurraalluummiinniiuu
ccæælldduurraa  lleexx  !!
ccæælldduurraa  mmaatteerr
ccæælldduurraattææ
ccæælldduurrii§§
ccæælldduurriimmee
ccæælldduurreettee
ccæælldduurreeaa††ææ
ccæælldduurriinnææ
ccæælldduurriippeeddææ
ccæælldduurrddææ
ccæælldduurrdduulliiee
ccæælldduurreerree
ccæælldduurriiffiiccaarree
ccæælldduurriittaattee
ccæælldduurrooaattææ
ccæælldduurruuiiaallææ

((114400))  CCAALLIIBBRRUU

ccaalliibbrreeaall
ccaalliibbrreett
ccaalliibbrruummææ
ccaalliibbrruummaatt
ccaalliibbrruummæærriiuu
ccaalliibbrriicc
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ccaalliibbrrììcc    
ccaalliibbrroovvnniicc
ccaalliibbrrii§§iinn
ccaalliibbrrii§§iinnaattiittuuddiinnee
ccaalliibbrraahhiiaall
ccaalliibbrrææiilleeaann          Normal : to†ii Grecii sunt turci, bre !
ccaalliibbrruuiiaajj
ccaalliibbrraajjnniicc
ccaalliibbrruunn  Pleonasm, dar nu conteazæ
ccaalliibbrrooaannææ
ccaalliibbrroonniiccææ
ccaalliibbaarrccææ Un fel de barcæ - frumoasæ
ccaalliibbrraanneezz      Stæpânul calului breaz
ccaalliibbrreelluullææ
ccaalliibbrreeaalliisstt
ccaalliibbrreerr--sscchhiimmbbiisstt
ccaalliibbrreerrttiinn    Un libertin negraseinic
ccaalliibbrriiddoo      Asta vine de la libidoul bridat
ccaalliibbrriiddiinnoossttiicc      Cunosc¶tor al bridei bretice
ccaalliibbrriiddiinnoozziittaattee
ccaalliibbrraarr
ccaalliibbrræærriiee
ccaalliibbrreett      Certificatul
ccaalliibbrreettiisstt
ccaalliibbrriiccii
ccaalliibbrriissmm Când mergi descul† pe tæìci de bri§’
ccaalliibbrraallmmeennttee
ccaalliibbrreenn††ææ
ccaalliibbrrooss
ccaalliibbrroossooss

((114411))  CC  AA  LL  II  NN

ccaalliinntt Simplu: alintcalu’
ccaalliieennaarree      Simplu : alienarea calului
ccaalliieennaa††iiee Simplu : actul
ccaalliimmeenntt  Alimentul
ccaalliinnaarree      Simplu : împularea ca calu’ (în manieræ calicæ)
ccaalliinnæættoorr
ccaalliinneeaatt
ccaalliinniieerree
ccaalliinnggaavv      Un cal fær-de calæ se caleazæ singur-’gurel
ccaalliinnggææuu
ccaalliinngguuaall Alt fel de a spune : « Lingua calului!» 
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ccaalliinnggee--bblliiddee
ccaalliinnggooaarree Ræpciugæ
ccaalliinnggoouu
ccaalliinngguurrææ
ccaalliinngguurreeaa
ccaalliinnììee
ccaallììnniiee
ccaalliinniiaarr
ccaalliinnii§§ttee
ccaalliinnooggrraavvuurrææ
ccaalliinnss
ccaalliinnggeerree
ccaalliinn††oolliiuu
ccaalliinnxx  
ccaalliinnddiiaann  
ccaallììnnddiicc  
ccaalliinnddììcc    
ccaalliinnddiiccaattiivv      Restul fiind, vorba inginerului: literaturæ
ccaalliimmbbiicc      Variantæ românæ a latinului
ccaalliimmbbiissmm
ccaalliinnddiittaattee
ccaalliinnddiicciibbiill
ccaalliinnddiiccaannddrruu
ccaalliinnddiiccoozziittuuddiinnee
ccaalliinnddiicciittaattee
ccaalliinnddiicciimmee
ccaalliinnddiicciiuu
ccaalliinnddeecceenntt
ccaalliinnddeecceennttrraall
ccaalliinnddeecceennttrriicc
ccaalliinnddiiccee
ccaalliinnddiiuu
ccaalliinnddoolleenntt
ccaalliinnddoolloorr
ccaalliinndduuccttoorr
ccaalliinndduuccttiill
ccaalliinniicc

((114422))  CCAALLMM

ccaallmmaannaahh
ccaallmmaannddiinn
ccaallmmaa--AAttaa
ccaallmmaa--MMaarrcceeaauu
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ccaallmmaa--MMaatteerr
aaccaallmmiicc
aaccaallmmooaarree
ccaallmmii§§ttee
ccaallmmii§§
ccaallmmiimmee
ccaallmmiirree
ccaallmmeeaarr
ccaallmmaattiicc
ccaallmmoolliivv
ccaallmmnniicc
ccaallmmiieerr
ccaallmmaa††iiaann

(114433))  CCAALLOOMMNNIIEE

ccaalloommnneemmootteehhnniiee
ccaalloommnniimmiicciirree
ccaalloommnniimmiicc
ccaalloommnniimmiiccnniicciiee
ccaalloommnniiddeeaall
ccaalloommnniipprreezzeenntt
ccaalloommnniivvoorr
ccaalloommnniibbuuzz
ccaalloommnniisscciieenntt
ccaalloommnniiddiillææ
ccaalloommnniiddooll
ccaalloommnniisstt
ccaalloommnnii§§
ccaalloommnniimmee
ccaalloommnniittuuddiinnaalliittaattee
ccaalloommnneettee
ccaalloommnnii††eell
ccaalloommnnììccææ
ccaallòòmmnniiccææ

((114444))  CCAALLOORRIIEE,,  CCAALLOORRIIFFEERR

ccaarroolliiffeerr        ∑ade mereu cu carolu’ lipit de fer
ccaarroolliiee        Asta vine de la Carolæ : herbinteee
ccaarroolliiffiicc
ccaarroolliiffeerriisstt      Nu so†ul - ci tovaræ§ul
ccaalloorrddiiffeerr
ccaalloorriieennttaall
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ccaalloorriieennttaabbiill
ccaalloorriiffiicciiuu
ccaalloorriiffiicciiaalliittuuddiinnee
ccaalloorriieennttaallbb

((114455))  CC~~LLUUGG~~RR

ccæælluuggæærreeaa††ææ
ccæælluunnggæærrii††ææ
ccæælluuggààllii††ææ
ccæælluuggaarrooffii††ææ
ccæælluuggææiinnæærrii††ææ
ccæælluuggæærrggæærrii††ææ

((114466))  CCAAMMEELLEEOONN

ccaammeelleeoonnttiicc
ccaammeelleeoonniinn
ccaammeelleeoonnttoozzaauurr
ccaammeelleeoonnttoozzaauurriizzaarree
ccaammeelleeoonnttoozzaauurriiffeerr
ccaammeelleeoonnaanniiee
ccaammeelleeoonnttoolloogg
ccaammeelleeoonnccttuuoozziicc
ccaammeelleeoonndduullaammeennttaalliicc
ccaammeelleeoonndduullaattiissmmaattiicciittaattee
ccaammeelleeoonneesstt
ccaammeelleeoonnooaarree
ccaammeelleeoonniirriicc
ccaammeelleeoonnoommaattooppooeezzææ
ccaammeelleeoonnttooggeenniicciittaattee
ccaammeeLLeeoonnttee
ccaammeeLLeeoonnttiinnaa  ((bbaatt--oo  vviinnaa!!))

((114477))  CCAAMMFFOORR

ccaammffoorrææ  Feti†a Rodi†a, ea duce pe umær un camforcior
ccaammffoorraaggiiuu
ccaammffoorrcceeppss
ccaammffoorreessttiieerr O fi un codru eucaliptic - sau (cam) camforigen
ccaammffoorrmmaall
ccaammffoorrttuuiitt
ccaammffoorraaccooll
ccaammffoorraaccuullaarr
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ccaammffoorrbb
ccaammffoorrbbeettee
ccaammffoorrggaanniicc
ccaammffoorrggiiaacc
ccaammffoorrggoolliiuu

((114488))  CC~~MMIILLAA

ccææmmiillaanneezz  
ccææmmiilleennaarr      Dacæ-i bimilenar, trece prin urechile acului
ccææmmiilloosstteenniiee
ccææmmiilliiaarr În oaze, între ei, trecætorii, prin urechile acului) cu tot cu 

cæmile
ccææmmiilliioonn
ccææmmiilliioonnaarr Simplu : cel ce posedæ milioane de cæmile !
ccææmmiilliittaanntt      Simplu : cel ce militeazæ pentrudrepturile cæmilice
ccææmmiilliittaarr
ccææmmiilloogg
ccææmmiillooggiirree  
ccææmmiillooss
ccææmmiilloosstteenniiee
ccææmmiilloossttiivviirree
ccææmmiilloorrdd        Anglezul de§ertic, zi-i pe nume : Lawrence
ccææmmiilluuii  ((aa)) A-i da cu cæmila-n cap
ccææmmiilluussttrraatt Ilustrat cu ilustra†ii cæmilice
ccææmmiilluuzziiee      I se  mai zice : Fata Morgana
ccææmmiillooggiiccææ        O logicæ coco§atæ sau «Un om printre oameni» 
ccææmmiilliicc
ccææmmiilloozzææ      O boalæ care provoacæ gibozitate (una, douæ, depinde de 

ilozæ)
ccææmmiilluuiitt
ccææmmIIlleeaannaa
ccææmmiilliirriissmm  
ccææmmiilluussttrruu Cam ca Eubesiu Cælimar
ccææmmiilliicciitt

((114499))  CCAAMMUUFFLLAAJJ

ccaammuummffllaajj
ccaammuummffllaattææ
ccaammuuffllaajjnniiccææ
ccaammuuffllaajjnneettææ
ccaammuuffllaajjnneettaarr
ccaammuuffllaajjiiee
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ccaammuuffllaajjææ
ccaammuuffllææjjiirree
ccaammuuffllaajjaammeenntt
ccaammuuffllaajjiittuuddiinnee
ccaammuuffllaajjooaassææ
ccaammuuffllaajjiimmee
ccaammuuffllaajjii§§
ccaammuuffllaajjiittaattee
ccaammuuffllaajjuuiittooaarree
ccaammuuffllaajjeettææ
ccaammuuffllaajjuuttoorr
ccaammuuffllaajjuuttoorraattææ
ccaammuuffllaajjuuttoooooorr  !!

((115500))  CCAANNIIBBAALL

cchhaanniibbaall Balu’ de mâncatul alifan†ilor
ccaanniibbaallaammuucc
ccaanniibbaallaauurree
ccaanniibbaallaauurree§§ttee
ccaanniibbaallaauurreeaassææ
ccaanniibbaallaauurreettææ  
ccaanniibbaallccaanniicc
ccaanniibbaallaarr
ccaanniibbaallaarriittaattee
ccaanniibbaallnneeaarr
ccaanniibbaalleett
ccaanniibbaalleettiissttææ A lui Bacovia
ccaanniibbaanncc      Un banc canistru
ccaanniibbæællooss
ccaanniibbaallccââzzææ
ccaanniibbaalleennææ
ccaanniibbaallîîcc      Un babalîc ce face bâlbâdîc în canalîc 
ccaanniibbaallmmoo§§
ccaanniibbaallssaamm
ccaanniibbaallttææ O baltæ plinæ de cânepi
ccaanniibbaallttiicc Mai cu seamæ Litvanii, ei canibalitfanii
ccaanniibbaallææppttaarree
ccaanniibbaallbbææ
ccaanniibbaallbbææssttrreeaa††ææ
ccaanniibbaallbbiinnuu††ææ
ccaanniibbaallccooooll
ccaanniibbaalliiaajj
ccaanniibbaalliiffiiee
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ccaanniibbaalliimmeenntt
ccaanniibbaalliinntt
ccaanniibbaalliinnaarree
ccaanniibbaalliivveennccii
ccaanniibbaalliivvaann
ccaanniibbaallooggeenn
ccaanniibbaallooggeeaannttææ
ccaanniibbaalltteerr  eeggoo
ccaanniibbAAllttee††ææ
ccaanniibbaallvveeoollææ
ccaanniibbaalltthhaazzaarriissttiiccææ
ccaanniibbaalluuzziiee
ccaanniibbaalluuzziivviittaattee
ccaanniibbaalliittuuddiinnee

((115511))  CCAANNIICCUULLAA

ccaanniiccuullttuurrææ      Am uitat  s-o includ în cultura-românæ - aici : cultura 
c¶nilor

ccaanniiccuulltt      Românul care, el, §tie multe §i ne-nva†æ §i pe noi
ccaanniiccuullttiivvaatt
ccaanniiccuullttoorrnniicc
ccaanniiccuullttiivvaattoorriisstt
ccaanniiccuullttuurriissmm Cel ce-§i culturizeazæ musculatura - de câne
ccaanniiccuullaanntt
ccaanniiccuullaannttiiccææ
ccaanniiccuullttiiffoorrmm
ccaanniiccuullttuurriittuuddiinnee
ccaanniiccuullttuurrii§§
ccaanniiccuullttuurriittaattee
ccaanniiccuulleeiiooss
ccaanniiccuulliinnaarriissmmuuss
ccaanniiccuulleettee
ccaanniiccuullii††ææ
ccaanniiccuulliicciiooaarrææ
ccaanniiccuulliiuulliiuu  !!
ccaanniiccuullttrraa
ccaanniiccuulltteerriioorr
ccaanniiccuullttuuaall

((115522))  CCAANNIINN

ccaanniinnaatt
ccaanniinnddoo--eeuurrooppeeaann
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ccaanniinnaarree
ccaanniinnss
ccaanniinnssooaarree  
ccaanniinnaapptt
ccaanniinnccaass
ccaanniinnccaannttaa††iiee
ccaanniinnccaannttaatt
ccaanniinn  ccaarrnnaatt
ccaanniinnccaarrnnaa††iiuunnee
ccaanniinnaannii††iiee
ccaanniinnaammiicc
ccaanniinnaammiiccii††iiee
ccaanniinnaapptt
ccaanniinnaappttiittaattee  
ccaanniinnaappttiittuuddiinnee
ccaanniinncciissiivv
ccaanniinnddeexx
ccaanniinnddeexxaattææ
ccaanniinnddiicciiuu
ccaanniinnddiiccee
ccaanniinnddiicciibbiill
ccaanniinnddoolleenn††ææ
ccaanniinnddììlliicc
ccaanniinnddiillììcc

((115533))  CCAAPPAACC

ccaappaacciiffiicc
ccaappaacciiffiissmmuuss
ccaappaaccoossttee
ccaappaacctt
ccaappaaccttiivv
ccaappaaccttiivviissttææ
ccaappaaccttiivvaall
ccaappaaccttiivvee††
ccaappaaccttuuaall
ccaappaaccttuuaalliittuuddiinnaall
ccaappaaccttuuaalliittaattee
ccaappaaccaall
ccaappaaccaanniicc
ccaappaaccaallnniicc
ccaappaaccoo--cceennttrriittaattee
ccaappaaccoo--rroommaann
NNooii,,  CCaapphhaacciiii  …  de Capac I. Drægan
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ccaappaaccttiicc
ccaappaaccttiiccææ
ccaappaaccttiicciiaann
ccaappaaccttiiccaa  §§ii  ccaappaacctteeggiiaa
ccaappaaccttiiee
ccææppææcciittiicc  Orizontul cel mioieri†ic
ccaappaaccoollaattrriiee
ccaappaaccoollooggiiee
ccaappaaccoollooaaggææ
ccaappaaccoollooggeeaallææ  

((115544))  CCAAPPCCAANNAA

ccaappccaannaall
ccaappccaannaalliiee
ccaappccaannaalliittaattee
ccaappccaannaallii§§ttee
ccaappccaannaalliittuuddiinnee
ccaappccaannii§§ttee
ccaappccaannoommaalliiee
ccaappccaannee§§ææ
ccaappccaanniiffoorrmmææ
ccaappccaanniivvoorrææ
ccaappccaanniivvoorraacciittuuddiinnee
ccaappccaanniiccoollææ
ccaappccaanniibbaallææ
ccaappccaanniibbaallttææ
ccaappccaanniibbaallttiittuuddiinnee
ccaappccaanniinnææ
ccaappccaannii††iiee
ccaappccaanniinnii
ccaappccaannaappeeaa
ccaappccaanniippeeddææ
ccaappccaannaallooggiiee
ccaappccaannoonniiccææ
ccaappccaannaaffoorrææ
ccaappccaannaallbbææ

((115555))  CCAAPPOODDOOPPEERRAA

ccaappooddooppeerraattiivv Autor al capodoperei operative
ccaappooddooppeerraa††iiuunnee      Autor al capodoperei §i mai operative
ccaappooddooppeerreettææ      Autor al capodoperetei cape
ccaappooddooppeerreenniittaass
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ccaappooddooppeerriiccuulloozziittaattee
ccaappooddooppèèrriiee
ccaappooddooppeerriiaassttrruu
ccaappooddooppeerriiuu††iissmm
ccaappooddooppeerriimmaattiissmm
ccaappooddooppeerrllææ
ccaappooddooppeerrllaassttiicciittaattee
ccaappooddòòppeerrllææ
ccaappooddooppeerrllììnnææ
ccaappooddooppeerrlloonniiccææ
ccaappooddooppeerraa††iiee
ccaappooddooppooppppeerrææ Capa doperativæ a lui Jacob Popper
ccaappooddoopp
ccaappooddooppnnii††ææ
ccaappooddòòppuullææ
ccaappooddooppuullììccææ
ccaappooddooppuu††ææ
ccaappooddooppeerrttaalliiccææ
ccaappooddooppeerrvvaaiiaa  I russkaia
ccaappooddOOpprreeaa

((115566))  CCAAPPOODD  ((TT))

ccaappootteemmææ        Tema Capotei Angleze - în fran’ze§te
ccaappootteemmaattiiccææ      Citat din Brukan der Weise: «Cæci ce trateazæ acolo?» 
ccaappootteeoozzææ        Fiind vorba de brezerbabativ
ccaappootteennuuzzææ  
ccaappoottccææ  
ccaappoottoovvaa  
ccaappoottoommaann    Cauciuc de provenien†æ turceascæ (dealtfel materia primæ

se cheamæ : kaucük (giugiuc)
ccaappootteennttaatt  
ccaappootteennttiiaa
ccaappootteennttææ  
ccaappootteenn††ææ
ccaappoottii§§
ccaappoottiittuuddiinnee
ccaappoottiimmee  
ccaappoottiivviittaattee
ccaappoottiibbiillææ
ccaappoottààrriiee
ccaappoottccuuppcciicc
ccaappoottiiccnniitt
ccaappootteemmææ
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((115577))  CCAAPPRRAA

ccaapprraazz      Fiind dânsa o capræ oltenicæ
ccaapprraaxxiiee      Dacæ iazda sare sazasa, cacapra-nghite axasa 
ccaapprraaxxiiss      A§a devii capræ cu capracticæ
ccaapprraaff
ccaapprraagg  
ccaapprriioorriicc
ccaapprriioorriittiissmm
ccaapprriiggææ
ccaapprreecciiaabbiillææ
ccaapprreeccee
ccaapprreecciissttææ
ccaapprreehheennssiiuunnee
ccaapprriilliiee
ccaapprrææssiilliiccææ
ccaapprraahhoovveeaannccææ
ccaapprraalliinnææ
ccaapprraallììnnddiiccææ
ccaapprraalliinnddiicciibbiillææ
ccaapprraalliinnddiiccooaassnniiccææ
ccaapprraalliinnddiinnææ
ccaapprraalliinnddiiccaattooaarree
ccaapprriimmiittiivvaallnniicciittaattee
ccaapprriinn††eessææ
ccaapprriinnssææ
ccaapprriinnsseettææ
ccaapprriinncciiaarr
ccaapprriinncciippaalliittaattee
ccaapprriioorriittaattee
ccaapprriippoonniittææ
ccaapprraallææ
ccaapprraalliittaattee
ccaapprraalliissmm
ccaapprriittuuddiinnee
ccaapprrii§§
ccaapprreettee
ccaapprrii§§ttee
ccaapprriimmee

((115588))  CCAARRAACCTTEERR

ccaarraacctteerrooppoodd

161P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ccaarraacctteerrooppooddiissmm
ccaarraacctteerrooppooddoollooaaggææ
ccaarraacctteerriiccttuuss
ccaarraacctteerriiccttuussiissmm
ccaarraacctteerriicctteerr
ccaarraacctteerriicctteerriittaattee
ccaarraacctteerraattiicc
ccaarraacctteerraattiicciissmm
ccaarraacctteerraattiittuuddiinnee
ccaarraacctteerreeccttiill
ccaarraacctteerreeccttiilliissmmuuss
ccaarraacctteerreeccttiilliittaattee
ccaarraacctteerreeccttiilliittuuddiinnaallee
ccaarraacctteerreeccttiilliimmeenntt
ccaarraacctteerreeccttiilliinniiaarriicc
ccaarraacctteerreeccttiillooppooddiissmm
ccaarraacctteerreeddiittaarr
ccaarraacctteerreeddiiddaattee
ccaarraacctteerreeddiittaattii§§
ccaarraacctteerreeddiittaattee
ccaarraacctteerreezziiee
ccaarraacctteerreettiicc
ccaarraacctteerreettiissmmuuss
ccaarraacctteerrmmeettiicc
ccaarraacctteerrmmeettiissmm
ccaarraacctteerrmmeettiittuuddiinnee
ccaarraacctteerrmmeettiiccaall  
ccaarraacctteerrooaarree
ccaarraacctteerroorriissmm
ccaarraacctteerroorriizzaatt
ccaarraacctteerrooaarree
ccaarraacctteerroouu
ccaarraacctteerroottiicc
ccaarraacctteerroottoommaanniiee
ccaarraacctteerroozziivviissmm
ccaarraacctteerrììccii
ccaarraaccttèèrriiccii
ccaarraacctteerriicciittuuddiinnee
ccaarraacctteerriiccii§§
ccaarraacctteerreenn
ccaarraacctteerriinnooiidd
ccaarraacctteerreenniiccooll
ccaarraacctteerreenniiccuullttuurraalliittaatt
ccaarraacctteerreesseettrruu
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ccaarraacctteerrrrrrrriibbiill  !!
ccaarraacctteerriibbiilliissmm
ccaarraacctteerriiffiiaannttiittuuddiinnee
ccaarraacctteerriiffiiaanntteebbeelliicc
ccaarraacctteerriittoorriiaall
ccaarraacctteerrmmaall
ccaarraacctteerrmmaalliissmm
ccaarraacctteerrmmiiddoorriiaann
ccaarraacctteerrmmiiddoorriicc
ccaarraacctteerrmmiittææ
ccaarraacctteerrmmììttiiccææ
ccaarraacctteerrmmiittiissmm
ccaarraacctteerrmmooss
ccaarraacctteerrmmoossooss
ccaarraacctteerrrraa  iinnccooggnniittaa
ccaarraacctteellaall
ccaarraacctteellaalliittaattee
ccaarraacctteelleelleeuu
ccaarraacctteelleelleeiiccææ
ccaarraacctteelleelleeiicciittaattee
ccaarraacctteelleelleeiicciittuuddiinnee
ccaarraacctteelluurriicc
ccaarraacctteemmbbeell
ccaarraacctteennaaccee
ccaarraacctteennddeerr
ccaarraacctteennddeerrii§§
ccaarraacctteennddeerrooii
ccaarraacctteenniiee
ccaarraacctteennoorr
ccaarraacctteennoorriissmm
ccaarraacctteeoolloogg
ccaarraacctteeoollooggiicc
ccaarraacctteerrbbiiuu
ccaarraacctteerraattoolloogg
ccaarraacctteerrnn
ccaarraacctteerrnnaall
ccaarraacctteerrttiipp
ccaarraacctteerr††
ccaarraacctteerr††iiaarr
ccaarraacctteesstt
ccaarraacctteessttiiccuullaarriittaattee
ccaarraacctteessttììccuulluull  ssttâânngg
ccaarraacctteessttoosstteerroonniicc
ccaarraacctteerrttiipp
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ccaarraacctteerrttiippeessææ
ccaarraacctteerrttiippiicc
ccaarraacctteetteeaa
ccaarraacctteettiinnææ
ccaarraaccttaannttii
ccaarraacctteeuuttoonniicciittaattee
ccaarraacctteexxttuuaalliissmm
ccaarraacctteezzææ
ccaarraacctteezziissmm
ccaarraacctteerrcchheeaa--bbeerrcchheeaa
ccaarraacctteerrcchheeaa--bbeerrcchheettiissmm

((115599))  CCAARRAAGGHHIIOOZZ  ((SS))

ccaarraaggiioozzddaanniicc    Dacæ existæ caraghiaur, de ce nu : caraghizdan¶?
ccaarraagghhiioozzddaannii§§
ccaarraagghhiioozzddaanniittuuddiinnee
ccaarraagghhiioocc Apar†inînd cara†igæncii
ccaarraagghhiioocceell    Acesta-i al †igæncu§ei
ccaarraagghhiiooaaggææ  
ccaarraagghhiioonnooaaiiee
ccaarraagghhiioonnooss
ccaarraagghhiioonnoossttiiee
ccaarraagghhiioonntt
ccaarraagghhiioonnttoollooggiiee
ccaarraagghhiioonnttoolloogg
ccaarraagghhiiuujj
ccaarraagghhiioottææ
ccaarraagghhiioossâârrddiiee
ccaarraagghhiioossttiilliittaattee
ccaarraacchhiioorr
ccaarraagghhiioorrîî§§
ccaarraagghhiioosstteeoolloogg
ccaarraagghhiioossttiittuu††iiee
ccaarraagghhiioossttiimm

((116600))  CCAARRDDIIAACC

ccaarrddiiaaccoonn
ccaarrddiiaaccoonnii††ææ
ccaarrddiiaaccoonniissmm
ccaarrddiiaaccrroonniicc
ccaarrddiiaaccrroonniiee
ccaarrddiiaaccrruu
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ccaarrddiiaaccrriittuuddiinnee
ccaarrddiiaaccrriimmoonniittaattee
ccaarrddiiaacctt
ccaarrddiiaaccttiivviittaattee
ccaarrddiiaaccttiivviissmm
ccaarrddiiaaccttoorr
ccaarrddiiaaccttrrii††ææ
ccaarrddiiaaccttuuaall
ccaarrddiiaaccttuuaalliissmm
ccaarrddiiaaccttuuaalliittaattee
ccaarrddiiaaccuuzzaatt
ccaarrddiiooaaccuuzzeettææ
ccaarrddiiaaccuuzziissmm

((116611))  CCAARRIICCAATTUURRAA

ccaarriiccaattuurraa††iiee
ccaarriiccaattuurrnneeuu
ccaarriiccaattuurraanniicc
ccaarriiccaattuurraa--vvuurraa
ccaarriiccaattuurrccææ
ccaarriiccaattuurrcciissmm
ccaarriiccaattuurrcciittuuddiinnaalliittaattee
ccaarriiccaattuurrttææ
ccaarriiccaattuurrttiittaattee
ccaarriiccaattuurrttii§§
ccaarriiccaattuurrttiittuuddiinnaalliittaattee
ccaarriiccaattuurrttooiicc
ccaarriiccaattuurrttiicc
ccaarriiccaattuurrttuurreeaa
ccaarriiccaattuurrttuurriicc
ccaarriiccaattuurrvvææ
ccaarriiccaattuurrvviiee
ccaarriiccaattuurree§§
ccaarriiccaattuurrìì§§
ccaarriiccaattuurrnniicc
ccaarriiccaattuurriissmm
ccaarriiccaattuurrmmææ
ccaarriiccaattuurrmmiioorriissmm
ccaarriiccaattuurrmmaattiiccææ
ccaarriiccaattuurruuiissmm
ccaarriiccaattuurruuiiaallææ
ccaarriiccaattuurrff
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((116622))  CCAARRNNAALL

ccaarrnnaallbbææ      Avînd ea o carnalbæ - de toatæ carnaliza†ia
ccaarrnnaalliiaajj  
ccaarrnnaalliibbii
ccaarrnnaallttaa ccaarrnnaalliittuuddiinnee  
ccaarrnnaalliittuuddiinnaallttææ
ccaarrnnaallaaddaallaa
ccaarrnnaallaannddaalleettiiccææ
ccaarrnnaallææmmââiiee
ccaarrnnaallææmmiiee  ((aallaammææ))
ccaarrnnaallccoovv
ccaarrnnaallccoovviiaakk
ccaarrnnaallccoorriittmm
ccaarrnnaallccoorriittmmiiee
ccaarrnnaalleeggrrææ      Tot a§a : ræp’di di §æli
ccaarrnnaalleeggrree††ee
ccaarrnnaalleerrggiiee
ccaarrnnaalleerrggaattiiccææ
ccaarrnnaalleerrggaattææ
ccaarrnnaalleerrggoossuummaattiiccææ
ccaarrnnaalleerrgguummeenniiaallææ
ccaarrnnaalliinntt
ccaarrnnaalliinnttiissmm
ccaarrnnaalliinnttii§§
ccaarrnnaalliittuuddiinnee
ccaarrnnaallii§§--vveerrrrii§§
ccaarrnnaalliissmmeenntt
ccaarrnnaalliizzmmæænnooaassiiccææ
ccaarrnnaalliizzmmeenniittuuddiinnee
ccaarrnnaalliizzmmeenniittuurrccææ
ccaarrnnaalliinnttaattææ
ccaarrnnaalliinnttæættuurrææ
ccaarrnnaallttiissttææ
ccaarrnnaallttiittuuddiinnee
ccaarrnnaallaammaalleeccuumm
ccaarrnnaalleennddaarr
ccaarrnnaalliibbrruu
ccaarrnnaalliibbrraajj
ccaarrnnaalliibbrraattææ
ccaarrnnaalliibbrree§§ææ
ccaarrnnaalliibbrriiffoorrmmiiccææ
ccaarrnnaallee§§ææ
ccaarrnnaallee§§iinn
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ccaarrnnaallee§§iinnaattiissmm
ccaarrnnaallee§§iiooaassææ
ccaarrnnaallee§§iieettiicciittaattee
ccaarrnnaalleerrssaa
ccaarrnnaallnniiccææ
ccaarrnnaallnniicciittaattee
ccaarrnnaallaaddiivvææ
ccaarrnnaallaaddiivviinnææ
ccaarrnnaallaaddiivvaanniiccææ
ccaarrnnaallaaddiivvaanniittaattee
ccaarrnnaallddæærr
ccaarrnnaalleeaabbiill
ccaarrnnaalleeffiicc
ccaarrnnaalleeffiiccaacciittaattee
ccaarrnnaalleeffiimmii††ææ
ccaarrnnaallffoorrmmaa††iiuunnee
ccaarrnnaallffoorrmmaalliissmmuuss
ccaarrnnaallffoorrmmaattææ
ccaarrnnaalliiggnn
ccaarrnnaalliiggnnoottuuss
ccaarrnnaalliiggnnoorraannttiiaa
ccaarrnnaallii††iiee
ccaarrnnaallii††iioonnaarrææ
ccaarrnnaallii††iioonnaammeennttaalliiccææ
ccaarrnnaallii††iiooaassææ
ccaarrnnaallii††iiaannccææ
ccaarrnnaalltthhuussiiaann  
ccaarrnnaallvveerrssaa††iiuunnee
ccaarrnnaalleeoolliittiicc
ccaarrnnaalleeoolliitthhooss
ccaarrnnaalleeoolliitthhooggrraaffiissttææ
ccaarrnnaalliimmppsseesstt
ccaarrnnaalliinnooddiiee
ccaarrnnaalliippeedd
ccaarrnnaalliippeeddeessttrruu
ccaarrnnaalliippeeddiippooppeettiiccææ
ccaarrnnaallppaallppiitt
ccaarrnnaallppaallppiittaannddrrææ
ccaarrnnaallppaallppiittuuddiinnee
ccaarrnnaallppaallppiittuuddiinnaalliissmm
ccaarrnnaalliiee
ccaarrnnaalliidd
ccaarrnnaalliiddiittaattee
ccaarrnnaalleeiiddoossccoopp
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ccaarrnnaallssaallvvaarrssaann      Pæcatul cærnicol
ccaarrnnaalluuttaarree  !   Pòke dòræ numa ghin 
ccaarrnnaallvvaarrii        ∑i din curi, cæci §i ei ie oameni
ccaarrnnaalliiee        Pæunescu leit !
ccaarrnnaallooccrraattææ
ccaarrnnaallooccrraa††iiee  
ccaarrnnaallcciioocc
ccaarrnnaalliioonn  
ccaarrnnaalliissmmaann
ccaarrnnaallmmee§§--bbaallmmee§§
ccaarrnnaallaabbiillææ
ccaarrnnaa  llaabbiilliiss……  
ccaarrnnaalleenn††ææ
ccaarrnnaalleesscceennddeennttææ
ccaarrnnaalleesscceennttrriiccææ
ccaarrnnaalleesscceennttrriissmm
ccaarrnnaalliiddiittaattee
ccaarrnnaalliiddiissmm
ccaarrnnaalliiddiinnææ
ccaarrnnaalliiddiinniittaattee
ccaarrnnaall--vvâârrtteejj
ccaarrnnaallhhaannaa Oarecum pleonasmus
ccaarrnnaallhhaannttæættaarr
ccaarrnnaallhhaannaattiiccææ
ccaarrnnaallhhaannii§§
ccaarrnnaallbbaaiiaallddîî
ccaarrnnaallaannssooaarr
ccaarrnnaalliivveerrnnææ
ccaarrnnaalliivveerrnnaattiiccææ
ccaarrnnaalliivveerrnnoollooggiiee
ccaarrnnaalliivveerrnnee  !!
ccaarrnnaallnneeoollooggiissmm
ccaarrnnaallnneeoollooaaggææ
ccaarrnnaallvveeoollææ
ccaarrnnaallvveeoollaassttiiccææ
ccaarrnnaallvveeoollooggiiee
ccaarrnnaallvvææ
ccaarrnnaallvviittaattee
ccaarrnnaallvvii††iiee
ccaarrnnaallvvaarr
ccaarrnnaallvvaarriicc
ccaarrnnaalluussttrraaddææ
ccaarrnnaalluussttrraaddiivvaarriicc
ccaarrnnaallaappoodd  
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ccaarrnnaallaappooddiittaattee
ccaarrnnaallaappooddiimmee
ccaarrnnaallaappooddii§§
ccaarrnnaallddaarrââmm
ccaarrnnaallddaarrââmmaattiiccææ
ccaarrnnaalloorriiffeerr
ccaarrnnaalloorriiffeerroozzææ
ccaarrnnaalloorriiffeerraattææ
ccaarrnnaalloorriiffeerriicciirree
ccaarrnnaalloorriiffeerrmmeettiicc
ccaarrnnaalloorriiffeerraappoonnttiicc
ccaarrnnaalloommnniiee
ccaarrnnaalloommnniiooaannddrrææ
ccaarrnnaalloommnniioossooaassææ
ccaarrnnaallttaabboo§§ A§a i se mai spune - urât - din parte-le
ccaarrnnaallttaabboo§§nniiccææ
ccaarrnnaallttaabboo§§ooaassææ
ccaarrnnaallvviinniissmmuuss
ccaarrnnaalliiaann††ææ        ∑i la bine §i la os 
ccaarrnnaalliinntt
ccaarrnnaalliinnttaattææ
ccaarrnnaalliimmeenntt
ccaarrnnaalliimmeennttaa††iioonnaammeenn
ccaarrnnaallooggeennææ
ccaarrnnaallooggeenniiuu
ccaarrnnaalliinnddiicc
ccaarrnnaalliinnddiiccuuaalliittaattee
ccaarrnnaalliinnddiicciissmm
ccaarrnnaalliinnddiiccuuiittaattee
ccaarrnnaalliinnddiicciibbiilliittaattee
ccaarrnnaalliinnddiiccuulliicc
ccaarrnnaalliinngguuaalliissmm
ccaarrnnaalliinngguuaalliittaattee
ccaarrnnaalliinngguuiissttææ
ccaarrnnaalliinnggvviicciittaattee

((116633))  CCAASSTTRRAAVVEETTEE

ccaassttrraavveettiissmm
ccaassttrraaVVeettaa
ccaassttrraavveettiittaattee
ccaassttrraavveettiittuuddiinnee
ccaassttrraavveerrddee
ccaassttrraavveerrddiicc
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ccaassttrraavveerrddiimmee
ccaassttrraavveerrddii§§
ccaassttrraavveerrzzuulliiuu
ccaassttrraavvaarrzzææ
ccaassttrraavveerrzziiffoorrmm
ccaassttrraavveerrddiicciittaattee
ccaassttrraavvaaggiiuu
ccaassttrraaVVeerrddii
ccaassttrraavveerrddiiaann
ccaassttrraavveeddiicc
ccaassttrraavveetteerraann
ccaassttrraavveenneettoo
ccaassttrraavveettiiccææ
ccaassttrraavveettiilliicc
ccaassttrraavveettiilliissmmuuss
ccaassttrraavveettiilliittaattee
ccaassttrraavvii††eelliimmee
ccaassttrraavvii††eelliittuuddiinnee
ccaassttrraavvii††eelliissmm
ccaassttrraavviittææ
ccaassttrraavviittooss
ccaassttrraavviittiittaattee
ccaassttrraavviittii§§
ccaassttrraavvee§§nniicc
ccaassttrraavvee§§nniicciiee
ccaassttrraavveecciioorrnnââii
ccaassttrraavveecciiooaarrææ  
ccaassttrraavveecciioorriiee
ccaassttrraavveecciinnææ
ccaassttrraavveecciinnæættaattee
ccaassttrraavviiaa††ææ
ccaassttrraavviiee††aa§§
ccaassttrraavveecciioorrooii
ccaassttrraavveesseelliiee
ccaassttrraavveesseelliittuuddiinnee
ccaassttrraavveessttee
ccaassttrraaffeecctt
ccaassttrraaffeeccttaalliicc
ccaassttrraaffeettiidd
ccaassttrraavveeddeettææ
ccaassttrraavveerrtteebbrraannddeennbbuurrgg
ccaassttrraavvee§§tteedd
ccaassttrraavviicciiuu
ccaassttrraavviicciiooaassææ
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ccaassttrraavviiddææ
ccaassttrraavviiddiittaattee
ccaassttrraavviirriill
ccaassttrraavveennææ
ccaassttrraavveecchhii
ccaassttrraavveeddeenniiee
ccaassttrraavveeggeettaall
ccaassttrraavveellooccee
ccaassttrraavveelleeiittaarr
ccaassttrraavveettoo
ccaassttrraavveeee
ccaassttrraavveerrttiinn
ccaassttrraavveerrttiijj

((116644))  CCAASSTT

ccaassttmm
ccaassttæællaallttææ
ccaassttuuppaattææ
ccaassttuuppaattiittaattee
ccaassttuuppaattiittuuddiinnaalliittaattee
ccaassttaarrlleettææ
ccaassttaattuurrææ
ccaaSSttaannaa
ccaasstteerriilliittaattee
ccaassttiimmaabbiillææ
ccaassttooiiccææ
ccaassttææ  ddaattææ
ccaassttææ  iiaarrnnææ
ccaassttææzzii
ccaasstteenniiee  
ccaasstteerriiee  
ccaasstteerriisscc  
ccaassttffeell  
ccaassttââmmppæærr
ccaassttââmmppæærræættiissmm
ccaassttîîmmppæærræætteeaassææ
ccaassttrraallææ  
ccaassttrrooiiddææ
ccaassttrroollooggiiee
ccaassttrraalliittaattee
ccaassttiittuuddiinnee
ccaassttii§§
ccaassttiinnææ
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ccaassttaabbiillææ  
ccaassttaaccoojjiiee
ccaassttaaddiiuu
ccaassttaannccææ
ccaassttaattoorrnniiccææ
ccaassttaa††iiee
ccaassttæættuuttææ

((116655))  CCAATTAASSTTRROOFFAA

ccaattaassttrrooffeennssææ
ccaattaassttrrooffiicciiuu
ccaattaassttrroorriiffiicciiaallnniicc
ccaattaassttrrooffeeuu
ccaattaassttrrooffiilliitt
ccaattaassttrrooffii††eerr
ccaattaassccrrooaaffææ  Bun cuvântul ; proastæ scroaca
ccaattaassttrrooffaaiicc  
ccaattaassttrroommppææ
ccaattaassttrroossnneett
ccaattaassttrroocchhiiee
ccaattaassttrrooffaalliiee
ccaattaassttrroopphhaalllluuss
ccaattaassttrrooffaallccææ
ccaattaassttrrooffaaiinnææ  
ccaappaassttrrooffææ
ccaappoossttrrooffaaiicc

((116666))  CCAATTIIFFEELLAATT

ccaattiiffeell’’
ccaattiiffeellaahh
ccaattiiffiiuu      Unul catifiu §i lingviu
ccaattiiffiiee      Una catifelie §i limbìe
ccaattiifflliiuu      Atunci când dæ cu tifla
ccaattiiffeellaahh      Nu vine de la felah, de la felathæ
ccaattiiffeellcceerrii††ææ
ccaattiiffeellddeeffeelliiccææ
ccaattiiffeelleennddrree§§
ccaattiiffeelliibbrruu
ccaattiiffeelliibbrreessææ
ccaattiiffeelliiddææ
ccaattiiffeelliiddiittaattee
ccaattiiffeelliiddiittuuddiinnee
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ccaattiiffèèlliiee      De§i mai în†elept ar fi întregul
ccaattiiffeelliiooaarrææ
ccaattiiffeelliiaattææ Una mie, una †ie
ccaattiiffeelliinniittaattee
ccaattiiffeelliiuu††ææ
ccaattiiffeelloonn
ccaattiiffeelluuccææ
ccaattiiffeelluurriimmee
ccaattiiffeellaa††iioonnaammeennttaalliiccææ
ccaattiiffeellaann
ccaattiiffeellaannssaarree
ccaattiiffeellaassttiicc
ccaattiiffeellaassttiicciittaattee
ccaattiiffeelleeccttiivv
ccaattiiffeelleeggiiaacc
ccaattiiffeelleeggaanntt
ccaattiiffeelleerroonn
ccaattiiffeelliiccee
ccaattiiffeelliixx
ccaattiiffeelloogglluu      Fiul lui Katihfé Inönü 
ccaattiiffeellooggiiuu      Al Fiului cætre Tatæ
ccaattiiffeemm’’  
ccaattiiffeemmiinniittaattee
ccaattiiffeemmeeiiee
ccaattiiffeellaabbiiaall
ccaattiiffeellaabbiiuumm
ccaattiiffeellaabbiirriinntt
ccaattiiffeellaaccrriimmææ
ccaattiiffeellaaccttoo
ccaattiiffeellaacctteeee
ccaattiiffeellaagguunnææ
ccaattiiffeellaaddyy
ccaattiiffeellaaiiccææ
ccaattiiffeellaalleeaa
ccaattiiffeellaamm’’
ccaattiiffeellaannddææ
ccaattiiffeellaannggooaarree
ccaattiiffeellaanngguuiissttææ
ccaattiiffeellaannoolliinniiccææ
ccaattiiffeellaappttee
ccaattiiffeellaasscciivv
ccaattiiffeellaasscciivviicciiuu
ccaattiiffeellaasscciivviicciiooaassææ
ccaattiiffeellææ††iimmee
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ccaattiiffeellaa††iiee
ccaattiiffeellaa--††ii--oo  !!
ccaattiiffeelluunngg
ccaattiiffeelluunnggii§§
ccaattiiffeelluunnggiittuuddiinnee
ccaattiiffeelluunnggooaarree
ccaattiiffeelliibbiiddoo
ccaattiiffeelliibbiinnddiinnoo§§eenniiee
ccaattiiffeelliinnddiicc
ccaattiiffeelliinnddiiccuuaall
ccaattiiffeelliinnddiiccuuiittaattee
ccaattiiffeelliinnddiicciimmee
ccaattiiffeelliinnddiiccii§§
ccaattiiffeelliinnddiiccooaassnniiccææ
ccaattiiffeelliinnddiicciiooss
ccaattiiffeelliinnddiicciibbiilliittaattee
ccaattiiffeelliinnddiiccaabbiilliittaa††iioonnaammeenntt
ccaattiiffeelliinnddiiccooss
ccaattiiffeelliinnddiiccoossttiiee
ccaattiiffeellaanngguurrooss
ccaattiiffeelliinnggeerree
ccaattiiffeelliinnssuurrææ
ccaattiiffeelliinnggaavv
ccaattiiffeelliinnddeexx
ccaattiiffeelliinnddiiccaattiivv
ccaattiiffeelliinnddiiccaa††iiuunnee

((116677))  CCAATTOOLLIICC

ccaassttoolliicciissmm  
ccaassttoolliicc      A fæcut juræmânt de castolicitate
ccaattoolltteecc
ccaattoolleeiicc
ccaattoolleeiicciissmm
ccaattoolleeaaggiinnooss
ccaaccttoolliicciiccææ
ccaattoollooiiooss

((116688))  CCAAVVAALLEERR  

ccaavvaalleerriiaannææ      Logodnica (soporificæ) a Cavalerului-Ler
ccaavvaalleerriiuu      Fostul CaValeriu (Cristea)
ccaavvaalleerrggaarree      De ce, cavalergarea : de cavali?
ccaavvaalleerrggiiee
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ccaavvaalleerrtt
ccaavvaalleerrttee††ee
ccaavvaalleerraattiicc
ccaavvaalleerreettee    Fiind el Mærinete, cælare pe capræ
ccaavvaalleerrbbiivvoorr      Contaminare alimentaræ : cum e calul - §i ca§cavalul
ccaavvaalleerreecctt
ccaavvaalleerreecc††iioonnaammeenntt
ccaavvaalleerroottiicc
ccaavvaalleerroottiissmmuuss
ccaavvaalleerrooiiccoommiicc
ccaavvaalleerrzzaattzz
ccaavvaalleerrooaarree
ccaavvaalleerruupp††iiee
ccaavvaalleerroouu
ccaavvaalleeqquuuuss
ccaavvaalleerraaiidd
ccaavvaalleennee
ccaavvaalleerrggoo  ssuumm  

((116699))  CC~~MMAA∑∑~~

ccææmmaa§§tteerrææ
ccææmmaa§§tteeppttaattææ
ccææMMaa§§aa  §§ii  NNaattaa§§aa
ccææmmaa§§iinnaallææ
ccææmmaa§§iinniissttiiccææ
ccææmmaa§§aaddaarr
ccææmmaa§§cchhiiaattææ
ccææmmaa§§eezzææmmâânntt
ccææmmaa§§tteerrnnuuttææ

((117700))  CC~~PPRRIIOOAARRAA

cc¶¶pprriiooaarr¶¶--mm¶¶rriiooaarr¶¶
ccææpprriiooaaiiee
ccææpprriiooiiooss
ccææpprriioorriittaattee
ccææpprriioorriissmm
ccææpprriioorrii§§
ccææpprriioorriittuuddiinnee
ccææpprriiooaacchhee§§ææ
ccææpprriiooaarrbbææ
ccææpprriiooaarr’’  ddee  ccee  ??
ccææpprriioorriicc
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ccææpprriioorriiee
ccææpprriiooaassææ
ccææpprriioorrooaassææ
ccææpprriiooaarriiffeerrææ
ccææpprriioorriissmmaattiicc
ccææpprriioorriittaarrææ

((117711))  CC~~SS~~TTOORRIIEE

ccææssæættoorriiddææ
ccææssæættoorrppiillææ
ccææssæættoorrooppiittææ
ccææssæættoorrbbiirree
ccææssæættoorrbbeettee
ccææssæættoorrggiiee

((117722))  CC~~SSNNIICCIIEE

ccææssiillnniicciiee
ccææssnniicciittuuddiinnaallææ
ccææssnniicciittææ
ccææssnniiccii§§
ccææssnniicciiuunnaa

((117733))  CC  ~~  ¢¢  EE  AA

ccææ††eeaappææ  
ccææ††eeaappæænnææ  
ccææ††eeaassttææ
ccææ††eeaavvææ
ccææ††ììee
ccææ††eeaannææ
ccææ††eelliinnææ

((117744))  CCEEAACCÂÂRR

cceeaaccâârrââiiaallææ  
cceeaaccâârrnn
cceeaaccâârrccææ
cceeaaccâârrccoottaa§§
cceeaaccâârrttii††ææ
cceeaaccâârrcciiuummaarr
cceeaaccâârrdd
cceeaaccâârrlliioonn††
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cceeaaccâârriittuuddiinnee
cceeaaccâârrîî§§
cceeaaccâârrmmiittææ
cceeaaccâârrnnaa††
cceeaaccâârrppææ

((117755))  CCEEAARRCCEEAAFF  

cceeaarrcceeaa§§ccææ
cceeaarr§§aahh
cceeaarr§§aahh--mmaatt
cceeaarr§§aarrtt
cceeaarr§§aarrmm
cceeaarr§§iinn

((117766))  CCEELLEEBBRRUU

cceelleebbrriieettaattee
cceelleebbrraaiicc
cceelleebbrraaiisstt
cceelleebbrraavv
cceelleebbrraavvuurrææ
cceelleeBBrreeaazzaa
cceelleebbrriiaanntt
cceelleebbrriioo
cceelleebbrruunnææ
cceelleebbrruunneettii§§
cceelleebbrruunniittaattee

((117777))  CCEELLIIBBAATT

cceelliibbaattaall      Berbec turcesc : n-are nevoie de cadân’
cceelliibbaattaanntt      O parte din u§a celibiului
cceelliibbaattaarrdd      Fiul nelegitim al celibatarei
cceelliibbaattaatt
cceelliibbaattaavv
cceelliibbaattaarree
cceelliibbaattiittuuddiinnee
cceelliibbaattii§§
cceelliibbaattiimmee
cceelliibbaattnniicc
cceelliibbaatteerree
cceelliibbæættææuu§§
cceelliibbaattoozzææ

177P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



cceelliibbaattrraaccttiivv
cceelliibbaaccttiivv
cceelliibbaattaavviicc
cceelliibbaatteeuu
cceelliibbaatteenntt
cceelliibbaatteennttaatt
cceelliibbaattââttaa
cceelliibbaattiittrraatt

((117788))  CCEENNTTAAUURR

cceennttaauurreeoollææ
cceennttaauurriiffeerr
cceennttaauurriiccuull
cceennttaauurroorrææ
cceennttaauurriiuu
cceennttaauurriinnoocceerr
cceennttaauurriimmee
cceennttaauurriinnee
cceennttaauurriittuuaall
cceennttaauurriiccuullaarr
cceennttaauurriiaa§§
cceennttaauurrââtt
cceennttaauurriittooss
cceennttaauurrlleett
cceennttaauurrllæættoorr
cceennttaauurrmmææ
cceennttaauurrmmaa§§
cceennttaauurrss
cceennttaauurrssooiimmee
cceennttaauurrssiittææ

((117799))  CCEERRBB

cceerrbbiivvoorr
cceerrbbiisseexxttiill
cceerrbbooaaiittææ
cceerrbbooaaiiee
cceerrbbooiieerriitt
cceerrbbiiooaarrææ
cceerrbbiioorriittiissmm
cceerrbbiioorriittiicc
cceerrbboo--ccrrooaatt
cceerrbbiimmee
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cceerrbbii§§
cceerrbbiittuuddiinnee
cceerrbbiittaattee
cceerrbbiittooss

((118800))  CCÂÂRRMM~~

ccâârrmmuurriittoorr      Da, Domnule : pânæ §i Dânsu’
ccâârrmmuuiieerree      Da, Doamnæ : pânæ §i Dânsa… 
ccâârrmmiittuuddiinnee      Iepoca Luminii
ccâârrmmaa§§      A§a rostea Pæunescu, dupæ ce i-au cæzut din§ii - de-atâta 

pupat na curi
ccâârrmmææ§§iiee
ccâârrmmeeaann
ccâârrmmeeaannccææ
ccâârrmmiinnddeenn
ccâârrmmooaarrììii  Zecera §i Coceanu pe un Stejar de Scorniceni
ccâârrmmoonniiee
ccâârrmmoonniiccææ
ccâârrmmoonniiuu
ccâârrmmoonniizzaarree
ccâârrmmoonnii§§
ccâârrmmii§§
ccâârrmmiittuuddiinnee
ccâârrmmuurrææ
ccâârrmmuurriieerr
ccâârrmmeettiissmm        De el suferæ Iliescu
ccâârrmmiittaajj
ccâârrmmiillììcc
ccâârrmmooss
ccâârrnnaammeenntt
ccâârrnnaammeennttaall
ccâârrnnaammeennttaalliittaattee
ccâârrnnaammeennttaa††iiee

((118811))  CCÂÂRRNNAATT

CCâârrnnaa--††ii--oo  bbuunnææ,,  ccææ  ††ii--aamm……  
ccâârrnnaa††iioonnaalliissmm
ccâârrnnaa††iioonnaall--ssoocciiaalliissmm
ccâârrnnaa††iiee
ccâârrnnaa††iiuunnee  !!  FFiiii  ccâârrnneeaappttææ  !!
ccâârrnnaa††iinneerree
ccâârrnnaa††iippiitt
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ccâârrnnaa††ââ††aarree
ccâârrnnaa††ooss
ccâârrmmææ††æærriiee
ccâârrmmææ††ooss

((118822))  CCEERRCCEETTAA  ((AA))

cceerrcceettaattee
cceerrcceettææ††eeaann
cceerrcceerrttaacceeuu
cceerrcceettaalloonn
cceerrccee§§æættoorr
cceerrcceetteerraa§§
cceerrcceettiinnææ
cceerrcceettlluuiirree
cceerrcceettnniicc
cceerrcceettaannooll
cceerrcceettaann§§
cceerrcceettaattiissmm
cceerrcceetteerriiee
cceerrcceetteerriisstt
cceerrcceetteerroocclliittiicc
cceerrcceettiiccææ
cceerrcceettiissmm
cceerrcceettii§§
cceerrcceettiittuuddiinnaalliittaattee
cceerrcceettiilliicc
cceerrcceettiilliissmm
cceerrcceetthhooss

((118833))  CC  HH  EE  FF

cchheeffeecctt
cchheeffeebb  
cchheeffeeddrriinnææ
cchheeffeemmeerr
cchheeffeemmiinnaa††iiuunnee
cchheeffeennddii
cchheeffeerrvveesscceenntt
cchheeffiiccaaccee
cchheeffiiggiiee  
cchheefflluuvviiuu    
cchheefflloorraa††iiee  
cchheeffoorriiee
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cchheefflluuxx
cchheeffrraacc††iiuunnee
cchheefflluuzziiuunnee
cchheeffuuzzoorr
cchheeffaadd
cchheeffaaiinn
cchheeffaaiimmææ
cchheeffaallææ        Tovaræ§a de via†æ a chefalului
cchheeffaalliitt
cchheeffaalliittaattee
cchheeffaallnniicc
cchheeffaalluuss
cchheeffaalliicc
cchheeffaannttee
cchheeffaassoollee

((118844))  CCHHEELL,,  CCHHEELLIIEE

cchheelleeggaanntt
cchheellbbeett
cchheellee§§tteeuu
cchheelliiccoonn
cchheelliioocceennttrriicc
cchheelliiooddoorr
cchheelliioommeettrruu
cchheellii§§
cchheelliimmee
cchheelliittuuddiinnee
cchheelliittaattee
cchheelliiooggrraavvuurrææ
cchheelliiooppllaassttiiee
cchheelliioottrroopp
cchheellvvee††iiaann
cchheellaassttiicc
cchheelleeaatt
cchheelleeccttiivv
cchheelleeccttrriicc
cchheelleeffaanntt
cchheelleeggiiaacc
cchheelleeggiiee
cchheelleenn
cchheelleenniissttiiccææ
cchheelleevv
cchheellff
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cchheellffiicc
cchheelliiccee
cchheelliippttiicc
cchheelliixxiirr
cchheellooggiiuu        Chelogiul Cheliei
cchheelllloo  !!    
cchheelliiccooiiddaall
cchheelliioommaarriinn
cchheelliiaanntt
cchheelliibbeerraarree
cchheelliibbrriicc
cchhEEll--ZZoorraabb    
cchheeaallææmmuuiirree
cchheeaallaannddaallaa
ccyyaallææ  Absolventæ a Universitæ†ii Yale

((118855))  CC  HH  II  OO  RR

cchhiioorrbb  
cchhiioorrbbiirree  
cchhiioorriibbiill
cchhiioorrnnaammeenntt
cchhIIoorrddaann
cchhJJoorrddaann
cchhiioorrddaanniiaann
cchhiioorrggoovvaannddrruu
cchhiioorraall
cchhiioorraalliiuu
cchhiioorraalliimmee
cchhiioorreettee
cchhiioorraalliittaattee
cchhiioorraaccooll
cchhiioorraarr
cchhiioorraattoorr
cchhiioorraa††iiee
cchhiioorraa††iioonniisstt
cchhiioorraa††iioonnaalliissmm
cchhiioorrbbaall††
cchhiioorrbbeettee
cchhiioorrbbiiccuullaarr
cchhiioorrbbiittaall
cchhiioorrbbiittoorr
cchhiioorrddiinn
cchhiioorrddiinnaarr
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((118866))  CCHHIIPP  

cchhììppiicc
cchhiippììcc
cchhiippiiee
cchhiippiissmm
cchhiippooppoottaammiicc
cchhiippnnoozzææ
cchhiippnnooccttaammbbuulliicciiooaarrææ
cchhiippooccrriitt
cchhiippootteettiicc
cchhiippootteezzææ
cchhiippoossttaazziiee
cchhiippssootteeccææ
cchhiippeerrbboollææ
cchhiippeerrbboorreeaannccææ
cchhiippeerrbboolliicciiooaarrææ
cchhyyppeerriioonn
cchhiippnnooggeenn
cchhiippooccoonnddrruu
cchhiippeerriittææ
cchhiippooccrriizziiee
cchhiippooccrriitt
cchhiippooccrriitteerriiuu
cchhiippooccrriitteerriioonn
cchhiippoossttaazzææ
cchhiippootteennuuzzææ
cchhiippssoo  ffaaccttoo
cchhiippssoossooss

((118877))  CCIICCLLOOPP

cciiccllooppeerrææ
cciicclloopp††iiuunnee  
cciiccllooppuulleenn††ææ
cciiccllooppiioommaannttiicc
cciiccllooppiinniiee
cciiccllooppoott    Ru§ii îi spun: ¢ar, de unde concluzia : Ivan cel Groaznic, de

pildæ, era nu doar atâta, ci §i chior
cciiccllooppoottaarr
cciiccllooppaacciittaattee Dupæ ce Ulise i-a bægat paru-n
cciiccllooppaalliinn
cciiccllooppaaii††
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cciiccllooppeerraanntt
cciiccllooppeerraa††iiee
cciiccllooppeerreettææ
cciiccllooppttaattiivvææ
cciicclloommppoorrttaattiivvææ  
cciiccllooppuussccuull

((118888))  CCIIMMPPOOII

cciimmppooiinniicc
cciimmppooiiaannææ
cciimmppooiiaattææ
cciimmppooiimmâânnee
cciimmppoo((ii))eett
cciimmppooddiiuumm
cciimmppooiinnææ
cciimmppooii§§ttee
cciimmppooii††ææ
cciimmppooiieerriitt

((118899))  CC  II  UU  NN  GG

cciiUUnngguurr
cciiuunngguurriimmee
cciiUUnngguurrooaaiiccææ
cciiuunngghhiiuullaarr
cciiuunngghhii§§ttee
cciiuunngguullaa††iiee
cciiuunnggaarrii§§ttee
cciiuunngguurriimmee
cciiuunngguurriittuuddiinnee
cciiuunnggii§§
cciiuunnggiilliinniiuu
cciiuunnggiisseexxttiill
cciiuunngguulloozziittaattee
cciiuunnggæættoorr
cciiuunngghheerr
cciiuunngghhiiee
cciiuunngguueenntt
cciiuunnggiittaattee

((119900))  CCIIOORRAAPP

CCiioorraa  pprroo  nnoobbiiss
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cciioorraappæænn      Ca praful : produce purici - mai bine-n obiele
cciioorrææppæænnooss
cciioorraapptt
cciioorraappssoodd Care cântæ din ciorap
cciioorraappssooddiiee
cciioorraappeell La Turci, nod la ciorap : sæ nu uite sæ plæteascæ
cciioorraappeettiissaanntt
cciioorraappiiccuullttuurrææ      Am ajuns la cultura românæ : scriitorii no§tri prefera∞i 
cciioorraapplliiccaa††iiee
cciioorraappoollooggiiee
cciioorraappoollooggeettiiccææ
cciioorraappoossttoollaatt
cciioorraappootteeoozzææ
cciioorraappttiittuuddiinnee
cciioorraappii††ææ
cciioorrææppiimmee
cciioorrææppii§§

((119911))  CCIIUUBBUUCC

cciiuubbuuccaall
cciiuubbuuccaalliicc
cciiuubbuuccaassttrruu
cciiuubbuuccooaassææ
cciiuubbuuccææ
cciiuubbuuccæællaaiiee
cciiuubbuucciiuumm
cciiuubbuucclluucc
cciiuubbuucc§§ææ
cciiuubbuuccuurree§§tteeaann
cciiuuBBuuccuurr
cciiuubbuucciirree
cciiuubbuuccii§§
cciiuubbuucciittuuddiinnee
cciiuubbuucccciirrlliiee
cciiuubboocccciiee
cciiuubbuuccooss
cciiuubbuuccuulleenntt
cciiuubbuuccuulleennttooaarree

((119922))  CCIIZZMMAA

cciizzmmaa--bbrrooaa§§tteeii
cciizzmmaannææ
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cciizzmmaanniiffeerr
cciizzmmaanniiccooll
cciizzmmæænnaarr
cciizzmmeenniitt
cciizzmmaarrccææ
cciizzmmæærree††
cciizzmmææ--ccrreeaa††ææ
cciizzmmee§§
cciizzmmaattiiccææ
cciizzmmiiffoorrmm
cciizzmmiirreeaann
cciizzmmuuiitt
cciizzmmuuiittoorr
cciizzmmaarrttoorr
cciizzmmaaiilliiaann      E vorba de  locuitor al Izmailului, nu de Turc - care nu 

poartæ cizme, de§i tureatcæ ne-ar veni prin rusæ, însemnînd :       
“turceascæ” 

((119933))  CCLLAAUUDDIICCAARREE

ccllaauuddiiccaattoorr
ccllaauuddiiccttaattoorr
ccllaauuddiiccaannddrruu
ccllaauuddiittoorriiuumm
ccllaauuddaannuumm  ((ttee))
ccllaauuddaattiivv
ccllaauuddiibbiill
ccllaauuddii§§
ccllaauuddiittuuddiinnee
ccllaauuddiieenntt
ccllaauuddiieennttiittaattee
ccllaauuddiibbiieenn††ææ
ccllaauuddiieenn††iiaalliissmmaannttiicc
ccllaauuddiittiivv
ccllaauuddiicctteeuu
ccllaauuddiiccttaattoorr
ccllaauuddiiddaaccttiicc
ccllaauuddiiddaahhiiee

((119944))  CCLLAAUUSSTTRRAATT

ccllaauussttrroopphhiitteeccuuss      Un pitic claustrificat (prin claustragere)
ccllaauussttrraalloopphhiitteeccuuss      Un pitic austriac, fiu al lui Klaus
ccllaauussttrraalliiaann      Încæ un pitic - din Australia 
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ccllaauussttrroo--uunnggaarr Alt Klaus : Ungarul, cel Bine Astupat
ccllaauusstteerriittaattee
ccllaauuss((tt))ppiicciiuu
ccllaauussttuurraatt
ccllaauussttrraattiiffiiccaatt
ccllaauussttrruu
ccllaauussttiibbuullaarr
ccllaauussttiiaarr
ccllaauussttiicc
ccllaauussttiiggiiuu
ccllaauussttiimmeennttaarr
ccllaauussttii§§
ccllaauussttnniicc
ccllaauussttnniicciiee
ccllaauussttrroonn

((119955))  CCLLEEPPSSIIDDRRAA

cclleeppssiiddrraauulliiccææ
cclleeppssiiddeerraallææ
cclleeppssiiddrrii§§
cclleeppssiiddrraammeennttaall
cclleeppssiilloonn
cclleeppssiiddrraa††iiuunnee
cclleeppssiiddrroocceeffaall
cclleeppssiiddrroocceennttrraallnniiccææ
cclleeppssiiddrrooffiill
cclleeppssiiddrrooxxiill
cclleeppssiiddrraaccoonniicc
cclleeppssiiddrraaggoonn
cclleeppssiiddrreeiicc

((119966))  CCLLEEPPTTOOMMAANN

cclleeppTToommaa  NNeeccrreeddiinncciioossuull      
cclleeppttoolloommaann
cclleeppttoolloommaacc
cclleeppttoommaattææ
cclleeppttoommaattiittaattee
cclleeppttoommaattiimmee
cclleeppttoommaattiittuuddiinnee
cclleeppttoommnnaattiicc
cclleeppttoonniiffiiaanntt
cclleeppttoommeenniiee

187P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



cclleeppttoommaanniieerrææ
cclleeppttoommeerroonn
cclleeppttoommeettrruu
cclleeppttoovvaalleenntt
cclleeppttaaccoorrdd

((119977))  CCOOCCOO∑∑

ccooccoo§§cciiuugg
ccooccoo§§ccoovv
ccooccoo§§nniicc
ccooccoo§§mmaarr
ccooccoo§§nnii††ææ
ccooccoo§§ttiirree
ccooccoo§§tteeaannddrruu
ccooccoo§§tteeaanniimmaa††iiee
ccooccoo§§aarrccææ
ccooccoo§§ccooggeeaa  ((CCoo§§ccoo§§ccoo§§uull))
ccooccoo§§mmeelliiee
ccooccoo§§ttoorrooaabbææ

((119988))  CCOOMMOODD

ccoommooddiisseeee
ccoommooddiissttææ
ccoommooddiiooss
ccoommooddiihhnnææ
ccoommooddeellaajj
ccoommooddeerraa††iiuunnee
ccoommooddeerraasstt
ccoommooddeerraassttiiee
ccoommooddoorraatt
ccoommooddoorriiffeerr
ccoommooddii§§
ccoommooddnniicc

((119999))  CCOOMMPPOOTT

ccoommppoottaabbiill
ccoommppoottnniicc
ccoommppoottoolliitt
ccoommppoottaabbiilliittaattee
ccoommppoottaassiicc
ccoommppoottccææ
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ccoommppootteenn††iiaall
ccoommppoottppuurriiuu
ccoommppoo††iiuunnee
ccoommppoottaammeenntt
ccoommppoottoovvaa
ccoommppoottaavvææ
ccoommppoottoommaann
ccoommppoottnnææ
ccoommppootteenntt
ccoommppootteenn††iiaalliittaattee
ccoommppoottmmoolliitt
ccoommppoottrriivvææ

((220000))  CCOOMMPPOOZZIITTOORR

ccoommppoozziittoorrooiidd
ccoommppoozziittoorrnniicc
ccoommppoozziittoorroollooggiiaann
ccoommppoozziittoorriiaann
ccoommppoozziittoorriittaattee
ccoommppoozziittoorriicc
ccoommppoozziittrroonn
ccoommppoozziittiivviisstt
ccoommppoozziittoorriisstt
ccoommppoozziittiivv
ccoommppoozzii††iioonnaarr
ccoommppoozziittuuaall
ccoommppoozziittoorrbb
ccoommppoozziittoorrnnaammeennttaall
ccoommppoozziittoorrnnaammeenntt
ccoommppoozziittoorrddoonnaatt
ccoommppoozziittoorrttoommaann
ccoommppoozziittoorrzz

((220011))  CCOONNCCAAVV

ccoonnccaavvnniicc
ccoonnccaavvii§§
ccoonnccaavviittuuddiinnaalliittaattee
ccoonnccaavviimmee
ccoonnccaavviidd
ccoonnccaavviiddiittaattee
ccoonnccaavvaannss
ccoonnccaavvaannssaatt
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ccoonnccaavvuuaabbiill
ccoonnccaavvaalleerr
ccoonnccaavvaalliinn
ccoonnccaavveerrnnææ
ccoonnccaavveerrnniiccooll
ccoonnccaavveerrnniiccuullttuurrææ
ccoonnccaavviiaarr
ccoonnccaavvoouu
ccoonnccaavvaall
ccoonnccaavvaattiinnææ
ccoonnccaavveerrnnooss
ccoonnccaavvaarr
ccoonnccaavvaarrnnii††ooss
ccoonnccaavvaarriicceellooss
ccoonnccaavveennttuurrææ
ccoonnccaavveerrssææ
ccoonnccaavveerrssaa††iiee
ccoonnccaavveerrssaattiivv
ccoonnccaavvoorrtt

((220022))  CCOONNCCUUBBIINN

ccoonnccuubbiiccuuuu
ccoonnccuubbiiccuuiittaattee
ccoonnccuubbiinniittaattee
ccoonnccuubbiinnii§§
ccoonnccuubbiinniittuuddiinnaalliittaattee
ccoonnccuubbiinnaarr
ccoonnccuubbiinnaarriittaattee
ccoonnccuubbiinnee††ee
ccoonnccuubbiinneevvooiittooaarree
ccoonnccuubbiinneeffaacceerree
ccoonnccuubbaajj
ccoonnccuubbiicc
ccoonnccuubbiissmm
ccoonnccuubbiissccuuiittiissmm
ccoonnccuubbiittaall
ccoonnccuubbiittuuiittaalliittaattee
ccoonnccuubbiittuuss
ccoonnccuubbiittuurriicc
ccoonnccuubbiiccuuiittaattee
ccoonnccuubbiivvoolliissmm
ccoonnccuubbiivvoolliittuuddiinnee
ccoonnccuubbiivvoolliimmeettrruu
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((220033))  CCOONNDDIIMMEENNTT

ccoonnddiimmeennttææ
ccoonnddiimmeennttoollaatt
ccoonnddiimmeennttaalliittaattee
ccoonnddiimmeennttiicc
ccoonnddiimmeennttiittaattee
ccoonnddiimmeennttiittuuddiinnaallææ
ccoonnddiimmeennttoorr
ccoonnddiimmeennttùùrrææ
ccoonnddiimmeenn††iiaall
ccoonnddiimmeennttiittaattee
ccoonnddiimmeenntteelleecchhiiee

((220044))  CCOONNJJUUGGAALL

ccoonnjjuuggaalliittaattee
ccoonnjjuuggaalliicc
ccoonnjjuugguulleenntt
ccoonnjjuuggaallee§§
ccoonnjjuuggaallìì§§
ccoonnjjuuggaalliittuuddiinnee
ccoonnjjuuggaallbbeenn
ccoonnjjuuggaalloo--rroommaann
ccoonnjjuuggaalloommaanniiee
ccoonnjjuuggaalleerriiee
ccoonnjjuuggaalleerrææ
ccoonnjjuuggaalleerriioott
ccoonnjjuuggaallggoorriittmmiicc
ccoonnjjuuggaallggooccaallmmiinnaaiicc

((220055))  CCOONNSSOORRTT

ccoonnssoorrttuull--ppooppiiii  
ccoonnssoorrddììee
ccoonnssoorrddiinnaarr
ccoonnssoorrttaacc
ccoonnssoorrttiimmee
ccoonnssoorrttiittaattee
ccoonnssoorrttii§§
ccoonnssoorrttooddooxx
ccoonnssoorrttooeeppiicc
ccoonnssoorrttooffoonn
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ccoonnssoorrttooggrraaffææ
ccoonnssoorrttaarree
ccoonnssoorrttaammeenntt
ccoonnssoorrttiilleeggiiuu
ccoonnssoorrttiimmeenntt
ccoonnssoorrttaalliimmeenntt
ccoonnssoorrddiidd
ccoonnssooaaccrrææ
ccoonnssooaa††ææ

((220066))  CCOONNVVEERRTTIITT

ccoonnvveerrttiijj
ccoonnvveerrttiiccaall
ccoonnvveerrtteebbrraatt
ccoonnvveerrttii§§
ccoonnvveerrttiittuuddiinnee
ccoonnvveerrttiittaattee
ccoonnvveerrttiiggiinnooss
ccoonnvveerrttoo--rreexxoo
ccoonnvveerrssaattiilliittaattee
ccoonnvveerrssiiffiiccaattooaarree

((220077))  CCOORRDDIIAALL

ccoorrddiiaalleecctt
ccoorrddiiaalleeccttaalliicc
ccoorrddiiaalleeccttoommoorrffiissmm
ccoorrddiiaalliizzææ
ccoorrddiiaalliissmmeenntt
ccoorrddiiaalloogg
ccoorrddiiaallooaaggææ
ccoorrddiiaallooggiinnææ
ccoorrddiiaallaaii
ccoorrddiillii§§
ccoorrddiiaallbbææ
ccoorrddiiaallbbiiee
ccoorrddiiaalloott
ccoorrddiiaalloottiissmm
ccoorrddiiaallccooooll
ccoorrddiiaallccccoolliissmmuuss
ccoorrddiiaallffaabbeettnniicc
ccoorrddiiaallffaa  rroommeeiiccææ
ccoorrddiiaalliiaajj
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ccoorrddiiaalliiaanntt
ccoorrddiiaalliinnaarree
ccoorrddiiaalliinntt
ccoorrddiiaalliinnttooaarree
ccoorrddiiaalliinnttiimmiittaattee

((220088))  CCOORRNN

ccoorrnnaammeenntt Ansamblu purtat cu cinste de bie†ii berban†i
ccoorrnnaammeennttaall……      dar numai a§a,‘mental(nic)
ccoorrnnaammeennttaallnniicc
ccoorrnnaammeennttoo
ccoorrnniittoorriinncc      Un fel de rinocer, dar mai mic
ccoorrnniicc  
ccoorrnnìì§§
ccoorrnniimmee
ccoorrnniittuuddiinnaalliittaattee
ccòòrrnnii§§ttee
ccoorrnnææuutt      Albanez cornic
ccoorrnniicciimmee
ccoorrnnooggrraaffiiee
ccoorrnniillooccvveenn††ææ
ccoorrnnaa§§iinnææ        Borma§inæ cu corn, dar færæ m
ccoorrnnaalliieerrææ
ccoorrnniittuuddiinnee
ccoorrnniittuuddiinnaallææ
ccoorrnneeaallææ
ccoorrnnaarree  ddee  sseeaammææ
ccoorrnnaarrnniicc
ccoorrnnoommaattooppeeee
ccoorrnnoommaattoollooggiiee
ccoorrnneettooiissmm
ccoorrnneettiiccææ
((hhâârrttiiee  ddee))  ccoorrnneessooll
ccoorrnniiccaa††iiuunnee
ccoorrnniiccaannttææ
ccoorrnniiccaarree

((220099))  CCRRAACC

ccrraaccllææ
ccrraaccoorrddaatt
ccrraaccllaajj
ccaarraaccaarreettuurrii
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ccrraaccaattiisstt
ccrraacccceess
ccoonnttrraa
ccrraacccceessiibbiill
ccrraacccceessiibbiilliittaattee
ccrraacccccciiddeenntt
ccrraacccceepp††iiee
ccrraacccceeppttaatt
ccrraacccceeffaalliicc
ccrraacccceeffaalleeee
ccrraaccllaammaa††iiee  
ccrraacclliimmaatt  
ccrraacclliimmaatteerriicc
ccrraaccoommoodd  
ccrraaccoonnttoo
ccrraaccoonnttaammeenntt
ccrraacciittuuddiinnee
ccrraaccuuiittaattee
ccrraaccooppeerrii§§
ccrraaccoorrdd
ccrraaccoorrddaaiicc
ccrraaccoorrddaaiiccææ
ccrraaccoorrddeeoonn
ccrraaccrrii§§oorr
ccrraaccrruu
ccrraaccrriimmee
ccrraaccrriittuurrææ
ccrraaccrraalliittaattee
ccrraaccrruu  §§ii  pprrooffaann
ccrraaccrroobbaattææ
ccrraaccrroobbaa††iiee
ccrraaccrroobbeeaattææ
ccrraaccrroobbee††iiee
ccrraaccrrooffoobbiiee
ccrraaccrrooffoolliiee
ccrraaccrrooppoollææ
ccrraaccrroommeeggaallooppoollææ
ccrraaccrroossttiihh  
ccrraaccttrrii††ææ
ccrraaccttoorriiee
ccrraaccttuuaalliittaattee
ccrraaccttuuaalliissmm
ccrraaccuuiittaattee
ccrraaccuuiissmm
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ccrraaccuummuullaarree
ccrraaccuullaammeenntt
ccrraaccuuppllaajj
ccrraaccuupplluu
ccrraaccuuzzaa††iiee
ccrraaccuuzzaattoorr
ccrraaccuussttiiccææ
ccrraaccuuppuunnccttuurrææ
ccrraaccvviillææ
ccrraaccvvaattiicc
ccrrææccnneett        Terrribel
ccrrææccooaarree
ccrrààggiillææ
ccrraaggììll
ccrraacciilliiffoorrmm
ccrraacciillææ
ccrraacchheettææ
ccrraacchhiiuu
ccrraacchhiieerrii††ææ
ccrraacclleettææ
ccrraaccoo§§ææ
ccrraaccoo§§aammeenntt
ccrraaccoo§§aammeennttaalliittaattee
ccrrææccuu††
ccrrææccuullee††  «Cræcule† de via†æ nouæ» - de Cassian? Banu§ ?
ccrrææccuurrooaassææ        Altfel cum, cæci de la Cur ne tragem cu to†ii - mai ales

cu-toatele
ccrrææccuurruulleennttææ
ccrrææccuurruulleennttiittaattee
ccrrææccuurruulleennttiissmm
ccrrææccuurree§§ææ
ccrræægguu§§iittææ
ccrræægguu§§aallææ
ccrrææggeett E-he, rægetul cracului : ca al leului: paralizeazæ
ccrraaccaaddeeaa  
ccrraaccaaddeemmiicc      Dacæ ne gândim §i ne-o reprezentæm pe Madam Zoe : 

ce bærbat-crac !
ccrraaccaannaaddiiaannææ      O adeværatæ bombardieræ
ccrraaccaallmmiiee      ‘Ntre douæ crace, ar zice Ungurul
ccrraaccaannàà  
ccrraaccaappaarraattoorr
ccrraaccaassææ
ccrraaccæættæærriiii
ccrraacccceelleerraatt
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ccrraacccceessoorriiuu
ccrraacceellaa§§ii
ccrraacceessttaa
ccrraacceerrbb
ccrraacciidd
ccrrAAcchhiillee
ccrraaccoolliitt
ccrraaccoolloo--§§aa
ccrraaccoommppaanniiaammeenntt
ccrraaccoossttaammeenntt
ccrraaccrriibbiiee
ccrraaccrriittuurrææ
ccrraaccooffoonniiee
ccrraaccttiivv
ccrraaccttiivveeaa††ææ
ccrraaccttiivviittaattee Dintre cele mai vechi - §i mai rentabile
ccrraacc††iiuunnee
ccrraaccuussttiicc
ccrraaccuurraattee††ææ Lucru curat - lucru de mânæ
ccrraaccvvaaffoorrttee
ccrraaccggiilliittaattee
ccrraaggiillææ
ccrrææcciimmee
ccrrææccaaiiaaffææ
ccrrææccaaiinniicc
ccrrææccaannuullææ
ccrrææccaannii§§ttee
ccrrææccaanniiffeellddrriiccææ
ccrrææccaanniiffeelliinnddiiccææ
ccrrææccaallccuull
ccrrææccaallccuullaattoorr
ccrrææccaalldd
ccrrææccaallddiicc
ccrrææccæælldduurrooss
ccrrææccæælldduurrææ
ccrrææccaallee
ccrrææCCaalleeaa  LLaapptteelluuii
ccrrææccaalliicc
ccrrææccaalliittaattee
ccrrææccaalloorriicc
ccrrææccæænnaabbiill
ccrrææccæænnaabbiilliittaattee
ccrrææccæænniimmee
ccrrææccæænnii§§
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ccrrææccæænnaarr
ccrrææccaannaappeeaa
ccrrææccaannaappeelliinn
ccrrææccaanngguurr
ccrrææccaanniinn
ccrrææccaannii††iiee
ccrrææccaannoonniicc
ccrrææccaannttaabbiill
ccrrææccaannttaattææ
ccrrææccaann††oonneettææ
ccrrææccaannuullææ
ccrrææccaannoonniicc
ccrrææccaappccaannææ
ccrrææccaappiiee
ccrrææccaappiillaarr
ccrrææccaappiittaa††iiee
ccrrææccaapprrææ  
ccrrææccaappiittiivv  
ccrrææccaarraaccaattii††ææ
ccrrææccaarreennææ
ccrrææccaarriiaattiiddææ
ccrrææccaarriieerriissmm
ccrrææccaarrnniivvoorriittuuddiinnee
ccrrææccaarroossaabbiilliittaa††iiuunnee
ccrrææccaassnniiccææ
ccrrææccaasstteellaannææ  
ccrrææccaassttiittaattee
ccrrææccaassttææ  CCaasstteellaannaa
ccrrææccaattcchh
ccrrææccaaccii
ccrrææccaauuzzææ
ccrrææccææuuzzaa§§  
ccrrææccaazzaacc
ccrrææccææzzææcciimmee
ccrrææccaazziieerr
ccrrææccæællææuu
ccrrææccæællææuuzzææ
ccrrææccæællccæættuurrææ
ccrrææccæættaannææ
ccrrææccææ††eell
ccrrææccææ††eeaa
ccrrææcceeaaffææ
ccrrææcceeaallmmaa
ccrrææcceeaarrccæænn  
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ccrrææcceeddeenntt
ccrrææcceeffaalleeee
ccrrææcceehhooaaiiccææ
ccrrææcceellæællaalltt
ccrrææcceelleesstt
ccrrææcceellttiicc
ccrrææcceelluulliittææ
ccrrææcceennaacclluu
ccrrææcceennttaauurr
ccrrææcceeaannttaauurriiffeerreeaassææ
ccrrææcceennttrraalliissmm--ddeemmooccrrææccrræænnaattiicc
ccrrææcceerrbbeerr
ccrrææcciicclliicc
ccrrææcciicclliisstt
ccrrææcciimmiittiirreeaassccææ
ccrrææcciimmppaannzzeeuu
ccrrææcciinnccii
ccrrææcciinnii§§
ccrrææcciinneeaasstt
ccrrææcciinneevvaa
ccrrææcciinniicc
ccrrææcciinniissmm
ccrrææcciinniittaattee
ccrrææcciinnssttee
ccrrææcciinnttrruu
ccrrææcciiooaarrææ
ccrrææcciioorr
ccrrææcciiaattææ
ccrrææccii††ææ
ccrrææcciittaabbiill
ccrrææcciittaanniiee
ccrrææcciitteeaa††ææ
ccrrææcciittiittooaarree
ccrrææcciittrriicc
ccrrææcciittiitt
ccrrææcciittuurrii--ddee--ppoorrccuullee
ccrrææcceennii††aa--ddaannss--bbuullggaarr

((221100))  CC  RR  AA  PP

ccrraappaaccee
ccrraappiidd  
ccrraappiieerrææ  
ccrraappii††ææ
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ccrraapptt  
ccrraappaarreenn††ææ ccrraappaarreenntt
ccrraappaarreennttiittaattee
ccrraappaarrttee
ccrraappaattiicc
ccrraappaattrriidd  
ccrraappæærræættoorr
ccrraappiiccooll
ccrraappeettiissaanntt  
ccrraappeetteenn††ææ
ccrraappeexx
ccrraappiiccuullttuurrææ
ccrraappiiccuullttoorr
ccrraappooccrriiff
ccrraappoodd
ccrraappooddiiccttiicc
ccrraappoofftteeggmmaattiikkooss
ccrraappooii
ccrraappoolliittiicc  
ccrraappoolliinniicc
ccrraappoolliittiissmm  
ccrraappoolloogg    
ccrraappoollooggiiee    
ccrraappoopplleeccttiicc
ccrraappoopplleexxuuss
ccrraappoorriiee
ccrraappoorrtt
ccrraappoorrttaammeenntt
ccrraappii§§
ccrraappii§§ttee
ccrraappooss
ccrraappoossttaazziiee
ccrraappoossttooll
ccrraappootteeoozzææ
ccrraappoozzii††iiee
ccrraapprreettaatt
ccrraapprriigg
ccrraapprriioorriicc
ccrraappssiiddææ
ccrraapptteerr
ccrraappttiittuuddiinnee
ccrraappuuss
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((221111))  CCRREEAA¢¢IIEE

ccrreeaacc††iiee  
ccrreeaaccttiivvaattooaarree
ccrreeaacc††iioonnaarr  
ccrreeaacc††iiaattoorriiuu
ccrreeaattuurrccææ
ccrreeaattuurriisstt
ccrreeaattuurriissmm
ccrreeaattuuiirriissttiittaattee
ccrreeaattuurriissttiittuuddiinnaalliittaattee
ccrreeaattuurrttææ  
ccrreeaattuurrbbææ

((221122))  CCRREETTIINN

ccrreettiinneerreett
ccrreettiinnii§§
ccrreettiinniittuuddiinnaarr
ccrreettiinniittuuddiinnaarriittaattee
ccrreettiilliissmm  
ccrreettiinneerreell
ccrreettiinneerreeaassææ
ccrreettiinniicc
ccrreeTTiinnoorroossssiicc
ccrreettiinnii§§ttee
ccrreettiinneellaatt
ccrreettiinneelleettææ
ccrreettiinneessttrruu
ccrreettiinneettææ

((221144))  CCRREE¢¢

ccrree††ooss
ccrree††ooiiddaalliittaattee
ccrree††ooii§§
ccrree††ooiittuuddiinnee
ccrree††eettææ
ccrree††iinneerree
ccrree††iiggaannccææ
ccrree††iiggaanniittuuddiinnee
ccrree††iiggaanniittaattee
ccrree††uuiirree  
ccrree††uu††æærr
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ccrree††uu††æærriissmmiicc
ccrree††uu††iiccææ
ccrree††ââ††iiccææ
ccrree††ââ††uuccææ

((221155))  CCRRIIMMIINNAALL

ccrriimmiinnaabbiill
ccrriimmiinnaabbiilliittaattee
ccrriimmiinn  AAbbiilliiss
ccrriimmiinnaallmmeennttee
ccrriimmiinnaammeennttaall
ccrriimmiinnaammeennttaalliittuuddiinnee
ccrriimmiinnaallttuull
ccrriimmiinnaalltteerriittaattee
ccrriimmiinnaalltteerraabbiill
ccrriimmiinnaallbbææ--mmaarree
ccrriimmiinnaallttooii
ccrriimmiinnaallmmaa  MMaatteerr

((221133))  CCRRUUCCEE

ccrruucceenniicc
ccrruucciiggaa§§nniicc
ccrruucciiggææ--ll  ttooaaccaa  !!
ccrruucceeffaall
ccrruucceelleesstt
ccrruucceellttiiccææ
ccrruucceelluullææ
ccrruucceerrcc
ccrruucceerrnniicc
ccrruucceesstt
ccrruucciiaannoottiicc
ccrruucciicclluu
ccrruucciiffrruu
ccrruucciinnssttee
ccrruucciioobbaann
ccrruucciioopplliittææ
ccrruucciirrccuullaarr
ccrruucciirrccuummssccrriissææ
ccrruucciittaanniiee
ccrruucciissttiicc
ccrruucciiuummaatt
ccrruuggiinniittææ
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((221166))  CCUUCC

ccuuccuuiibb    
ccuuccuuiicc
ccuuccuuìì§§
ccuuccuuii§§ttee
ccuuccuuiiffoorrmm
ccuuccuuiittuuddiinnaall
ccuuccuuiittaattee
ccuuccuuiirraassææ
ccuucceeaallææ
ccuucciimmee
ccuucciittuuddiinnee

((221177))  CCRRUUDD

ccrruuddaanniiee
ccrruuddaallmmææ
ccrruunndd
ccrruuddeenniiee
ccrruuddæærreeaassææ
ccrruuddiimmeennttaarr
ccrruuddaacceeuu
ccrruuddiimmee
ccrruuddiittuuddiinnee
ccrruuddii§§
ccrruuddaallnniiccææ
ccrruuddaaiiooaassææ
ccrruuddæættuurrææ
ccrruuddeeaallææ
ccrruunndduuiiooaassææ
ccrruuddiiffoorrmmææ

((221188))  CCRRUUNNTT

ccrruunnttììuu
ccrruunnttooss
ccrruunnttìì§§
ccrruunnttddeelleemmnnaattiicc
ccrruunnttuurrææ
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((221199))  CCRRUUPPAA

ccrruuppeerree        ∑-avea o crupæ : crupere !
ccrruuppeessttrrææ
ccrruuppiiee
ccrruuppooaassææ
ccrruuppiittaattee
ccrruuppiimmee
ccrruuppii§§
ccrruuppaaccee
ccrruuppooiieerraassææ
ccrruuppooiieerriittiicc
ccrruuppiiooeerriissmm
ccrruuppaallææ
ccrruuppaalliiee
ccrruuppaallpp
ccrruuppaallppiittaa††iiee
ccrruuppaannææ
ccrruuppaarrttee
ccrruuppaa§§nniiccææ

((222200))  CC  TT  II  TT  OO  RR

ccttiittoorraaccee
ccttiittoorraacciicc Ctitor de raci
ccttiittoorreenntt      Ctitor de torente 
ccttiittoorriidd      Ctitor de riduri
ccttiittoorrss
ccttyyttoorriiss
ccttyyttoorrììnnddiicc
ccttyyttoorriiddiiaannddrruu
ccttyyttoorriiccuullttuurrææ
ccttyyttoorreeaaddoorr
ccttiittooaarrttææ
ccttiittoorraammææ
ccttiittoorrbb
ccttiittoorrffiicc
ccttiittoorrffaann
ccttyyttoorrffiicc
ccttyyttoorrggaannaall
ccttyyttoorrggoolliiuu
ccttyyttoorrnnaammeenntt
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((222211))  CCUUBBIICC

ccuubbiiccuuiittaattee  
ccuubbiiccuuuu
ccuubbiiccuuii  
ccuubbiiccuunneeiiffoorrmm  
ccuubbiiccoolloorr
ccoobbiiccoonnccaavv
ccuubbiiccoonnvveexx
ccuubbiiccoonnaarrææ
ccuubbiiccooaannææ
ccuubbiiccoonnoollaattrruu
ccuubbiicctteerr
ccuubbiiccrree
ccuubbiiccrrooss
ccuubbiiccrriicc
ccuubbiiccrriittuuddiinnee
ccuubbiiccoossaaeeddrriicc
ccuubbiiccaarr
ccuubbiiccaarriioott
ccuubbiiccaann
ccuubbiiccaanniicc
ccuubbiiccaannddrriiuu
ccuubbiiccaall    

((222222))  CCUUGGEETTAARREE

ccuuggeettooddaacc  
ccuuggèètt--bbeeggeett
ccuuggeettiicc
ccuuggeettiiccooll
ccuuggeettiiffoorrmm
ccuuggeettiimmee
ccuuggeettii§§
ccuuggeettiittaattee
ccuuggeettcceetteerraa
ccuuggeetteerrnn
ccuuggeettnniicc
ccuuggeettnniicciittaattee
ccuuggeettiittuuddiinnee
ccuuggeetteerroocclliittiissmm
ccuuggeettaattee
ccuuggeettiissmm
ccuuggeettaalloonn
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ccuuggeettaalloonnggiilliiuu
ccuuggeettoorroommaann
ccuuggeettiilliicc
ccuuggeettiilliissmm
ccuuggeettiilliittuuddiinnee
ccuuggeetthhooss
ccuuggèèttiiccææ

((222233))  CCUULLEEGGEERREE

ccuulleeggaall
ccuulleeggaalliittaattee
ccuulleeggeerrììee
ccuulleeggaattaarr
ccuulleeggææmmâânntt
ccuulleeaaggæænn
ccuulleeggeennddaarr
ccuulleegguummææ
ccuulleegguummiiccuullttuurrææ
ccuulleessbbiiaannææ
ccuulleessnnee
ccuulleessnniicciiooaassææ
ccuulleesstt  
ccuulleessee
ccuulleesseeiisstt
ccuulleessoocc  

((222244))  CCUULLCCAARREE

ccuullcciiccææ
ccuullcceerr
ccuullccaabbiillææ
ccuullccaabbiilliittaattee
ccuullccaabbaalliissttiiccææ  
ccuullccaabbaannææ
ccuullccaabbaanniieerriissttiiccææ
ccuullccaabbaanniieerreettiiccææ
ccuullccaabbaarreett  
ccuullccaabbiinnææ    
ccuullccaabbrriioollææ
ccuullccaacceeaallmmaa
ccuullaaccooffoonniiee
ccuullccaaddaavvrruu
ccuullccaaddeennææ
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ccuullccaaddeenn††iittaattee
ccuullccaaddâânnææ
ccuullccaaddrruu
ccuullccaadduucc
ccuullccaallaammbbuurr
ccuullccaallaannddrruu
ccuullccaallaaddææ
ccuullccaalleeaa--vvaalleeaa
ccuullccaalliibbrruu  
ccuullccaalliicciiuu
ccuullccaalliinnææ
ccuullccaallii§§
ccuullccaalliittuuddiinnaallææ
ccuullccaallmmææ
ccuullccaallmmaanntt  
ccuullccaallooffiiee
ccuullccaallooffiilliiee
ccuullccaalliiffoorrmm
ccuullccaalloorriiffeerraattææ
ccuullccaall--ppuutteerree
ccuullccaammeelleeoonnddrriicc
ccuullccaammeerrææ
ccuullccaammeerriissttiiccææ
ccuullccaammiioonn
ccuullccaammppaanniiee
ccuullccaammppiinngg
ccuullccaammppiiooaannææ
ccuullccaannaappeeaa
ccuullccaanniibbaall
ccuullccaanniinn
ccuullccaannoonniicc
ccuullccaappaabbiillææ
ccuullccààppiiee
ccuullccaappiittuullaa††iiee
ccuullccaappiittuullaattoorr
ccuullccaappooddooppeerrææ
ccuullccaappoottææ
ccuullccaapprrææ
ccuullccaappttiivvææ
ccuullccaappttiivvaannttææ
ccuullccaarrddiiaacc
ccuullccaarreenn††ææ
ccuullccaarriiccaattuurrææ
ccuullccaarrnnaavvaall
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ccuullccaarroossaabbiill
ccuullccaarroottææ
ccuullccaarrttiieerr
ccuullccaassttææ
ccuullccaassttiittaattee
ccuullccaassttrruu
ccuullccaassttrraall
cuullccaassiieerrii††ææ
ccuullccaassnniiccææ
ccuullccaasstteellaannææ
ccuullccaassttrraavveettiicc
ccuullccaassttrraavveettaannddrruu
ccuullccaassttrraavveettiittuuddiinnaalliittaattee
ccuullccuu§§eettææ
ccuullccuu§§eettiissttææ
ccuullccuussttrrææ      «…ïn spate mæ izbe§te-un val» 
ccuullccuussccrrææ
ccuullccuu§§ccææ
ccuullccuu§§eettiicc
ccuullccuu§§eerrnniicc

((222255))  CCUULLTTUURRAA

ccuullttuurrmmææ--ddee--mmaassee
ccuullttuurrii††ææ
ccuullttuurrii††aall
ccuullttuurrttææ
ccuullttuurrttaallnniicc
ccuullttuurrttaall
ccuullttuurrccææ
ccuullttiimmaattuumm
ccuulltteerriioorr
ccuullttaaccttiiccææ
ccuullttaalleenntt
ccuullttuurraa--vvuurraa
ccuulltteezzaauurr
ccuullttiippiicc
ccuullttiivveeaallææ
ccuullttiivviittuurrææ
ccuullttuurraanniicc
ccuullttuurrnniirr
ccuullttuurrmmiicc
ccuullttuurrmmeettiicc
ccuullttuurrttææ--dduullccee  (Nene Iancule)
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((222266))  CCUUMMIINNTTEE

ccuummiinntteeaann
ccuummiinntteeaannccææ
ccuummiinntteennii
ccuummiinntteennaa§§
ccuummiinntteelleecctt
ccuummiinntteelleeccttuuaalliittaattee
ccuummiinntteennss
ccuummiinntteennssiioonnaatt
ccuummiinntteennssiittaattee
ccuummiinntteenn††iiee
ccuummiinntteenn††iiooss
ccuummiinntteerriimm
ccuummiinntteerrnn
ccuummiinnttiimmiittaattee
ccuummiinnttiimm
ccuummiinnttrriiggææ
ccuummiinnttrriiggaanntt

((222277))  CCUUMMSSEECCAADDEE

ccuummsseeccaaddâânnææ
ccuummsseeccaaddâânniiccææ
ccuummsseeccaaddrruu
ccuummsseeccaallccææ
ccuummsseeccaallddee
ccuummsseeccæællddeenniiee
ccuummsseeccæællzzeenniiee
ccuummsseeccææddeellnnii††ææ
ccuummsseeccææddeennttiittaattee
ccuummsseeccææddii§§
ccuummsseeccææddeenniittuuddiinnee
ccuummsseeccææddeenniimmee
ccuummsseeccææddeennttiicc
ccuummsseeccææddeennttii††iiee
ccuummsseeccææddeennttiissttææ
ccuummsseebbaaddee
ccuummsseerraaddee
ccuummssee§§aaddee
ccuummsseebbææddeenniiee
ccuummsseerrææddiimmee
ccuummssee§§eeddiittaattee
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((222288))  CCUUPPLLUU

ccuullpplluu  
ccuupplluummbb
ccuupplluummbbaattiicc
ccuupplluummbbuurrooss
ccuupplluummbbooss
ccuupplluuccaarr
ccuupplluuccaarriioott
ccuupplluuddaarrnniicc
ccuupplluuggaarr
ccuupplluurraalliittaattee
ccuupplluurraalliissmmuuss
ccuupplluu§§aatt
ccuupplluuttaa§§
ccuupplluuttiittoorrnniicc
ccuupplluuvviiooss
ccuupplluuvviioo§§iiee

((222299))  CCUUNNUUNNIIEE

ccuunnuunniiuunnee
ccuunnuunniioonniissmm
ccuunnuunniioonniittaattee
ccuunnuunniittuuddiinnee
ccuunnuunnii§§
ccuunnuunnddii††ææ
ccuunnuunniisseexx
ccuunnuunniisseexxuuaallnniiccææ
ccuunnuunniivveerrssaallææ
ccuunnuunniivveerrssaattiilleeiiccææ
ccuunnuunniivvooccææ
ccuunnuunniivvooccaalliizzaattiissmmuuss

((223300))  CCUUPPIIDD

ccuuppiiddooll
ccuuppiiddoollaattrruu
ccuuppiiddoollaattrriiee
ccuuppiiddoollaattrriinnææ
ccuuppiiddoollaattrraaccttiicc
ccuuppiiddoolliittaattee
ccuuppiiddoollii§§
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ccuuppiiddoolliimmee
ccuuppiiddoolliittuuddiinnee
ccuuppiiddoossnniicc
ccuuppiiddoossaattuurrææ
ccuuppiiddeeaall
ccuuppiiddeeoollooggiiee
ccuuppiiddiillææ
ccuuppiiddiilliissmm
ccuuppiiddeeaalliissmm
ccuuppiiddiioott
ccuuppiiddiioottiittuuddiinnee
ccuuppiiddii§§
ccuuppiiddiivv
ccuuppiiddiivvææ
ccuuppiiddiivviittaattee
ccuuppiiddiizzddææ
ccuuppiiddiizzddaattiivvææ
ccuuppiizzddiittaattee

((223311))  CCUURR

ccuurraabbiill
ccuurraabbiilliittaattee
ccuurraabbiiss  
ccuurraabbiissaall
ccuurraabbiissaalliittaattee
ccuurraabbiissaallnniicc
ccuurraabbiittaa††iiee
ccuurraabbiittaatt
ccuurraabbiittaa††iiee
ccuurraabbjjeecctt
ccuurraabbjjeegg’’
ccuurraabboorriiggeenn  
ccuurraabbrraazziivv  
ccuurraabbrruupptt
ccuurraabbssccoonnss  
ccuurraabbsseenntt
ccuurraabbssoolluutt
ccuurraabbssoolluu††iioonnaatt
ccuurraabbssoollvviitt
ccuurraabbssiinntt  
ccuurraabbssttrraacctt
ccuurraabbssuurrdd
ccuurraabbuulliicc
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ccuurraabbuulliimmee
ccuurraabbuulliiee
ccuurrààbbuurr
ccuurraabbùùrr
ccuurraabbuurriitt
ccuurraabbuurreell
ccuurraabbuuzz  
ccuurraacc
ccuurraaccaaddeeaa
ccuurraaccaaddiiaann
ccuurraaccaaddeemmiicc
ccuurraaccaarreett
ccuurrccaaccaassccææ
ccuurraaccææssccaatt
ccuurraaccaattiisstt
ccuurraacccceenntt
ccuurraacccceepp††iiee
ccuurraacccceess
ccuurraacceeffaalliicc  
ccuurraacceerrbb
ccuurraaccoonntt
ccuurraaccoorrdd
ccuurraaccrriidd
ccuurraaccrrii§§
ccuurraaccrrii§§oorr
ccuurraaccrriiuu
ccuurraaccrrookkeeffaall
ccuurraaccrroolliitt
ccuurraaccrroommaatt
ccuurraaccrruu        Soacræ, soacræ, curæ acræ 
ccuurraacctt
ccuurraaccttiivv  
ccuurraaccttiivviittaattee
ccuurraaccttiivviissttææ
ccuurraaccttrrìì††ææ
ccuurraaccttoorriiee
ccuurraaccuuppllaajj
ccuurraaccuu§§ii--aaccuu§§ii
ccuurraaccttuuss
ccuurraaccvviilliinn
ccuurraaccvviilliinniittuuddiinnaalliittaattee
ccuurraaccvviilliinniippeedd
ccuurraaddææppaarree
ccuurraaddææppæættooaarree
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ccuurraaddeepptt
ccuurraaddâânncc
ccuurraaddâânncciittuuddiinnee
ccuurraaddâânnccii§§
ccuurraaddoorraabbiill
ccuurraaddoorraatt
ccuurraaeerriiaann
ccuurraaeerrooppllaanniicc
ccuurraaeerriissiitt
ccuurraaeerrooffaagg
ccuurraaeerrooffaaggiiee
ccuurraaffaabbiill
ccuurraaffaabbuullææ
ccuurraaffeecctt
ccuurraaffeeccttaalliicc
ccuurraaffeeccttaatt
ccuurraaffeelliiuu
ccuurraaffeemmeeiiaatt
ccuurraaffeerraatt
ccuurraaffeerreenntt
ccuurraaffeett
ccuurraaffiinn
ccuurraaffiinnee††ee
ccuurraaffiinniittaattee
ccuurraaffiinnii§§
ccuurraaffii§§
ccuurraaffiixx
ccuurraaxxiiaattiivv
ccuurraaffiixxaallnniicc
ccuurraafflluuxx
ccuurraaffoonn
ccuurraaffoonniiee
ccuurraaffoonndd
ccuurraaffoorriissmm
ccuurraaffoorriissmmiicc
ccuurraa  ffrreessccoo
ccuurraaffrroo--aassiiaattiicc
ccuurraaffrroonntt
ccuurraaffrroonnttaall
ccuurraaffrrooddiizziiaacc
ccuurraaffuumm
ccuurraaffuummaatt
ccuurraaffuummeessttrruu
ccuurraaffuunndd
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ccuurraaffuunnddaalliicc
ccuurraaffuunnddaammeennttaalliicc
ccuurraaffuunndduulleenntt
ccuurraaffuunnddee§§ææ
ccuurraaffuunndduullee††iissmm
ccuurraattffuuttaallnniicc
ccuurraaffuuttaabbiilliittaattee
ccuurraaffuuttaaiinniicc
ccuurraaffuuzzaallìì
ccuurraaggaallee
ccuurraaggaassaatt
ccuurraaggeerr
ccuurraaggeerriimmee
ccuurraaggeesstt
ccuurraaggeessttrruu
ccuurraagghhiiooss
ccuurraagghhiioossllââcc
ccuurraaggiill
ccuurraaggiilliittaattee
ccuurraaggiioorrnnoo
ccuurraaggiittaatt
ccuurraaggiittaattooaarree
ccuurraaggiittaa††iiuunnee
ccuurraaggoonniicc
ccuurraaggoonniiee
ccuurraaggoorraaiicc
ccuurraaggrreessiivv
ccuurraaggrrii§§
ccuurraahh  !!
ccuurraahhoo  !!  aahhoo  !!
ccuurraahhttiiaatt
ccuurraaiibbææ
ccuurraall
ccuurraallaaii
ccuurraallææ
ccuurraallbb
ccuurraallbbee††
ccuurraallbbeeii  
ccuurraallbbiioorr
ccuurraallddee
ccuurraallccoovv
ccuurraalleeggrruu
ccuurraalleeggrree††ee
ccuurraalleeggrree††iiccææ
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ccuurraallaalleeii  !!
ccuurraalleelluuiiaa  
ccuurraalleennææ
ccuurraalleerrtt
ccuurraalleerrttee††ee
ccuurraalleess
ccuurraalleessaannddrruu
ccuurraalleezzaatt
ccuurraallffaa
ccuurraalliiaajj
ccuurraalliiaajjnniicc
ccuurraalliiggootteettiicc
ccuurraalliinn
ccuurraalliinntt
ccuurraalliinnttæættuurrææ
ccuurraalliinnttee††ee
ccuurraalliinnttii§§
ccuurraalliioorr
ccuurraalliioorriittaattee
ccuurraalliioorriissmm
ccuurraalliitt
ccuurraalliittvvaann
ccuurraalliivv
ccuurraalliivvnniicc
ccuurraalltt
ccuurraalltteerrnn
ccuurraallttiissttææ
ccuurraallttuull
ccuurraalluunniitt
ccuurraalluunnii††eell
ccuurraammaabbiill
ccuurraammaabbiilliittuuddiinnee
ccuurraammaannddeeaa
ccuurraammaannttææ
ccuurraammaarr
ccuurraammæærruuii
ccuurraammaazzooaannææ
ccuurraammaazzoonniicc
ccuurraammbbiigguuuu
ccuurraammbbrroozziiee
ccuurraammffoorrææ
ccuurraammffoorraatt
ccuurraammffoorriicc
ccuurraammffoorrttee
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ccuurraammffoorrttuulleenntt
ccuurraammiiccaall
ccuurraammnnaarr
ccuurraammvvoonn
ccuurraannaaffoorrææ
ccuurraannaalliisstt
ccuurraannaalliizzaattiicc
ccuurraannaalloogg
ccuurraannaallooggooss
ccuurraammoorr
ccuurraammoorreezzaattææ
ccuurraanneemmiicc
ccuurraannggeell  
CCuurraannggeell  rraaddiiooss  !!
ccuurraanniimmaatt
ccuurraanniimmaa††iiuunnee
ccuurraanniimmiisstt
ccuurraannuuss
ccuurraannaall
ccuurraannaalleerrssaa
ccuurraannaallttuull
ccuurraappaattiicc
ccuurraappaattiiee
ccuurraappeettiissaanntt
ccuurraappeettiissaannccttiiffiiccaatt
ccuurraattiicciimmee
ccuurraarree
ccuurrdduuff
ccuurrdduuhhaann
ccuurrdduuhhæænnooss
ccuurrdduu§§iitt
ccuurreettee
ccuurreezzææ
ccuurrgghheezz
ccuurrììcc
ccùùrriicc
ccuurrjjuuiicc
ccuurrlleesscc
ccuurrnnii††ææ
ccuurrssuucc
ccuurrttiieerrææ
ccuurruuiiaannææ
ccuurruuiieennooss
ccuurrzzuulluuiiaallææ
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ccuurrzzuulluuiitt
ccuurrzzuulluuffaattiicc
ccuurraabbiill
ccuurraabbiilliittaattee
ccuurrii§§
ccuurraa  mmaatteerr
ccuurrdduulliiuu
ccuurrdduulliioozziittaattee
ccuurrdduulliieettuuddiinnee
ccuurrdduulliiee
ccuurreerree
ccuurreerrooss
ccuurreerree
ccuurrccooii
ccuurrccuullii††ææ
ccuurrggoonn
ccuurriibbuunndd
ccuurrii§§aattææ
ccuurrllaannddiissiittææ
ccuurrnniiccaarree
ccuurrnniiccæættuurrææ
ccuurrnniiccaa††iiee
ccuurrnniizzoorr
ccuurrttii§§aagg
ccuurrttiivv
ccuurrttuunnaattiicc
ccuurruunnccuull  
ccuurruunnccuulloozzaattiicc
ccuurraa--lleeuulluuii
ccuurraalliivv
ccuurrææ--ccaassccææ
ccuurrææ--ssppaarrttææ
ccuurree§§
ccuurrii††’’
ccuurruu††ææ
ccuurrmmaanndd
ccuurrmmaannddiizz’’
ccuurreexx
ccuurrddaarr
ccuurriibbuunndd
ccuurriittoorr
ccuurrmmuurr
ccuurrmmuuiirree
ccuurraalleeggrruu
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ccuurraalleeggrree††ee
ccuurruuiittoorr
ccuurruuiiaallææ
ccuurraaddeell
ccuurrggaattiivv
ccuurrggaattoorriiuu
ccuurrggaa††iiee
ccuurriiffiiccaarree
ccuurriiffiiccaattoorr
ccuurriittaann
ccuurriittaanniissmm
ccùùrrppuurrææ
ccuurrppuurriiuu
ccuurruulleenn††ææ
ccuurruulleenn††iiee
ccuurruulleenn††iimmee
((ddee--aa))  ccuurruurrii  !!
ccuurrddææ
ccuurrddiinnææ
ccuurrddiittaattee
ccuurrddiittuuddiinnee
ccuurrddii§§
ccuurrddoo--mmuuttææ
ccuurreesscciittaattææ
ccuurreesscciittaabbiilliittaattee
ccuurrgghhiiuunn
ccuurriiooaarrææ
ccuurrmmeennaajj
ccuurrmmeennaattææ
ccuurrnnaattuurraallææ
ccuurrpplloommbbææ
ccuurrpprriinnddeerree
ccuurrpprriinnzzæættooaarree
ccuurrpprriizzææ
ccuurrvveenniirree
ccuurrvvooll
ccuurrvvoollaarree
ccuurrzzeenniiee
ccuurraanniicc
ccuurraa--vvuurraa
IIvvaann  CCuurrbbiinnccææ
ccuurrbbuulleenn††ææ
ccuurrcciimmee
ccuurrccoommaann
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ccuurrcceesscc
ccuurrccooaaiiccææ
ccuurrccaallee††
àà  llaa  ccuurrccaa,,  bbrree  !!
ccuurrccooaazzææ
ccuurrggeesscceenntt
ccuurrggeesscceenn††ææ
ccuurrmmeennaatt
ccuurrmmeennttaatt
ccuurrnnaanntt
ccuurrnnæættooaarree
ccuurrnneessooll
ccuurrnneeuu
ccuurrnniicchheett
ccuurrppiittuuddiinnee
ccuurrttaa--vvaacciiii
ccuurrttææ--dduullccee
ccuurrttuurriiccææ
ccuurraalloo--aallttaaiiccææ
ccuurraarree
ccuurrdduurrooss
ccuurrddooaarree
ccuurreettrrææ
ccuurrggeenn††ææ
ccuurrggììee
ccuurriiaa§§ææ  
ccuurriinnaarr
ccuurrââttææ
ccuurrââ††eenniiee
ccuurrlleett
ccuurrllæættoorr
ccuurroolloogg
ccuurroollooggiiee
ccuurrssæærreeaassææ
ccuurrssooaaiiccææ
ccuurrssiittææ
ccuurrssuuzzææ
ccuurrttiiccaarreeiiee
ccuurruugguuaayyaannææ
ccuurrbbaaggiiee
ccuurrbbaavvnniiccææ
ccuurrggæællææuu
ccuurrlliiee
ccuurraalliiee

218P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ccuurraaddiiooss
ccuurrii††ææ
ccuurraaffaaeelliitt
ccuurraaffiinnaatt
ccuurraahhiittiicc
ccuurraappiidd
ccuurraassaatt
ccuurraatteeuu
ccuurrææssffææ††
ccuurrææssppiiccaatt
ccuurrææssppllaattææ
ccuurrææsstteeaallææ
ccuurreeaa††iiee
ccuurreeaall
ccuurreeaalliittaattee
ccuurreeccee
ccuurrææcciitt
ccuurreecceenntt
ccuurreecceeppttiivv
ccuurreecceepp††iiee
ccuurreecciittaall
ccuurreeccoorrdd
ccuurreecctt
ccuurreeccttiittuuddiinnee
ccuurreeccttiittaattee
ccuurreeccttii§§
ccuurreeccttiimmee
ccuurreeccttaall
ccuurreeccttaallnniicc
ccuurreeccttoorr
ccuurreeccttoorraatt
ccuurreeccuull
ccuurreeccuullaanntt
ccuurreeccuulltt
ccuurreeccuullttiivvaatt
ccuurreeccuullttuurrææ
ccuurreeffuuggiiuu
ccuurreeffuuzz
ccuurreeggaall
ccuurreegguullaatt
ccuurreegguullaammeenntt
ccuurreellaattiivv
ccuurruulleenntt
ccuurreecctt
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ccuurreeccttiittuuddiinnee
ccuurreelliieeffaatt
ccuurriidd
ccuurriiddaatt
ccuurriiddiiccaatt
ccuurriiddiiccooll
ccuurriiggiidd
ccuurriisscc
ccuurriittuuaall
ccuurrâânncceedd
ccuurroobbaaccee
ccuurroobboott
ccuurroonndd
ccuurroo§§ccoovvaann
ccuurroottaaccee
ccuurroottaacciizzaanntt
ccuurroozz
ccuurriiccooll
ccuurriimmee
ccuurreeaallææ
ccuurriivvaalleenntt
ccuurruullaanntt
ccuurruupptt
ccuurruutt
ccuurruuttiimmee
ccuurruuttii§§
ccuurriioossttiicc
ccuurruu§§iinnaatt
ccuurraaccooll
ccuurrææ§§eeaannccææ
ccuurrggiiee
ccuurrggoolliiuu
ccuurrggoolliiooss
ccuurriieennttaall
ccuurriieennttaalliittaattee
ccuurriiggiinnee
ccuurriiggiinnaarr
ccuurriiggiinnaalliittaattee
ccuurriizzoonntt
ccuurriizzoonnttaallnniicc
ccuurrnnaammeenntt
ccuurrnnaammeennttiiccææ
ccuurrttooddooxx
ccuurrttooddooxxiiee
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ccuurrccuu§§
ccuurrccuu§§iiee
ccuurrccuu§§aalliissmm
ccuurrcciioorr
ccuurrcciioorraa§§
ccuurrddiinnii§§
ccuurreettrrææ
ccuurruulleettee
ccuurriicc
ccuurrssuulliinnææ
ccuurrttiiccaarriiee
ccuurrzziiccææ
ccuurroossoo
ccuurroossooss
ccuurroossoossnniicc
ccuurroossaattuurrææ
ccuurroossiiee
ccuurroossiiaanniicc
ccuurroossâârrddiiee
ccuurroosspp††
ccuurroossppee††iiee
ccuurroossttaattiicc
ccuurroosstteennttaattiivv
ccuurroosstteennttaattiivviicc
ccuurroossttiiee
ccuurroossttrroovv
ccuurroossuuaarr
ccuurrooaazzææ
ccuurrooaassppeettee  
ccuurruullaatt
ccuurruullaattnniicc
ccuurruullaatteerraalliittaatt
ccuurruullaaddææ
ccuurruullaaddiinnææ
ccuurruuiinnææ
ccuurruuiinnaatt
ccuurraalliiuu
ccuurruulleenntt
ccuurruulleennttooaarree
ccuurruulleennttiittaattee

((223322))  CCUURRAAJJ

ccuurraajjaahh
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ccuurraaggiillææ
ccuurraajjuunnss
ccuurraajjuunnggeerree
ccuurraajjuusstt
ccuurraajjuussttee††ee
ccuurraajjuussttuuss
ccuurraajjoossnniicc
ccuurraajjuuttoorr
ccuurraajjuuttoorrnniicc

((223333))  CCUURRBB~~

ccuurrbbaanniissmm
ccuurrbbaanniittaattee
ccuurrbbiivvaalleenntt
ccuurrbboollaatteenntt
ccuurrbbaarriiuu
ccuurrbbuurrttææ
ccuurrbbuurrttiiccææ
ccaassææ  ddee  ccuurrbbee
ccuurrbbææssæærriiee
ccuurrbbii§§ttiinnææ
ccuurrbbaarr
ccuurrbbee§§ææ
ccuurrbbii††ææ

((223344))  CCUURRCCAA

ccuurrccæættoorr
ccuurrccuu§§
ccuurrccaannaarr
ccuurrccaannaalliiee
ccuurrccaanniibbaall
ccuurrccaanniinnææ
ccuurrccaannoonn
ccuurrccaauuttoorr
ccuurrccæættooaarree
ccuurrccææ††eeaa
ccuurrccææmmiillææ
ccuurrccææiinnaarree
ccuurrggææiinnææ
ccuurrggææiinnaattiicc
ccuurrccaappiiuu
ccuurrccaassnniiccææ
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((223355))  CCUURRGGEERREE

ccuurrggeerriiaattrriiee
ccuurrggeerriiaattrrooss
ccuurrggeerreenntt
ccuurrggeerreesscceenn††ææ
ccuurrggeerreenn††ææ
ccuurrggeerreeaallææ
ccuurrggeerreeaammææ
ccuurrggeerreeaannææ
ccuurrggeerreell
ccuurrggeerrii§§
ccuurrggeerriimmee
ccuurrggeerriittuuddiinnee
ccuurrggeerriittaattee
ccuurrggeerreellaattiivv
ccuurrggeerreellaattiivviittææ
ccuurrggeerreellooss
ccuurrggeerreelloozziiee
ccuurrggeerreemmiitt
ccuurrggeerreemmiinneenntt

((223366))  CCUURRVVAA

ccuurrvvààrriiee
ccuurrvvaarrììuu  
ccuurrvv’’
ccuurrvvaa§§ææ  
ccuurrvviiiinn††ææ
ccuurrvviiiinncciiooaassææ
ccuurrvviilliittaattee
ccuurrvveerrttuurrææ
ccuurrvveenniieenn††ææ
ccuurrvviiooaassææ
ccuurrvviioo§§iiee
ccuurrvvooiiooaassææ
ccuurrvvooiioo§§iissmm
ccuurrvvâânntt
ccuurrvvâânnttaarree
ccuurrvvâânnttæættooaarree
ccuurrvvâânnttooss
ccuurrvveeaannccææ
ccuurrvvooaarree
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ccuurrvvoorriiee
ccuurrvveezzaannææ
ccuurrvviizziiuunnee
ccuurrvviizziioonnaarrææ
ccuurrvveessttrruu
ccuurrvveessttrriittaattee
ccuurrvveerroottiicc
ccuurrvveerroottiissmm
ccuurrvveerroottoommaanniiee
ccuurrvveesscceenn††ææ
ccuurrvveerreenn††ææ
ccuurrvveerruuddii††iiee
ccuurrvveettiiccææ
ccuurrvveettiicciisstt
ccuurrvveettiicciittaattee
ccuurrvveetthhooss
ccuurrvveesstteeiiccææ
ccuurrvveesstteettiicciiaann
ccuurrvveesstteettiissmm
ccuurrvveettiilliissmm
ccuurrvveettiilliiccææ
ccuurrvvaadd
ccuurrvvaaggiinn
ccuurrvvaaggiinnaalliicc
ccuurrvvaaggiinnaallee§§
ccuurrvvaaggiinnaallìì§§
ccuurrvvaaggiinneettiiccææ
ccuurrvvaaggiinnttrruu
ccuurrvvaaggiinnttrraalliiccææ
ccuurrvvaaggiinneettiissmmuuss
ccuurrvvaaggiinneeaallooggiiee
ccuurrvvaaggiinneeoolloogg
ccuurrvvaajjnniicc
ccuurrvvaallaahhææ
ccuurrvvaallaahhiittaattee
ccuurrvvaallaahhiiee
ccuurrvvaallaahhiissmm
ccuurrvvaalleenn††ææ
ccuurrvvaalleennttææ
ccuurrvvaalliiddææ
ccuurrvvaalliiddiittaattee
ccuurrvvaallooaarree
ccuurrvvaalloorrooaassææ
ccuurrvvaalloorriiccææ
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ccuurrvvaammææ
ccuurrvvaammee§§
ccuurrvvææmmuuiirree
ccuurrvvææmmuuiittoorr
ccuurrvvææddaannææ
ccuurrvvæædduuvvææ
ccuurrvvaannttaajjnniicc
ccuurrvvaarriiaannttææ
ccuurrvvaarriiaa††iiee
ccuurrvveennttuurrææ
ccuurrvveennttuuzzææ
ccuurrvveennttuuzziiaassmm
ccuurrvveerrssiiuunnee
ccuurrvveerrssiivv
ccuurrvveerrssiivviittaattee
ccuurrvveerrttiissmmeenntt
ccuurrvviiaattooaarree
ccuurrvviiaa††iiee
ccuurrvviiccuullttuurr
ccuurrvviiddiittaattee
ccuurrvviiddææ
ccuurrvviittaammiinniiccææ
ccuurrvvooccaatt
ccuurrvvæærraattiiccææ
ccuurrvveecchhee
ccuurrvveecciinnææ
ccuurrvveecciinniiee
ccuurrvveecciinnii§§ttee
ccuurrvveecciinnæættaattee
ccuurrvveerrii§§ooaarrææ
ccuurrvveesseellææ
ccuurrvveesseelliiee
ccuurrvveessttaallææ
ccuurrvveessttaallììee
ccuurrvveessttæælliiee
ccuurrvveessttaalleeuu
ccuurrvvee§§tteeddææ
ccuurrvveettuusstt
ccuurrvviiaa††ææ
ccuurrvviicclleeaannææ
ccuurrvviieessppee
ccuurrvviiggiillææ
ccuurrvviiooaarrææ
ccuurrvviioorriissttææ
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ccuurrvviioolliissttææ
ccuurrvviioolloonncceelliibbaattaarrææ
ccuurrvviioollaa  ddaa  ggaammbbaa
ccuurrvviiooaaiiee
ccuurrvviiooiicciiuunnee
ccuurrvviioollaattææ
ccuurrvviioollaattoorr
ccuurrvviiggooaarree
ccuurrvviirrttuuttee
ccuurrvviirrttuuooaassææ
ccuurrvviittaallææ
ccuurrvviittaalliittaattee
ccuurrvviitteezzææ
ccuurrvviitteeaazzææ
ccuurrvviittrreeggææ
ccuurrvvii††iiccææ
ccuurrvviicciiooaassææ
ccuurrvviicciiuu
ccuurrvviivvaannddiieerrææ
ccuurrvviivvaacciiccææ
ccuurrvviivvaacciittuuddiinnee
ccuurrvviizziittææ
ccuurrvviizziiuunnee
ccuurrvviittuuddiinnee
gguurrvvææ
ccuurrvvaarrzzooaaiiee
ccuurrvvaarrzzooiissmm
ccuurrvvaarrmmoonniiee
ccuurrvvaarroommææ
ccuurrvvaarroommaattææ
ccuurrvvaarrttææ
ccuurrvvaarrttiissttææ
ccuurrvvaarrtteell
ccuurrvvaasscceettiissmm
ccuurrvvaasspprrææ
ccuurrvvaasstteenniiee
ccuurrvvaassttrruu
ccuurrvvaa§§tteerrnnuutt
ccuurrvvaattiiccææ
ccuurrvvaattiissmm
ccuurrvvaattrraacc††iiee
ccuurrvvaattùù  
ccuurrvvaauurreeoollææ
ccuurrvvààzziimmææ
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((223377))  CCUUSSCCRRUU

ccuussccrruumm
ccuussccrruummiitt
ccuussccrruudd
ccuussccrruuccee
ccuussccrruutthh
ccuussccrruupp’’
ccuussccrruuttaattoorr
ccuurrssccrrææ

((223388))  CCUUTTRREEMMUURR

ccuuttrreemmuurrmmuurr
ccuuttrreemmuurriiccii
ccuuttrreemmuurraall
ccuuttrreemmuurrddaarr
ccuuttrreemmuurrgg
ccuuttrreemmuurriibbuunndd
ccuuttrreemmuurriirree
ccuuttrreemmuurriittoorr
ccuuttrreemmuurrææ--nn  gguurrææ

((223399))  CCUUVVÂÂNNTT

ccuuvvâânnttooss
ccuuvvâânnttuurraatt
ccuuvvâânnttuurrææ--lluummee
ccuuvvâânnttuurræættooaarree
ccuuvvâânnttuurrææ--††aarrææ
ccuuvvâânnttæærriittoorr
ccuuvvâânnttiinnddeerree
ccuuvvîînnttââii
ccuuvvîînnttoorrss
ccuuvvîînnddeemmnn
ccuuvvîînnddeeoobb§§ttee
ccuuvvîînnddâârrjjiitt
ccuuvvîînnddooiitt
ccuuvvîînnddrrææggiitt
ccuuvvîînnddrreeppttaarree
ccuuvvîînndduurraatt
ccuuvvîînndduurreerraatt
ccuuvvîînndduuiioo§§aatt
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ccuuvvîînnttæærriitt
ccuuvvîînntteemmeeiiaatt
ccuuvvîînnttee††iitt
ccuuvvîînnttooccmmaaii
ccuuvvîînnttrreegg
ccuuvvîînnttrruu
ccuuvvâânnttiittaattee
ccuuvvâânnttiimmee
ccuuvvâânnttiittuuddiinnee
ccuuvvâânnttii§§
ccuuvvâânnttuuzziiaassmmaattiicc

((224400))  CCUUVVEERRTTUURR~~

ccuuvveerrdduurrææ
ccuuvveerrddeeaa††ææ
ccuuvveerrttuuaalliittaattee
ccuuvveerrttiijjuurrææ
ccuuvveerrttuuttee
ccuuvveerrttuuoozziittaattee
ccuuvveerrttuurriissmm
ccuuvveerrttuurriissttææ
ccuuvveerrtteebbrruurrææ
ccuuvveerrtteexxttuurrææ
ccuuvveerrttiiccaalluurrææ
ccuuvveerrttiiggiinnuurrææ

((224411))  CCUUVVIIOOSS

ccuuvviioossooss
ccuurrvviiooss
ccuuvviioossmmaannllââuu
ccuuvviioossttrrooggoott
ccuuvviioo§§iittaattee
ccuuvviioo§§iittuuddiinnee
ccuurrvviioo§§eenniiee
ccuuvviioossppee††iiee
ccuuvviiOOssttaapp  BBeennddeerr
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D

((224422))  DD  AA  CC

ddaaccaallmmiiee
ddaaccaaddeemmiiee  
ddaacccciiddeenntt
ddaacceerrbb  
ddaacciittuuddiinnee
ddaaccooppeerrii§§
ddaaccrroobbaa††iiee
ddaacciiddiiaann
ddaacciiaannoottiicc
ddaacciicceerroo
ddaacciicclliicc
ddaacciicclliissmm  
ddaacciicclloopp
ddaacciicclluu
ddaacciiffrruu
ddaacciilliiaarr
ddaacciilliibbiiuu  
ddaacciilliicciiuu
ddaacciimmbbrruu
ddaacciimmeenntt
ddaacciimmeennttaarree
ddaacciimmiittiirr
ddaacciimmppooii  
ddaacciinnææ  
ddaacciinnccii  
ddaacciinneell--ddaacciinneell
ddaaccììnniicc
ddaacciinniissmm
ddaacciinnssttee ddaacciinnssttiitt
ddaacciiooaarreeccii Se væd §i pe columna lui Traian
ddaacciioobb
ddaacciioobbaann Da, dar pe-atunci nu dæduseræ Turcii - nici chiar Romanii 

- deci nici pæstor, nici pæcurar, nici oier?
ddaacciioobbæænniimmee Enigmæ - istoricæ
ddaacciioobbæænnee§§ttee
ddaacciioobbæænneell
ddaacciiooccaann ∑i æsta-i turcesc 
ddaacciioocc    Cestælalt : †igano-turco-maghiar -DEX zice cæ-i albanez - o fi:

sântem neam cu cioc alban’
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ddaacciioommaagg      Turcale† toatæ ziua - ba chiar gægæuz
ddaacciioollaann Iar æsta slavo-tætarnic
ddaacciioopplliittuurrææ  
ddaacccciiooaarrææ  
ddaacciioorrooii
ddaaccii§§mmeeaa Ha-ha-hea ! Dai turcismele-afar’ pe u§æ, ele-†i intræ prin 

mætu§æ
ddaacciittaaddeellææ  
ddaacciiuubbæærr Bulgærism de peVolga
ddaacciiuuddææ
ddaacciiuulliinn
ddaacciiuunngg
ddaacciiuuttuurrææ
ddaaccoorraabbiiee
ddaaccoorreeaallææ
ddaaccoorraalliizzaattææ
ddaaccoorraattoorr
ddaaccoorraann
ddaaccoorraanniicc      Ce premoni†ie, bre!
ddaaccoorrbb
ddaaccoorrcciittuurrææ De mirare: Drægan, Dodu, S¶raru, Romul : daci curcurà∞’
ddaaccoorrccoodduu§§iiccææ
ddaaccoorrdd
ddaaccoorrddaarr
ddaaccoorrddeelliieerr
ddaaccoorrddiiaalliittaattee
ddaaccoorrddoonn
ddaaccoorrddoonniicc
ddaaccoorrddoonniiccaall
ddaaccoorreecctt
ddaaccoorreeccttuurrææ
ddaaccoorreeeeaann Te pui cu sincronismul ?
ddaaccoorrddoovvaann
ddaaccoorriiffeeuu
ddaaccoorrnn  
ddaaccoorrnniicc
ddaaccoorroollææ
ddaaccoorroonnaarriiaann
ddaaccoorrssiiccaann        ∑i æsta - tot neam de pæstori
ddaaccoorrttoorraarr  
ddaaccoorrvveettææ        Veri§oaræ cu Veta
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((224433))  DDAACCTTIILLOOGGRRAAFFAA

ddaaccttiillooggrraaffeemmææ Fama dactilogramatului
ddaaccttiillooggrraaffiittttii      Frumos : sæ scrii pe pære†i cu ma§ina (de scris)… 
ddaaccttiillooggrraaffoolloogg      Grad ce nu mai grafeazæ : dacæ nu are picioare
ddaaccttiillooggrraaffiicciiaann      Værul de la Ploie§ti al Dactilei, Vicleandra
ddaaccttiillooggrraassææ      Curent în profesie
ddaaccttiillooggrraavvææ      Necurent
ddaaccttiillooggrraa††iiee    Asta da : mai ales când †ie †i-o bate
ddaaccttiillooggrraavvuurrææ  
ddaaccttiillooffrraaggææ  
ddaaccttiillooggrraaffrraaggeeddææ      Asta fiind fiica 
ddaaccttiillooffrraaggiillææ      Iar asta : nepoatæ
ddaaccttiillooggrraaffaalliiccææ      Geta Mitralieta - ea emitea grafàle
ddaaccttiillooggrraaffaattææ
ddaaccttiillooggrraaffuuiittææ

((224444))  DDAAIIBBOOJJ

ddaaiibboojjnniicc
ddaaiibboojjnniicciiee  
ddaaiibboojjoogg
ddaaiibboojjooss
ddaaiibboojjooaassææ
ddaaiibboojjoossooss
ddaaiibboojjoossuuaarr
ddaaiibboojjoossiittooaarree
ddaaiibboojjtteeaann
ddaaiibboojjtteeaannddrrææ
ddaaiibboojjttiirree
ddaaiibboojjttiiiinn††iiffiicc
ddaaiibboojjiimmee
ddaaiibboojjeeaallææ
ddaaiibboojjaattææ
ddaaiibboojjii§§
ddaaiibboojjuurriimmee
ddaaiibboojjuurrîîmmpprreejjuurriiccææ

((224455))  DDAALLIIEE

ddaalliieennaabbiillææ
ddaalliieennaarree
ddaalliieennææ
ddaalliieenniissttææ
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ddaalliiffiiee
ddaalliieennttrriicciittaattee
ddaallììee--cciiooccâârrlliiee
ddaalliieessttiiccææ
ddaalliieessttiimmaattiivvææ
ddaalliieellaattææ

((224466))  DDAALLBB~~

ddaallbbaanneezzææ
ddaallbbææssttrreeaa
ddaallbbææssttrriimmee
ddaallbbeesscceenn††ææ
ddaallbbeeii
ddaallbbiiaannææ  
ddaallbbiittuuddiinnee
ddaallbbiiìì§§
ddaallbbiiooaarrææ
ddaallbbiioorriissmm
ddaallbbiioorriittaattee
ddaalliibbìì
ddaallbbiinnooaassææ
ddaallbbiinniissmm
ddaallbbaannææ
ddaallbbeennææ
ddaallbboo--ccrrooaattææ
ddaallbbaaiiuulleeaannccææ

((224477))  DDAALLTTOONNIISSMM

ddaallttoonnaalliissmm
ddaallttoonnaalliittaattee
ddaallttooggrraavvuurriissmm
ddaallttooii
ddaallttoonniiffoorrmm
ddaallttoonniiffiiaanntt
ddaallttoonniicciittaattee
ddaallttoonnii§§
ddaallttoorreelliieeff
ddaallttoommaannttiicc
ddaallttoommiissmm
ddaallttoonnaajj
ddaallttoonnoommaatt
ddaallttoonnoouu
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ddaallttoonnssuurrææ
ddaallttoonnaanniiee
ddaallttoonnaanniissmmuuss
ddaallttoonnaanniittaattee
ddaallttoonnoommaassttiiccææ
ddaallttoonnoommaattooppeeee
ddaallttoonnccoolloogg
ddaallttoonnddiinnææ
ddaallttoonneerrooaassææ
ddaallttoonneessttææ
ddaallttoonniirriiccææ
ddaallttoonniicciittaattee

((224488))  DDAAMMBBLLAA

ddaammbbllaajj  
ddaammbbllaabbiiaall  
ddaammbbllaabbiiaalliittaattee
ddaammbbllaabbuurriisstt
ddaammbbllaabbiill
ddaammbbllaabbææ
ddaammbbllaabbiisstt
ddaammbbllæællââuu
ddaammbbllaammppiissttiicciittaattee
ddaammbbllaaccoomm
ddaammbbllaassaaddoorr
ddaammbblliiddeessttrruu
ddaammbbllaaccttiicc
ddaammbbllaaccuussttrruu
ddaammbbllaaiicc
ddaammbbllaammeennttaabbiill

((224499))  DDAAMMPPFF

ddaammppffoorrææ  
ddaammppffiibbiiuu  
ddaammppffiitteeaattrruu
ddaammppffiittrriiooaannææ
ddaammppffeecciiooaarrææ
ddaammppffeettaammiinnææ
ddaammppffaalliinnaacceeee
ddaammppffeettææ    
ddaammppffuurriiee
ddaammppffaallnniiccææ
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ddaammppffaallooiiddææ
ddaammpphhaalllliicc

((225500))  DDAANNSS

ddaannssaammbblluu  
ddaannssaannaattoorriiuu
ddaannssaannccttiiffiiccaarree
ddaannssaannddvvii§§  
ddaannssaannggvviinn  
ddaannssaarraabbaannddææ  
ddaannssaarrccaassttiicc  
ddaannssaarrddaannaappaalliicc
ddaannssaarrmmaattiicc  
ddaannssaattaanniicc  
ddaannssaattiirriicc
ddaannssaattooaarrttææ
ddaannssaattoorriiddææ
ddaannssaattoorr††ææ

((225511))  DDAANNTTUURR~~

ddaannttuurraa††iiee  
ddaannttuurriissttuulluuii
ddaannttuurruuiiaallææ
ddaannttuurruuiittooaarree
ddaannttuurriissmm
ddaannttuurrttuurriiccææ
ddaannttuurrttuurriissmm
ddaannttuurrttææ
ddaannttuurrttiittaattee
ddaannttuurrttii§§
ddaannttuurrttiimmee

((225522))  DDAATTOORR

ddaattoorriiddææ
ddaattoorriiddiittaattee
ddaattoorriimmee
ddaattoorrii§§
ddaattoorriittuuddiinnaalliittaattee
ddaattoorreeaaddoorr
ddaattooaarrttææ
ddaattoorrttiiccoollii

234P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ddaattoorrttuurrææ
ddaattoorrtt--îînn--ttoorrtt
ddaattoorrttuull--ppooppiiii
ddaattoorrttoommaann
ddaattoorrttoommaannddrriicc
ddaattoorrttooppeedd
ddaattoorrttooffoonniimmee
ddaattoorrttiiccuullttoorr

((225533))  DD~~DDAACC~~

ddææddaaccoo--rroommaannææ    O-ho !
ddææddaacciiccææ      A-ha !
ddææddaaccaaddeemmiiccææ      Ooooo !
ddææddaaccaallmmiiee      Hm
ddææddaaccaassnniiccææ
ddææddaaccaallmmææ
ddææddaaccaassææ
ddææddaaccaallææ
ddææddaaccaalliinnææ
ddææddaaccaallddææ
ddææddaaccaallddiittaattee
ddææddaaccaallddii§§
ddææddaaccoottccooddaacciiccææ
ddææddaaccooiissmm
ddææddaaccooììtt
ddææddaaccooiittuuddiinnee

((225544))  DD~~LLTTUUII  ((AA))

ddæællttuuiimmiittææ
ddæællttuuiimmiirreeaassmmææ
ddæællttuuiimmææ
ddæællttuuiittuucc
ddæællttuuiittæættuurrææ
ddaallttææddaattææ
ddaallttffeell
ddæællttiittuuddiinnee

((225555))  DDEEBBAANNDDAADD~~

ddeebbaannddaaddaaiissmm
ddeebbaannddaaddaaiittaattee
ddeebbaannddaajj
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ddeebbaannddeerroolliicc
ddeebbaannddaannttee  ((ggiiooccoossoo))
ddeebbaannddiittiissmm
ddeebbaannddiittaattee
ddeebbaanndduulliieerriissiimm
ddeebbaannddàànniiee
ddeebbaannddaannììee
ddeebbaannddààttiinnææ

((225566))  DDEEBBIILL

ddeebbiillààbbiill
ddeebbiillaabbììll
ddeebbiillaabbiiee
ddeebbiillaabbiiaall
ddeebbiillaatteerraallnniicc
ddeebbiilliiaarr
ddeebbiilliioozzææ
ddeebbiillii§§ooaarrææ
ddeebbiilluu††ææ
ddeebbiilliinnggvv
ddeebbiilluunniicc
ddeebbiilluunnaarr
ddeebbiillii§§
ddeebbiilliimmee
ddeebbiilliittuuddiinnee
ddeebbiilliieerr
ddeebbiilluunnaarr
ddeebbiieellææ
ddeebbiillaarriittaattee
ddeebbiillaarriiaanntt
ddeebbiilluussttrruu
ddeebbiilluuzziiee
ddeebbiilliiaacc
ddeebbIIlliiee

((225577))  DDEEBBUUTT

ddeebbuuttooii
ddeebbuutteellccææ
ddeebbuutteelliiee
ddeebbuuttaaffoorriiee
ddeebbuurrtt’’
ddeebbuutteerriiuu
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ddeebbuuttiittuuddiinnaalliittaattee
ddeebbuuttaammeenntt
ddeebbuuttii§§
ddeebbuuttiilliittaattee
ddeebbuuttoonniieerrææ
ddeebbuuttooppiiee
ddeebbuuttaannttiiccææ
ddeebbuuttaannddrrææ
ddeebbuuttooppiiee
ddeebbuutteemmææ
ddeebbuutteemmaattiicciissttææ
ddeebbuuttaannttoollooggiiee
ddeebbuuttaannttii
ddeebbuuttaannttiissmm
ddeebbuuttaannttiittaattee
ddeebbuuttaannttii§§

((225588))  DDEECCAAPPIITTAA  ((AA))

ddeeccaappiittaallææ    O pitalæ decapæ
ddeeccaappiittoolliiuu    Un pitoliu decapit
ddeeccaappiillaarr    A pornit sæ-i taie pærul cu tot cu capac
ddeeccaappiittaalliissmm    Ac†iunea de a numæra din zece-n zece - capete
ddeeccaappiittuullaa††iiee
ddeeccaappiittaaggoorreeiicc
ddeeccaappiittiimmee
ddeeccaappiittuuddiinnaalliittaattee
ddeeccaappiittììcc
ddeeccaappììttiicc
ddeeccààppiittiicc
ddèèccaappiittiicc
ddeeccaappiittoonn
ddeeccaappiittoonnaatt
ddeeccaappiittoonnaajjeerriiee
ddeeccaappiittuullaatt
ddeeccaappiittuulliiccee
ddeeccaappiittaalliiaannccææ
ddeeccaappiittaarr--MMoo§§uu
ddeeccaappiissiiccææ
ddeeccaappiissttaatt
ddeeccaappiissttee††
ddeeccaappiisstteerriicc
ddeeccaappiisstteerriiee
ddeeccaappiizzddee††iiee
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ddeeccaappiizzddaattuumm
ddeeccaappiizzddeerriiuumm
ddeeccaappiizzddììcc
ddeeccaappiittiinneerraanntt
ddeeccaappææ

((225599))  DDEECCAAMMEERROONN

ddeeccaammeerroonnttiicc
ddeeccaammeerroonnttooggeenniiee
ddeeccaammeerriissttææ
ddeeccaammeerroonndd
ddeeccaammeerroonnaatt
ddeeccaammeerroonnttiicciittaattee
ddeeccaammeerroonnaallææ
ddeeccaammeerroonniittuuddiinnee
ddeeccaammeerroonniittaattee
ddeeccaammeerroonnii§§
ddeeccaammeerroonnii§§ttee
ddeeccaammeerroonnddooaaccrruu
ddeeccaammeerroonniill
ddeeccaammeerroonniisstt

((226600))  DDEECCOOLLTTEEUU

ddeeccoolltteeaannccææ        Dacæ trece Jiul cælare…
ddeeccoolltteeààtteeuu      …§i n-are Dumnezeu
ddeeccoolleecctteeuu
ddeeccoollttee††ææ
ddeeccoollttrraaggiiuu
ddeeccoollttiimmaattiivv
ddeeccoollttiimmee
ddeeccoollttiittaattee
ddeeccoollttiittuuddiinnaalliittaattee
ddeeccoollttii§§
ddeeccoollaacctteeuu
ddeeccoolltteerrnn
ddeeccoolltteerrooaarree
ddeeccoolltteerroorriissmm
ddeeccoolltteerrttiipp
ddeeccoolltteesstt
ddeeccoolltteettaanniizzaatt
ddeeccoolltteeuuttoonniicc  
ddeeccoolltteezzaauurr
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ddeeccoolltteezzææ
ddeeccoollttiippææ
ddeeccoollttiittuuddiinnee
ddeeccoollttrruuiissmm
ddeeccoollttaalliiee
ddeeccoollttaalliiaannccææ
ddeeccoollttaalliioonn
ddeeccoollttaannddrruu
ddeeccoollttaappaaggiiuu
ddeeccoollttaabbùù  
ddeeccoollttaabblloouu
ddeeccoollttaaccttiiccææ
ddeeccoollttaaiinnææ
ddeeccoollttaalleenntt
ddeeccoollttaarrddiivv
ddeeccoollttaarriiff
ddeeccoolltteenn††ææ
ddeeccoolltteemmææ
ddeeccoolltteeaarrffææ
ddeeccoolltteehhnniiccææ
ddeeccoolltteemmpplluu
ddeeccoolltteennaa††iiee
ddeeccooll††aatt

((226611))  DDEECCOORR

ddeeccoorr§§eeuu
ddeeccoorraallææ
ddeeccoorraabbiiee
ddeeccoorriinnttiicc
ddeeccoorrii§§
ddeeccoorriittuuddiinnee
ddeeccoorriimmeettrruu
ddeeccoorraa††iiee--ddee--nnuunnttææ
ddeeccoorraa††iioonnaall
ddeeccoorraa††iioonnaalliittaattee
ddeeccoorraa††iioonnaalliissmm
ddeeccoorrddiinn
ddeeccoorrddoonnaann††ææ
ddeeccoorrooiidd
ddeeccoorrooiiddaall
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((226622))  DDEECCRREEPPIITT

ddeeccrreeppiittaa††iiuunnee Unde înceteazæ decrepita†ia începe crepidita†ia
ddeeccrreeppiittaanntt      De aici. Trozne§ti §i la micire, nu doar la mærire
ddeeccrreeppeettii††iiee
ddeeccrreeppeerrttoorriiuu
ddeeccrreeppiittaabbiill
ddeeccrreeppiittaammeenntt
ddeeccrreeppiittii§§ttee
ddeeccrreeppiittuuddiinnee
ddeeccrreeppiittii§§
ddeeccrreeppiittoorr
ddeeccrreeppiizziicciiuunnee
ddeeccrreeppuussccuullaarr
ddeeccrreeppiizzddææ
ddeeccrreeppiittoorreesscc
ddeeccrreeppiittuullaanntt
ddeeccrreeppiittuullaattææ
ddeeccrreeppiittuuddiinnaarriittaattee

((226633))  DDEEDDIICCAA¢¢IIEE

ddeeddiiccaa††ææ
ddeeddiiccaa††aavveeaannccææ
ddeeddiiccaa††aavveeiiccææ
ddeeddiiccaa††ooaassææ
ddeeddiiccaa††mmaa††uucchhiiccææ
ddeeddiiccttaa††iiee
ddeeddiiccttaattoorr
ddeeddiiccttoonn
ddeeddiiccaarrttee
ddeeddiiccaarrttooggrraaff

((226644))  DDEEFFEECCTT

ddeeffeeccttooffiill
ddeeffeeccttooffiilliiee
ddeeffeeccttiittuuddiinnee
ddeeffeeccttiimmee
ddeeffeeccttii§§
ddeeffeeccttooppllaassmmaattiiccææ
ddeeffeeccttiissmm
ddeeffeecctt--ttoottuumm
ddeeffeeccttaall
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ddeeffeeccttaalliittaattee
ddeeffeeccttuuaalliittaattee
ddeeffeeccttuuaalliissmmuuss

((226655))  DDEEFFLLOORRAA  ((AA))

ddeefflloorraa--RRoommâânniieeii      Un tratat
ddeefflloorreesscceennttææ      O înflorire prin dezînflorirea ‘centei în floare
ddeefflloorraarr      Bestia umanæ care ce-i face el - ei 
ddeefflloorræærriiee      Locul crimei
ddeefflloorræærreeaassææ      Obectul
ddeefflloorriicciiccææ      Una uite-atât de micæ - §i deja Floare
ddeefflloorriiccuullttuurrææ      O culturæ mult mai rezistentæ decât rezisten†a
ddeefflloorriilleeggiiuu      Titlul (mai bine : subtitlul) unui volum de poeme
ddeefflloorriissttiiccææ
ddeefflloorraattoorriiuu      Un oratoriu pe cale floralæ
ddeefflloorraattoorriiee      Arta de a vorbi floarea (cum Francezul vorbe§te vinul)
ddeefflloorraaccooll
ddeefflloorraaccuullaarr
ddeefflloorr--pprroo--nnoobbiiss
ddeefflloorraalliittaattee      Stare §i statut
ddeefflloorraanngguuttaann
ddeefflloorrææ§§eeaannccææ
ddeefflloouurraarree
ddeefflluuoorreesscceennttaarree
ddeefflloorrddiinn
ddeefflloorrffaannææ        Fatal. Dacæ n-a avut tatæ
ddeefflloorrffeelliinnææ      Orfænicæ mâ†oasæ - §i defloræ
ddeefflloorrffeelliinnaatt      Loc de perdi†iune a copilelor feline
ddeefflloorrffiicc ∑tiut fiind faptul cæ §i Orfeu, e-he 
ddeefflloorrggaann        Stil administrativ
ddeefflloorrggaanniissmm
ddeefflloorrggaanniizzaa††iiee PTT
ddeefflloorrggaassmm  
ddeefflloorrggiiee
ddeefflloorrggoolliiuu
ddeefflloorriibbiillææ
ddeefflloorriieennttaalliiccææ      În traducere : asudæ muftiul
ddeefflloorriiffiicciiuu      Frumos ; sugestivos §i pe muchie de cu†itos
ddeefflloorriiggiinnee
ddeefflloorriiggiinnaallææ
ddeefflloorriiggiinnaalliittaattee  Curat ‘inalitate !
ddeefflloorriippiillaanntt
ddeefflloorriizzaanntt
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ddeefflloorriizzoonntt
ddeefflloorriizzoonnttaalliicc
ddeefflloorriizzoonnttaall
ddeefflloorrnniicc
ddeefflloorrnnaammeenntt
ddeefflloorriinnaammeennttaall
ddeefflloorrnniicciittaattee
ddeefflloorrnniittoolloogg
ddeefflloorrooaarree
ddeefflloorrooggeenniiee
ddeefflloorraapptt
ddeefflloorraa††ææ Iar ræ†oiul : desræ†æitoriu 
ddeefflloorraattaattææ  
ddeefflloorraatteeuu
ddeefflloorraa††iioonnaall
ddeefflloorraa††iioonnaalliittaattee
ddeefflloorraalliinn
ddeefflloorraanniilliimmee
ddeefflloorraallii§§
ddeefflloorraaiidd
ddeefflloorraaiittææ
ddeefflloorraammææ

((226666))  DDEEGGEETT

ddeeggeetteerrcchheeaa--bbeerrcchheeaa  
ddeeggeettoo--ddaacciicc
ddeeggeessttiiccuullaa††iiee
ddeeggeettiittaattee
ddeeggeettii§§
ddeeggeebbeeggee
ddeeggeettaalloonn
ddeeggeettaalloonnaajj
ddeeggeetteelliissmm
ddeeggeettaattiissmm
ddeeggeetteerrnn
ddeeggeettiiaajj
ddeeggèèttiiccææ
ddeeggeettììccææ
ddeeggeetteerrnn
ddeeggeetteerrnnaalliicc
ddeeggeettnniicc
ddeeggeetthhooss
ddeeggeettiiccaa--ssoocciiaalliissttææ
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ddeeggeettaattiivv
ddeeggeettaaccttiill
ddeeggeettaaccttiiccææ
ddeeggeettaaccttiicciiaann
ddeeggeettaaiinnææ
ddeeggeettaaiinnii§§
ddeeggeettaalleenntt
ddeeggeettaall
ddeeggeettaalliissmmaann
ddeeggeettaalliissmmaannddrriicc
ddeeggeettaalliioonn
ddeeggeettaannddrruu
ddeeggeettaannggoouu
ddeeggeettuurrnneeuu
ddeeggeettaabbiieett
ddeeggeettaabbiiuu
ddeeggeettaabbuullaarr
ddeeggeettaabbuullaa  rraassaa
ddeeggeettaarrttoorr
ddeeggeettaarrttrriicc
ddeeggeettaassttææ
ddeeggeettaauurr
ddeeggeettaauurriinniicc
ddeeggeettææcciiuunnee
ddeeggeettææii§§
ddeeggeettææuunn
ddeeggeettæættaarr
ddeeggeetteehhnniiccææ
ddeeggeetteemmppoo
ddeeggeetteennaaccee
ddeeggeettuurriissmm
ddeeggeetteerriibbiill
ddeeggeetteesstt
ddeeggeettiicciissmm
ddeeggeettiiggrruu
ddeeggeettiiggrraatt
ddeeggeettiirraajj
ddeeggeettiirraaiioorr
ddeeggeettoonniicc
ddeeggeettoonnuuss
ddeeggeettoorriidd
ddeeggeettoorrppooaarree
ddeeggeettoorrppiillææ
ddeeggeettoorr††ææ
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ddeeggeettrraannssææ
ddeeggeettrraavvaalliiuu
ddeeggeettuulleeuu
ddeeggeettuu§§eeuu
ddeeggeettuutteellaarr

((226677))  DDEELLIICCAATT

ddeelliiccaattiiffeellaatt
ddeelliiccaattiiffeelliiuu
ddeelliiccaattiiffeelliinnddrriicc
ddeelliiccaattiiffeelliinn
ddeelliiccaattiiffeellììnnddiicc
ddeelliiccaattiiffeelliinnddììcc
ddeelliiccaattaaiiff
ddeelliiccaattoolliicc
ddeelliiccaattrriinn††ææ
ddeelliiccaannttrriinn††iicc
ddeelliiccaa††ææ
ddeelliiccaa††iittaattee
ddeelliiccaa††eeiissmm
ddeelliiccaattii§§
ddeelliiccaattiimmee
ddeelliiccaattiittuuddiinnee
ddeelliiccaauussttiicc
ddeelliiccaauuzzææ
ddeelliiccaall
ddeelliiccaalliinn
ddeelliiccaallcciioo--vveecccchhiioo
ddeelliiccaallmm
ddeelliiccaavvaalliinn
ddeelliiccaavviittaa††iiuunnee
ddeelliiccaavviiaarr
ddeelliiccaavvoouu
ddeelliiccaalldd
ddeelliiccaallddiicc
ddeelliiccaallddiittaattee
ddeelliiccaallddììnn
ddeelliiccaaddeenntt
ddeelliiccaaddeenn††ææ
ddeelliiccaaddeenn††aarree
ddeelliiccaaddoouu
ddeelliiccaaddrruu
ddeelliiccaaddrraannttææ
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ddeelliiccaaddrriill
ddeelliiccaaddrruuiicc
ddeelliiccaaiidd
ddeelliiccaaiissææ  
ddeelliiccaaiissaattiiccææ
ddeelliiccaaiisseenniiee
ddeelliiccaannddiiddææ
ddeelliiccaannddrriiee
ddeelliiccaanniinn
ddeelliiccaanniinniittaattee
ddeelliiccaanniinnii§§
ddeelliiccaanniissmm
ddeelliiccaannooll
ddeelliiccaannuullææ
ddeelliiccaannuulleettiicc
ddeelliiccaassttææ
ddeelliiccaassttiicciittaattee
ddeelliiccaassttoorr
ddeelliiccaarrnnee
ddeelliiccaarrnnaa††iiee

((226688))  DDEENNUUDDAA  ((AA  SSEE))

ddeennuuddaarr  ddiinn  ddaarr
ddeennuuddaarrnniiccææ
ddeennuuddaarriittuuddiinnee
ddeennuuddaarrzzooaaiiee
ddeennuuddaacciiccææ
ddeennuuddaattiinnææ
ddeennuuddaajjddiiee
ddeennuuddaallbbææ
ddeennuuddaannss
ddeennuuddaannssaattooaarrnniiccææ
ddeennuuddaannssaattoorriiee
ddeennuuddaattoorriiee
ddeennuuddaarrccttiiccææ
ddeennuuddaarrmmææ
ddeennuuddaarrmmoonniiee
ddeennuuddaarrmmeelliittææ
ddeennuuddaarrgguummeenntt

((226699))  DDEEZZGGHHEE¢¢

ddeezzgghhee††aarr
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ddeezzgghhee††aarrnniiccææ
ddeezzgghhee††aarrcc
ddeezzgghhee††aarriinnææ
ddeezzgghhee††aarriioott
ddeezzgghhee††aarriittuuddiinnee
ddeezzgghhee††aarriicc
ddeezzgghhee††æærriiee
ddeezzgghhee††æærrii§§
ddeezzgghhee††uu§§
ddeezzgghhee††uu§§ccææ
ddeezzgghhee††ooaa§§ccææ
ddeezzgghhee††iiccææ
ddeezzgghhee††iizzddææ
ddeezzgghhee††iinnddiicc
ddeezzgghheettrree
ddeezzgghheebbooaassææ
ddeezzgghheebb
ddeezzgghheebbiittuuddiinnaall
ddeezzgghheeii§§ææ
ddeezzgghheeii§§aarree
ddeezzgghheeii§§iittaattee
ddeezzgghheeii§§iissmm
ddeezzgghheeii§§mmeenntt
ddeezzgghheemm
ddeezzgghheemmaattææ
ddeezzgghheemmoottooaaccææ
ddeezzgghheemmiittiicc
ddeezzgghheemmeenntt
ddeezzgghheeaattææ  
ddeezzgghheeaarrææ
ddeezzgghheeaazzææ

((227700))  DDEEZZGGHHIINNAA  ((AA  SSEE))

ddeezzgghhiiccii--gghhiicciittooaarreeaa--mmeeaa Am dezghicit-o : e dulce 
ddeezzgghhiiddaajj
ddeezzgghhiidduu§§
ddeezzgghhiiffttuuiirree
ddeezzgghhiillii--gghhiillii
ddeezzgghhiilliimmeellee
ddeezzgghhiilloossiirree
ddeezzgghhiilloottiinnaarr
ddeezzgghhiimmppee  
ddeezzgghhiinniioonn
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ddeezzgghhiinnddaa
ddeezzgghhiinntt
ddeezzgghhiioonnooaaiiee
ddeezzgghhiinnddiiaannccææ
ddeezzgghhiinncciiddeenntt
ddeezzgghhiinncceesstt  
ddeezzgghhiinncciizziiee
ddeezzgghhiinnccooggnniittoo
ddeezzgghhiinnddeexx
ddeezzgghhiinnddiiccee
ddeezzgghhiinneeddiittææ
ddeezzgghhiinnffaammiiee
ddeezzgghhiinniimmooaassææ
ddeezzgghhiinnii††iieerree
ddeezzgghhiinnii††iiaattiivvææ
ddeezzgghhiinnoocceennttææ
ddeezzgghhiinnssttaallaa††iiee
ddeezzgghhiinnssttiiggaa††iiee
ddeezzgghhiinntteenn††iiee
ddeezzgghhiinntteerriioorr
ddeezzgghhiinntteerrddiicc††iiee
ddeezzgghhiinnttrroodduucc††iiuunnee
ddeezzgghhiinnttrruuss
ddeezzgghhiinnttrruu
ddeezzgghhiinnvvaalliiddiittaattee
ddeezzgghhiinnvvaazziiee
ddeezzgghhiinnvveenn††iiee
ddeezzgghhiinnvveerrss
ddeezzgghhiinnvviiddiiee
ddeezzgghhiinn--vviivvoo
ddeezzgghhiinn--vviittrroo
ddeezzgghhiinnffllaammaattoorriiee
ddeezzgghhiinnffiiddeelliittaattee
ddeezzgghhiinn--ffoolliioo
ddeezzgghhiinnggeennuuææ
ddeezzgghhiinnccaarrttaaddææ

((227711))  DDEEZZGGOOLLIIRREE

ddeezzggooeelleettææ
ddeezzggoollaa§§ææ
ddeezzggoollaavveerraajjiiccææ
ddeezzggoollddaannææ
ddeezzggoolliittuuddiiuunnee
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ddeezzggoolliimmee
ddeezzggoolliimmeenntt
ddeezzggoollii§§
ddeezzggoollii§§iiee
ddeezzggoollaannccææ
ddeezzggooaallææ
ddeezzggoollaa§§ææ
ddeezzggoollæænneesscc
ddeezzggoollæættaattee
ddeezzggoolliiaarrddiicc
ddeezzggoollaannddeezzææ
ddeezzggoollzzaaccææ
ddeezzggoolleeccuu††ææ
ddeezzggoolleeccuu††iiccææ
ddeezzggoollzzeeaacceeee
ddeezzggoolleeiiccææ
ddeezzggoolliiffeerrææ
ddeezzggoolleeuumm
ddeezzggoollffaacctt
ddeezzggoollffaaccttiivviittaattee
ddeezzggoollffaaccttoottuumm
ddeezzggoolliiggaannttrrooppiiee
ddeezzggoolliiggaarrhhiiee
ddeezzggoolliiggooffrreenneettiiccææ
ddeezzggoolliimmppiiaaddææ
ddeezzggoollooiinn††ææ
ddeezzggoolltteeaannccææ

((227722))  DDEEZZVVIIRRGGIINNAARREE

ddeezzVViirrggiinniiccaa
ddeezzvviirrggiinneeccoolloogg  
ddeezzvviirrggiiggeeaa
ddeezzvviirrggiiggiiccaa
ddeezzvviirrggiiggoolloo
ddeezzvviirrggiimmnnaazziiuu
ddeezzvviirrggiimmnnaassttææ
ddeezzvviirrggiimmnnaassttiiccææ
ddeezzvviirrggiinneecceeuu
ddeezzvviirrggiinneerree  
ddeezzvviirrggiinnggaa§§
ddeezzvviirrggiinnggææ§§iiee
ddeezzvviirrggiiuuvvaaeerr((ggiiuu))
ddeezzvviirrggiinncciizziiee
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ddeezzvviirrggiinnddeexx
ddeezzvviirrggiinnddoolleenn††ææ
ddeezzvviirrggiinniimmææ
ddeezzvviirrggiinniittuuddiinnaalliittaattee
ddeezzvviirrggiinnoocceenn††ææ
ddeezzvviirrggiinniittaattee
ddeezzvviirrggiinnii§§

((227733))  DDIIAABBEETT

ddiiaabbeettnniicc
ddiiaabbiieetteeaagg
ddiiaabbeetteeaallææ
ddiiaabbee††iiee
ddiiaabbee††iivv
ddiiaabbeettoonniisstt
ddiiaabbeetteell
ddiiaabbeettiilliicc
ddiiaabbeettiilliissmm
ddiiaabbeettnnooggrraaff
ddiiaabbeettiicciiaann
ddiiaabbeettiiccææ
ddiiaabbeettiimmoonn
ddiiaabbeettiimmoollooggiiee

((227744))  DDIIAABBOOLL

ddiiaabboolliidd
ddiiaabboollii††iioonniisstt
ddiiaabboolleerrffoottiicc
ddiiaabboolldd
ddiiaabboollddiitt
ddiiaabboollîînnss
ddiiaabboolluunndd
ddiiaabboollnnaavv
ddiiaabbooaallææ
ddiiaabboollnnii††ææ
ddiiaabboollttææ
ddiiaabboolleeaaggiinnooss
ddiiaabboolleeiicc
ddiiaabboollffaacctt
ddiiaabboollffaacc††iiuunnee
ddiiaabboollffooss
ddiiaabboolloogg
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ddiiaabboollooggiiee
ddiiaabboollooggeeaallææ
ddiiaabboolliittuuddiinnee
ddiiaabboolliimmee
ddiiaabboollii§§
ddiiaabboolliittaattee

((227755))  DDIIAAVVOOLL

ddiiaavvoorrtt
ddiiaavvoorrttoonn
ddiiaavvòòiinniicc
ddiiaavvooiinnììcc
ddiiaavvoolliittiivv
ddiiaavvoollnniicc    Asta vine din †ara lui Volivan Turtincæ
ddiiaavvooiiooss
ddiiaavvooiioo§§iiee
ddiiaavvoollaattiillææ
ddiiaavvoollaattiilliittaattee    (diabolicæ!)
ddiiaavvoollaappuucc
ddiiaavvoollbbuurrææ
ddiiaavvoollttææ  
ddiiaavvoollttaaiicc
ddiiaavvoollttiijjoorr
ddiiaavvoolluubbiill
ddiiaavvoolluumm
ddiiaavvoolluummiinnooss
ddiiaavvoolluunnttaarr
ddiiaavvoolluuppttaattee
ddiiaavvoolleennss--nnoolleennss
ddiiaavvoolleeaatt
ddiiaavvoolleeaacc
ddiiaavvoolleefftteerr
ddiiaavvoolleeiiccææ
ddiiaavvoolleellee
ddiiaavvoolleellii††ææ
ddiiaavvoollii§§
ddiiaavvoolleeuuccææ    Aia de l-o pælit pe Dænilæ Dræculeac
ddiiaavvoolleexx  Duræ, dar diavoleaptæ
ddiiaavvoolliibbeerrttaattee
ddiiaavvoolliiaanntt
ddiiaavvoolliiccææ
ddiiaavvoolliicchhiidd      Dacæ intræ §i în butelcæ 
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((227766))  DDIIGGIITTAALL

ddiiggiittaalliiee
ddiiggiittaalleenntt
ddiiggiittaalloonn
ddiiggiittaalliiaann
ddiiggiittaallbb
ddiiggiittaallccooooll
ddiiggiittaallccoovv
ddiiggiittaalleeaattoorriiuu
ddiiggiittaalleeaann
ddiiggiittaalleelliissmm
ddiiggiittaalleelluuiiaa
ddiiggiittaalleennee
ddiiggiittaalleerrttee††ee
ddiiggiittaalliiaann††ææ
ddiiggiittaallììffooss
ddiiggiittaalliiffiiòòss
ddiiggiittaalliinntt
ddiiggiittaalliinnttaattææ
ddiiggiittaalliinnaattææ
ddiiggiittaallttaaiicc
ddiiggiittaalltteerr  eeggoo
ddiiggiittaalltteerreerrggoossuummiisstt
ddiiggiittaalltteerrnnaattiivv
ddiiggiittaallttrruuiisstt
ddiiggiittaalluunneeccæættuurrææ
ddiiggiittaalluunnggiittuurrææ
ddiiggiittaallnniicc
ddiiggiittaallnniicciittaattee
ddiiggiittaallttiittuuddiinnaalliittaattee
ddiiggiittaallii§§
ddiiggiittaalliimmee

((227777))  DDIILLAATTAA  ((AA,,  AA  SSEE))

ddiillaatteenntt
ddiillaatteenn††iiee
ddiillaaTTèènnee
ddiillaatt’’
ddiillææ††iimmee
ddiillaattiiffuunnddiiee
ddiillaattiiffuunnddiiaalliittaattee
ddiillaattiinnææ
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ddiillaattiinnddææ
ddiillaattaaccaattææ
ddiillaattrrooccee
ddiillaattââttiiccuu††aa
ddiillaattaaiinnææ
ddiillaattiimmee  
ddiillaattaaccttiiccææ
ddiillaattaalleenntt
ddiillaattlliiee
ddiillaattaalliioonn
ddiillaattii§§
ddiillaattaannddrrææ
ddiillaattaanncc
ddiillaattaannttii

((227788))  DDIILLEEMMAA

ddiilleemmiittaatt
ddiilleemmiittaarree  
ddiilleemmiittææ    
ddiilleemmnnaattiicc  
ddiilleemmuurriiaann
ddiilleennee
ddiilleemmnniinniissmm    Cæci Lenin a zis: Din aceastæ dilemnæ nu ie§i†i - §i n-am

ie§it nici azi 
ddiilleemmaannaa††ii      Cotroceni§tii în civil
ddiilleemmbblleemmaattiicc
ddiilleemmffaattiicc  
ddiilleemmiissaarr
ddiilleemmoo††iiuunnee
ddiilleemmààssttiicc
ddiilleemmaassttììcc
ddiilleemmaarrxxiissmm  
ddiilleemmaassccææ
ddiilleemmaassccaatt
ddiilleemmaassttuurrbbaattiicc
ddiilleemmaassttuurrlluubbaattiicc Batæ-l sæ-l batæ !
ddiilleemmaatteerrnn
ddiilleemmaattiinnaall    
ddiilleemmaattiittaattee
ddiilleemmaattii§§
ddiilleemmaattììcc
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((227799))  DDIILLEETTAANNTT

ddiilleettaannttii
ddiilleettaannttiieemmææ
ddiilleettaannddrree††ee
ddiilleettaannddrruu
ddiilleettaannddrriittuuddiinnee
ddiilleettaanntteecceessoorr
ddiilleettaannttiicc
ddiilleettaannttii§§
ddiilleettaanntteennææ
ddiilleettaannttoollooggiicc
ddiilleettaannttiicchhiittaattee
ddiilleettaannddrrooggiinn    «Cine-a-ndrægit androginii / mânca-i-ar pu†ele stræinii» 
ddiilleettaanntt--ddoonnnnéé  
ddiilleeddaannddyy
ddiilleeddaannddiissmm
ddiilleeddaannddaannaaiicc
ddiilleeddaannaaiiddiicc
ddiilleeddaannttuurrææ
ddiilleeddaannttiissttææ      Consoarta firurgului
ddiilleeddaanntteesscc

((228800))  DDIINNOOZZAAUURR

ddiinnoozzaauurriiffeerr
ddiinnoozzaauurriiffeerrooss
ddiinnoozzaauurreeoollææ
ddiinnoozzaauurriiffooss
ddiinnoozzaauurrââtt      De-o pildæ Gogu-Buldogogu Rædulesexu cel cultural
ddiinnoozzaauurrddææ
ddiinnoozzaauurrddiinnii§§      Gæurica prin care penetreazæ dinozaurul în domicilul 

sæu cel stabil
ddiinnoozzaauurrddooaarree
ddiinnoozzaauurreecchhee
ddiinnoozzaauurreecchheeaallææ
ddiinnoozzaauurreeee
ddiinnoozzaauurriiaa§§
ddiinnoozzaauurrmmææ
ddiinnoozzaauurrlleett
ddiinnoozzaauurrmmaa§§        «Vadimilor mei pæune§ti las mo§tenire…»
ddiinnoozzaauurrssuuzz
ddiinnoozzaauurrssiittææ  
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((228811))  DDIINNTTEE

ddiinnttiimm
ddiinnttiimmiittaattee
ddiinnttrroodduuss
ddiinnttrroodduucceerree
ddiinnttrrooddaatt’’
ddiinnttrruuss
ddiinnttrruuzziiuunnee
ddiinnttuuiittiivv
ddiinnttuuii††iiee
ddiinntteerreessaa  ppooaarrttææ  ddiinnttaaffeessaa
ddiinntteeggrruu
ddiinntteeggrriittaattee
ddiinntteeggrraall
ddiinntteelleecctt
ddiinntteelleeccttuuaalliissmmuuss
ddiinntteelliiggeenntt        Dacæ este vorba de mæseaua min†ii 
ddiinntteerriioorr
ddiinntteerrlloopp
ddiinntteerrnn
ddiinntteerrnniissttææ
ddiinntteerrooggaa††iiee
ddiinntteerrpprreettaarree
ddiinntteerrvveenn††iiee
ddiinntteerrvviieeww
ddiinntteerrzziiss
ddiinntteessttiinnaall
ddiinnttiimm  
ddiinnttiimmiissmm
ddiinnttiimmiittaattee
ddiinnttoolleerraabbiill
ddiinnttrraarree
ddiinnttrriiggææ

((228822))  DDIIOONNIISSIIAACC

ddiioonniissiiaaccrruu
ddiioonniissiiaajj
ddiioonniissiiccaattiivv
ddiioonniissiiccooffaanntt
ddiioonniissiiiiaacc--aa§§aa  !!
ddiioonniissiiaaccttaanntt
ddiioonniissiiaacctt

254P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ddiioonniissiiaaccttuuaalliissmmuuss
ddiioonniissiiooaaccttiivviissttiicc
SSæærraaccuu’’  DDiioonniissiiaaccuu’’  !!
ddiioonniissIIaaccoobb

((228833))  DDIIPPLLOOMMAATT

ddiipplloommaattooppooll
ddiipplloommaattii,, moia rodnaia  
ddiipplloommaattiicciiaann
ddiipplloommaatteerrnn
ddiipplloommaatteerrnniittaass
ddiipplloommaattrriiaarrhhaatt
ddiipplloommaattccææ
ddiipplloommaassccææ      Pleonasmus
ddiipplloommaattiinnaall
ddiipplloommaattllaassaatt      În turul pantalonilor - sæ nu doaræ §uturile-n cur
ddiipplloommaattrriiaarrhh
ddiipplloommaattrrooaannææ
ddiipplloo§§aahh--mmaatt
ddiipplloommaattuurriittaattee
ddiipplloommaa††
ddiipplloommaa††uuggaaiiaa
ddiipplloommaauurr
ddiipplloommaacc
ddiipplloommaacciiee
ddiipplloommaaccaacc
ddiipplloommaaccaassttrruu
ddiippllooMMaaxx
ddiipplloommaazziill
ddiipplloommaattaa§§aatt
ddiipplloommaattaacc
ddiipplloommaattaavviissmm
ddiipplloommaatteellaajj
ddiipplloommaatteenntt
ddiipplloommaatteeuu
ddiipplloommaattùù

((228844))  DDIISSCCRREE¢¢IIEE

ddiissccrreeaa††ææ
ddiissccrreettiinn
ddiissccrreettiinniissmm
ddiisseeccrree††iiee
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ddiissccrreeddeerree
ddiissccrreeddiinn††ææ
ddiissccrreettaacciicc
ddiissccrreettaacceeuu
ddiissccrreesstt
ddiissccrreettoorriiuu
ddiissccrreettii§§
ddiissccrreettiittuuddiinnee
ddiissccrreettiimmee
ddiissccrreettoorriicc
ddiissccrree††eettææ
ddiissccrree††iinneerree
ddiissccrreeaattoorr
ddiissccrreeddiibbiill
ddiissccrreeddiittoorr
ddiissccrreedduull
ddiissccrreeppiittaanntt
ddiissccrreeppoonnaatt
ddiissccrree§§ttiinniissmm
ddiissccrreettaann      Nu-i destul cæ-i mincinos… 
ddiissccrreettoo--rroommaannææ
ddiissccrreettaajj
ddiissccrreettaajjeerrææ
ddiissccrreettaallaajj
ddiissccrreettaattee
ddiissccrreettaattiissmm
ddiissccrreetteerriicc
ddiissccrreetteerroo--sseexxuuaallnniicc
ddiissccrreetteerrnnææ
ddiissccrreetteerrnniittaattee
ddiissccrreetteerriiee
ddiissccrreettiiccææ
ddiissccrreettiilliicc
ddiissccrreettiillooggiicc
ddiissccrreetthhooss
ddiissccrreetteenn††iiee
ddiissccrreettiicceenn††ææ
ddiissccrreettiinnææ
ddiissccrreettoorr
ddiissccrreettoorriiccææ
ddiissccrreettrraaccttiillææ
ddiissccrree††iinneerree
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((228855))  DDIISSTTRRUUGGEERREE

ddiissttrruuggeerruull--vvaacciiii
ddiissttrruugguurree
ddiissttrruugguurreellnniicc
ddiissttrruuccuulleenntt
ddiissttrruuggææmmiinnttee
ddiissttrruuggææcciiuunnee
ddiissttrruuggbbyy
ddiissttrruuggiinnææ
ddiissttrruuggiinniirree
ddiissttrruuggooss
ddiissttrruugguulleenntt
ddiissttrruuggeerriimmee
ddiissttrruuggeerrii§§

((228866))  DDIIVVAANN

DDiivvaann  TTuurrbbiinnccææ      Cel care zice : «Parol na curvinka, miorti!»»  
ddiivvaannddaall
ddiivvaannddaalliiss
ddiivvaannddaalliittaattee
ddiivvaannii§§
ddiivvaanniittaattee
ddiivvaanniittuuddiinnaalliittaattee
ddiivvaanneesscceenn††ææ
ddiivvaanncceepptt
ddiivvaanncceeppttuuaall
ddiivvaanncceepp††iiee
ddiivvaannoollooggiiee
ddiivvaannaaccrroonniissmm
ddiivvaannaalliizzaabbiill
ddiivvaannaall
ddiivvaannaalliittaattee
ddiivvaannaallii§§--vveerrii§§
ddiivvaannaalliisstt          Ivan cel Divanalist
ddiivvaannaanngghhììee
ddiivvaannaarrhhiiee      Divanarfistul DivanTurbinkov
ddiivvaannaattoommiicc      Vorba traducætorului : «Cel care împrumutæ formele  

trupale ale stæpânei divanite» 
ddiivvaannccoorrææ O veri§oaræ a lui Ivan - una cu cârlig la orizontalæ
ddiivvaanncchhiilloozzææ Iar asta : mætu§a ivanicæ
ddiivvaanneeccddoottææ
ddiivvaanneemmiiee
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ddiivvaanneerrggiiee
ddiivvaanneesstteezziiee
ddiivvaanneevvooiiee
ddiivvaanneevvrriissmm
ddiivvaanneexxiioonniissmm
ddiivvaannggaajjaammeenntt
ddiivvaannggeelliissmm
ddiivvaannggeelliinnææ
ddiivvaanngglliiccaannddrrææ
ddiivvaanngglloo--ssaaxxoonnaall
ddiivvaanniimmaall
ddiivvaanniimmaalliittaattee
ddiivvaanniimmaa††iiee Doar pentru anima a fost fæcut
ddiivvaanniimmaattooaarree      Fata Babii care animæ divanul pe dedesubt
ddiivvaanniimmiisstt ~sta-i negru-negritudinal
ddiivvaannoonn
ddiivvaannooddiinn
ddiivvaannoommaalliiee
ddiivvaannoorrmmaall
ddiivvaannoottiimmpp Sæ scrii «Divanotimpul Timpanelor»  
ddiivvAAnnttiiggoonnaa
ddiivvaannssaammbblluu De-o pildæ «Perini†a», propunînd dansuri orizontalnice 

- §i carpato-tricolorate
ddiivvaannttiippoodd    Ilf §i Petrov rezolvaseræ problemul: scriseseræ PICIOARE

la antipodul pæturilor pensionarilor azilului
ddiivvaannttoollooggiiee
ddiivvaannttoollooggiicc
ddiivvaannttrreennaammeenntt
ddiivvaannuuaall
ddiivvaannuullaatt
ddiivvaannuuss
ddiivvaannvveellooppææ
ddiivvaannxxiieettaattee

((228877))  DDOOBBIITTOOCC

ddoobbiittooccaatt      Dobi -- toc, nu scoate ochii 
ddoobbiittooccæættoorr
ddoobbiittooccaannææ
ddoobbiittooccmmaaii      Dobitomna’
ddoobbiittooaannccææ
ddoobbiittooaannææ
ddoobbiittooaannttææ
ddoobbiittooaacchhee§§ææ
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ddoobbiittooccaarr
ddoobbiittooccaarrnniicc
ddoobbiittooccaarriinnææ
ddoobbiittoocc--ttoocc  ((llaa  uu§§ææ))  ::    Cine-i? Dobitoc bun, deschide !

((228888))  DDOOCCEENNTT

ddoocceennttaauurr
ddoocceennttiimmææ
ddoocceenntteennaarr
ddoocceennttrruu
ddoocceennttrraall
ddoocceennttrriiffuugg
ddoocceennttuurriioonn
ddoocceennttiilliittaattee
ddoocceennttrraatt
ddoocceennttrrooiiddaall
ddoocceennttrriicciittaattee
ddoocceennttiittuuddiinnee
ddoocceennttii§§

((228899))  DDOOCCIILL

ddoocciilliibbiiuu
ddoocciilliiaanntt
ddoocciilliiaannddrruu
ddoocciillaarriiaanntt
ddoocciillaarriittaattee
ddoocciilleeggaall
ddoocciillnniicc
ddoocciillii§§
ddoocciilliittuuddiinnee
ddoocciilluummiinnaatt
ddoocciilluussttrruu
ddoocciilluuzziiee
ddoocciilluuzziioonniisstt
ddoocciilliittaalliittaattee
ddoocciilliissmm

((229900))  DDOONN  JJUUAANN

ddoonnjjuuaanniicc
ddoonnjjuuaannaattiicc
ddoonnjjuuaannaall
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ddoonnjjuuaannaalleeppssiiee
ddoonnjjuuaannaallggiiee
ddoonnjjuuaannaallooggiiee
ddoonnjjuuaannaannaassiicc
ddoonnjjuuaannaannaassooiidd
ddoonnjjuuaannaanngghhiiee
ddoonnjjuuaannaattoommiiee
ddoonnjjuuaanneemmiiee
ddoonnjjuuaannaappeessttiicc
ddoonnjjuuaanneevvooiiee
ddoonnjjuuaanniimmaall
ddoonnjjuuaannooddiinn
ddoonnjjuuaannoosstt
ddoonnjjuuaann††æærr††
ddoonnjjuuaannddrruu
ddoonnjjuuaannddrrooggiinniiee
ddoonnjjuuaannttee  mmeerriiddiieenn
ddoonnjjuuaanntteerriioorr
ddoonnjjuuaannttuumm
ddoonnjjuuaannttiittaattee
ddoonnjjuuaannuuaall
ddoonnjjuuaannxxiiooss
ddoonnjjuuaannddrruu
ddoonnjjuuaannii§§
ddoonnjjuuaanniittaattee
ddoonnjjuuaanniittuuddiinnee

((229911))  DDOORR,,  DDOORRIINN¢¢~~

ddoorrbbuu--ggææiinniiii
ddoorrttuu--ppooppiiii
ddoorruu--ii  ddoorrbb      ∑i mândra-i dândræ
ddoorrbbiitt
ddoorrbbeeccææiiaallææ
ddoorrbbeettee
ddoorrddoonnaatt
ddoorrffiicc      Se §tie cæ Dorfeu era d-al nostru, sârbo-dacroat
ddoorrggaann      Cum ar veni : dorganul gorului ; sau gorganul gorului
ddoorrggoolliiuu
ddoorriibbiill
ddoorriieennttaall  Un dor care ne cheamæ la dorigini, cam prin Anatolia de azi
ddoorriiffiicciiuu  U§i†a dorului
ddoorriiggiinnaalliittaattee
ddoorrttooddooxxiiee Dai cu ea-n dorbubopii
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((229922))  DDOORRMMEEZZAA

aaddoorrmmeezzææ
ddoorrmmeettaatteezzææ
ddoorrmmeezzeellæærreeaassææ
ddoorrmmeezzaalliiaann††ææ
ddoorrmmeezziinnææ
ddoorrmmeezzzzoo--ssoopprraannææ
ddoorrmmeezziittaannttææ
ddoorrmmeezzootteerriissmmuuss
ddoorrmmeezziiii  §§ii  PPeerr§§iiii
ddoorrmmeezzzzoo  ggiioorrnnoo
ddoorrmmeezzii§§
ddoorrmmeezziittuuddiinnee
ddoorrmmeezziimmee

((229933))  DDOORRMMIITTOORR

aaddoorrmmiittoorr
ddoorrmmiittoollooggiiee
ddoorrMMiittiiccææ
ddoorrmmiittiicciissmm
ddoorrmmii§§
ddoorrmmiittuuddiinnaall
ddoorrmmiissttiicciissmmaattiicc
ddoorrmmeeeettiinngg
ddoorrmmiittiitteell /   …numai cu pu†a pre el
ddoorrmmiittooccaann
ddoorrmmiittoommaanniiee
ddoorrmmiittoorrooppeeaallææ
ddoorrmmiittoorrnniicc
ddoorrmmiittrraaggeerriiee
ddoorrmmiittæærriiee

((229944))  DDRRAAMMAA

ddrraammaattoorr
ddrraammaanntt
ddrraammaassttiicc
ddrraammaaccee
ddrraammii§§
ddrraammaattrriiccee
ddrraammaabbiillææ
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ddrraammaabbiilliittaattee
ddrraammaallggaamm
ddrraammaannddeeaa
ddrraammaarrææ
ddrraammæærruuiiee
ddrraammæærreeaallææ
ddrraammaazzooaannææ
ddrraammiiccii††iiee
ddrraammnneezziiee
ddrraammoorr
ddrraammoorroossoo
ddrraammuulleettææ
ddrraammuurrgg
ddrraammuuzzaannttææ
ddrraammuuzzaammeenntt
ddrraammvvoonn
ddrraammaaddììccææ
ddrraammaannttiicc
ddrraammaarrccttiicc
ddrraammaatteemmaattiicc
ddrraammaattuurrggeesscceenntt
ddrraammaattuu’’
ddrraammaattuurree§§
ddrraammaattuurriittaattee
ddrraammaattuurrcc
ddrraammaattuurrmmææ
ddrraammaattuurrllææ
ddrraammaattuurrttææ
ddrraammaattuurrttiiffoorrmmiicc
ddrraammaattuuttoorraatt

((229955))  DDRRAAPPEELL

ddrraappeellaa††iiuunnee  !!      Fii drap(el)atæ!
ddrraappeelliimmee
ddrraappeellooss
ddrraappeellooaassææ
ddrraappeellnniiccææ
ddrraappeelliittuuddiinnaalliittaattee
ddrraappeellii§§
ddrraappeelleeaannææ
ddrraappeellaattiivv
ddrraappeellaa††iiuunnee
ddrraappeelleerriinnææ
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ddrraappeelleerriinnaatt
ddrraappeelliiccuullaarr
ddrraappeelliiccuullaarriittaattee
ddrraappeelliinn
ddrraappeellttiicc
ddrraappeellttiicciittuuddiinnaalliittaattee
ddrraappeelliinnccææ
ddrraappeelliinncciissmm
ddrraappeellvviiaann
ddrraappeellvviiaanniicc
ddrraappeell  ZZoorraabb
ddrraappeelltteeaa
ddrraappeelleeaa--ggooaallææ
ddrraappeelleeaaggooaallttiittuuddiinnee

((229966))  DDRRAAGGOONN

ddrraaggoonnddoollææ
ddrraaggoonnddoolliieerriicc
ddrraaggoonnffllaajj
ddrraaggoonngg
ddrraaggoonnggoorriicc
ddrraaggoonnooccoocc
ddrraaggoonnoorreeee
ddrraaggoonniirriicc
ddrraaggoonnaanniiee
ddrraaggoonnddiinnææ
ddrraaggoonndduulleeuu
ddrraaggoonndduullaattææ
ddrraaggoonneerrooss
ddrraaggoonnoommaassttiicc
ddrraaggoonnoorraabbiill
ddrraaggoonniimmee
ddrraaggoonniittuuddiinnee
ddrraaggoonnii§§
ddrraaggoonnttiicc
ddrraaggoonnttoollooggiicc
ddrraaggoonnttoorriiffeerr
ddrraaggoonnttoo’’

((229977))  DDRROOPPIIEE

ddrrooppiioommaann
ddrrooppiiooaacceeee
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ddrrooppiiuummuull  ppooppooaarreelloorr!!
ddrrooppiillaa††iiuunnee
ddrrooppiinniiee
ddrrooppiinnaarree
ddrrooppiinnaammeenntt
ddrrooppiinnii§§
ddrrooppiinnccææ
ddrrooppiinnttiirree
ddrrooppiinnccaarr
ddrrooppiiss
ddrrooppiissttoottoonnuuss
ddrrooppììuu
ddrròòppiiuu
ddrrooppiiaallææ
ddrrooppiilliittaattee
ddrrooppiieeccttiivv
ddrrooppiieeccttiivviittaattee
ddrrooppsseerrvvaattoorr
ddrrooppsseerrvvaa††iiuunnee
ddrrooppiieecc††iiee
ddrrooppiicceeiiuull--ppææmmâânnttuulluuii  
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E

((229988))  EEBBRRIIEETTAATTEE

eebbrriiee--nn  ttaattee    Cu cât e§ti mai în ‘tate, cu atât te ebrezi mai ‘tate
eebbrriieettaattiicc
eebbrriieettaattiissmm
eebbrriieettiiaattiittuuddiinnee
eebbrriieettaattiizzaatt
eebbrraaiieettaattee      Incompatibil - se zice : inexact
eebbrriieennttiittaattee
eebbrriieettaa§§iittaattee
eebbrriieetteerrnniittaattee
eebbrriieetteerrooggeenniittaattee
eebbrriieetteerroosseexxuuaalliittaattee
eebbrriieettiilliittaattee    Nu e pleonastic
eebbrriieettiilliissmmuuss
eebbrriieettii§§
eebbrriieettiimmee
eebbrriieettaall
eebbrriieettaalliittaattee
eebbrriieettnniicc
eebbrriieettnnoollooggiicc

((229999))  EECCHHIILLIIBBRRUU

eecchhiilliibbeerr
eecchhiilliibbeerrtt
eecchhiilliibbrraarr
eecchhiilliibbrreett
eecchhiilliibbrreettrriisstt
eecchhiilliibbrrooffaagg
eecchhiilliibbrræærreeaassææ
eecchhiilliibbrruunnææ
eecchhiilliibbrruussccææ
eecchhiilliibbrruuttaallææ
eecchhiilliibbrruuttææ
eecchhiilliibbrruuttttoo
eecchhiilliibbeerriicc
eecchhiillyybbrriiss
eecchhiilliibbrruuddeenniiee
eecchhiilliibbrruuffææ
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eecchhiilliibbrruuiinnææ
eecchhiilliibbrruummâânniiee
eecchhiilliibbrrùùmmeenn
eecchhiilliibbrruuppeerree
eecchhiilliibbrruuppeessttrrææ
eecchhiilliibbrruupptt
eecchhiilliibbrruurraalliittaattee
eecchhiilliibbrruuss
eecchhiilliibbrruusseesscc
eecchhiilliibbrruussttiicc
eecchhiilliibbrruuttiinnææ

((330000))  EECCLLIIPPSS~~

eecclliippssoo--ffaaccttoo
eecclliippssiiooss
eecclliippssoossaarr
eecclliippssuurrii
eecclliippssccaannii
eecclliippssaallaammiicc
eecclliippssaallmmiisstt
eecclliippssaallmmooddiisstt
eecclliippssiilloonn
EEcclliippssee,,  cceell  ccaarree  mmii  ††ii--oo--nnffiippssee
eecclliippssææ  llaa  aappeell
eecclliippssiittuuddiinnee
eecclliippssaallttiirree
eecclliippssaalltt
eecclliippssaallttaattoorree
eecclliippssaalltteerriioonn
eecclliippssaallttiicchhiiee
eecclliippsseeuuddoonniimm
eecclliippsseeuuddoonniimmiisstt
eecclliippssiihhaannaalliizzææ
eecclliippssiihhiiaattrruu
eecclliippssoorriiaazziiss
eecclliippssæærraattææ
eecclliippssiimmee
eecclliippssiittuuddiinnaalliittaattee
eecclliippssii§§
eecclliippssæærriiee
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((330011))  EECCLLUUZZ~~

eeccllææùùzzææ
eeccLLuuiizzaa
EEcclluuzziiaassttuull «De§ertæciune a ecluziunii, toate sunt concluziuni»
eecclluuzziiaassttiicc
eecclluuzziiuunnee
eecclluuzzuuaalliittaattee
eecclluuzzuuaallii§§ttee
eecclluuzzuuaallnniicc
eecclluuzziimmee
eecclluuzzii§§
eecclluuzzuuffrruuccttaalliicc
eecclluuzzuurrppaa††iioonnaammeennttaalliicc
eecclluuzzaann††ææ
eecclluuzziittaammeenntt
eecclluuzziittaatt
eecclluuzziinnææ
eecclluuzzuurrææ

((330022))  EEDDIICCTT

eeddiicctteerr
eeddiicctteerriioott
eeddiicctteerriittaattee
eeddiicctteerriissmmaattiicc
eeddiiccttaattoorr
eeddiiccttaattoorriiaallnniicc
eeddiiccttaaffoonniiee
eeddiiccttaannddoo
eeddiiccttoonn
eeddiiccttoonnaall
eeddiiccttoonnaalliittaattee
eeddiicc††iiuunnee
eeddiicctteeuu--aauuttoommaattnniicc
eeddiicc††iioonnaarr  ((acesta !))
eeddiiccttoorriiee
eeddiiccttiittoorr
eeddiiccttooaarree
eeddiiccttoorrii††ææ
eeddiiccttiittaattee
eeddiiccttiicciittaattee
eeddiiccttiilliittaattee
eeddiiccttiimmee
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eeddiiccttii§§
eeddiiccttoonniicc
eeddiiccttiittuuddiinnee
eeddiiccttoottoommiiee
eeddiiccttoottoommiissmm

((330033))  EEFFEEBB

eeffeebbllee††ee
eeffeebbrrææ
eeffeebbrriill
eeffeebbrruuaarriittaattee
eeffeebbeenniiuu
eeffeebbeenniiggnn
eeffeebbeenniisstt
eeffeebbrraaiicc
eeffeebbrriieettaattee
eeffeebboo§§ææ
eeffeebbuullii††iiee
eeffeebbaabbææ
eeffeebbaabbaann
eeffeebbaabbiissmm
eeffeebbaabbiittaattee
eeffeebbaabbiittuuddiinnee
eeffeebbaaddee
eeffeebbaaddiissmm
eeffeebbææddii††ææ
eeffeebbaahhiicc
eeffeebbaalloonn
eeffeebbaarrbbaarr
eeffeebbaass
eeffeebbaa§§oolldd
eeffeebbaattoozzææ
eeffeebbaauu--bbaauu

((330044))  EEFFEECCTT

eeffeeccttooppllaassmmææ
eeffeecctteenniiee
eeffeeccttiittaattee
eeffeeccttiittuuddiinnee
eeffeeccttii§§
eeffeeccttuu††
eeffeeccttuu††ææ
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eeffeecctteell
eeffeecc††iiee
eeffeecc††iioonnaammeenntt
eeffeecc††iiooaassææ
eeffeeccttoommiiee
eeffeeccttoonnoommiiee
eeffeeccttoo--vveerrssoo
eeffeeccttaall
eeffeeccttaalliittaattee
eeffeeccttaanngguullaarr
eeffeeccttiiffiiccaarree
eeffeeccttiiffiiccaa††iiuunnee
eeffeeccttiiffiiccaabbiill
eeffeeccttiiffiiccaattrroorr
eeffeeccttiilliinniiuu
eeffeeccttlliinniiaarr
eeffeeccttoorraall
eeffeeccttoorraalliittaattee
eeffeeccttoorraatt
eeffeeccttoorraattiicc
eeffeeccttoorraa††iioonnaammeenntt
eeffeeccttoorraa††iiee
eeffeecc††iioonnaabbiilliittaattee

((330055))  EEFFEEMMEERR

eeffeemmeerriitt
eeffeemmeerriittuull  NNaa††iioonnaall
eeffeemmeerriinnddee
eeffeemmeerrss
eeffeemmeerrccaannttiill
eeffeemmeerrggeerree
eeffeemmeerrggæættoorr
eeffeemmeerreess
eeffeemmeerrmmeettiicc
eeffeemmeerrmmeettiissmm
eeffeemmeerreettee
eeffeemmeerrii§§
eeffeemmeerriittuuddiinnaalliittaattee
eeffeemmeerrooiicc
eeffeemmeerrooiinnææ
eeffeemmeerrooiissmm
eeffeemmeerrooss
eeffeemmeerroottoommaannææ
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eeffeemmeerroottiicc
eeffeemmeerruuddii††iiee
eeffeemmeerruuddiitt
eeffeemmeerruupp††iiee
eeffeemmeerrzzaattzz
eeffeemmeerrggeenn††ææ
eeffeemmeerraattiicc
eeffeemmeerraaddiiccaall  
eeffeemmeerraaddiiccaalliittaattee
eeffeemmeerraassmmiicc
eeffeemmeerrbbaacceeee
eeffeemmeerrbbiivvoorrnniicc
eeffeemmeerreecctt
eeffeemmeerreecc††iiuunnee
eeffeemmeerreecc††iioonnaammeennttaalliicc
eeffeemmeerrggeennttææ
eeffeemmeerrggeenn††ææ
eeffeemmeerreeuu
eeffeemmeerreeiissmm
eeffeemmeerriittuuddiinnee
eeffeemmeerriimmee
eeffeemmeerriinnooss
eeffeemmeerreeddiittaattee
eeffeemmeerreeddiittaarrnniicc
eeffeemmeerrggoo  ssuumm

((330066))  EEFFEEMMIINNAATT

eeffeemmiinneenntt
eeffeemmiinneenn††ææ
eeffeemmiinnaammeennttee
eeffeemmiinneesscciiaattiicc
eeffeemmiinniiaattuurriizzaatt
eeffeemmiinniimmaalliizzaannttiicc
eeffeemmiinnoorr
eeffeemmiinnoorriizzaatt
eeffeemmiinniioossttrruu
eeffeemmiinnoottaauurr
eeffeemmiinnuunnaatt
eeffeemmiinnaarrttææ
eeffeemmiinnaarrttiissttiicc
eeffeemmiinnaarrttiisstt
eeffeemmiinnaa§§
eeffeemmiinnii§§
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eeffeemmiinnaass
eeffeemmiinnaassttiicc
eeffeemmiinnaattiivv
eeffeemmiinnaattuurraall
eeffeemmiinnaa††iiuunnee,,  ffiiii  ddææ§§tteeaappttææ!!
eeffeemmiinnaattiittuuddiinnee
eeffeemmiinnaattiittaattee
eeffeemmiinnaattiivviittaattee
eeffeemmiinnaa--††ii--oo  !!

((330077))  EEFFIIGGIIEE

eeffiiggiieennææ
eeffiiggiieenniiccææ
eeffiiggiinnggiiee
eeffiiggiinnggiirriiccææ  
eeffiiggiiggeeaa
eeffiiggiiggiiccææ
eeffiiGGiiccaa
IInnssuulleellee  EEffiiddjjii
eeffiiggiinnggaa§§ææ

((330088))  EEGGAALL

NNuunnttaa  ddee  llaa  CCaannaa  EEggaalliilleeiiii
EEggaallaa  ((EE))GGaallaaccttiioonn
EEggaallffaa  §§ii  OOmmeeggaa
EE  ggaall  --  oorrii  nnuu  ee  ggaall  ??
((EE))GGaall  llaa  ggaallææ  nnuu  ssccooaattee  oocchhiiii
eeggaallbbeennææ
eeggaalliiccææ
eeggaalliicciissmm
eeggaalloo--rroommaann
eeggaallee§§
eeggaallaanntt
eeggaallaaccttiicc
eeggaallaaccttoozzææ
eeggaallaanntt
eeggaallaannttoonn  
eeggaallaanntteerriiee
eeggaallaannttiinnææ
eeggaallaaxxiiee
ssppeeccttaaccooll  ddee  eeggaallææ
eeggaalleennææ

271P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



eeggaalleenn††ii
eeggaalleerriiee
eeggaalleerrææ
eeggaalliilleeaann
eeggaalliinnaacceeee
eeggaalliioonn
eeggaallii††ææ
eeggaalliioottææ
eeggaallii††iiaann
eeggaalloopp
eeggaallooppaaiicc
eeggaallaaii
eeggaallaammbbiicc
eeggaallaannddaallaa
eeggaallaarrmmææ
eeggaallllææppttaarree
eeggaallbb
eeggaallbbaanneezz
eeggaallaabbaassttrruu
eeggaallccoooolliicc  
eeggaalleeaann
eeggaalleeggeerree
eeggaalleerrggiiee
eeggaallggææ
eeggaalliiaann††ææ
eeggaalliiaatt
eeggaalliibbii
eeggaalloonnjjææ
eeggaalltteerraa††iiee  
eeggaalltteerr  eeggoo
eeggaalltteerrnn
eeggaallttuull
eeggaallttrruuiissmm
eeggaalltteerriittaattee
eeggaalluuzziiee
eeggaalliiaajj
eeggaalleerrtt
eeggaalleennee
eeggaalliiaatt
eeggaalliiffiiee
eeggAAlleexxaannddrruu
eeggaalliiggaattoorr
eeggaalliimmeenntt
eeggaalliizzeeuu
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eeggaallppiinn
eeggaallttffeell
eeggaallttaa
eeggaall††iiii

((330099))  EEJJAACCUULLAARREE

eejjaaccuuaarreellææ
eejjaaccuuiittaattee
eejjaaccuullttuurrææ
eejjaaccuullttuurraa††iiee
eejjaaccuullttoorr
eejjaaccuullaacc
eejjaaccuulleenntt
eejjaaccuullee††ææ
eejjaaccuulleettee
eejjaaccuullii§§
eejjaaccuulliimmee
eejjaaccuullaann
eejjaaccuullaannddiicc
eejjaaccuullaannddrruu
eejjaaccuullaanntt
eejjaaccuullaauuddææ
eejjaaCCuullaaee
eejjaaccuulleeoo  !!
eejjaaccuurriiddææ
eejjaaccuullccuu§§
eejjaaccuurriicc
eejjaaccuulleeee  
eejjaaccuulleeggeerree
eejjaaccuulleess
eejjaaccuulliicc
eejjaaccuulliinnaarr
eejjaaccuulliioonn
eejjaaccuulliissææ
eejjaaccuullmmee
eejjaaccuullmmiinnaa††iiee
eejjaaccuullooaarree
eejjaaccuullppææ
eejjaaccuulltt
eejjaaccuullttiivvaatt
eejjaaccuullttuurriissmm
eejjaaccuulleeii
eejjaaccuulleeiicc
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eejjaaccuulleeiiooss
eejjaaccuulliiuu
eejjaaccuulliiuulliiuu  !!
eejjaaccuullttiimm
eejjaaccuulluuiiaallææ

((331100))  EELLAASSTTIICC

eellaasstteenniicc
eellaassttiiggmmaattiicc
eellaasstteexx
eellaassttiiccllææ
eellaassttiicclloossiicc
eellaassttiiccnneett
eellaassttììcc--vveerrbbaallnniicc

((331111))  EELLEEFFAANNTT

RRiiccææ,,  EElleeffaannttee  ddee  OObboorr
eelleeffaannttoommææ
eelleeffaannttoo§§ææ
eelleeffaanntteezziiee
eelleeffaanntteezziisstt
eelleeffaannddoosseeaallææ
eelleeffaannaattiicc
eelleeffaannaattiissmmuuss
eelleeffaannttaazziiaassttiiss
eelleeffaanntteezziiaazziiss
eelleeffaanntteennææ
eelleeffaanntteerriioorr
eelleeffaanntteerriioorriissmm
eelleeffaanntteerriioorriittaattee
eelleeffaanntteerriiuu
eelleeffaanntteett
eelleeffaanntteeiicc
eelleeffaanntteettiissmm
eelleeffaannttiiccaarr
eelleeffaannttiicciippaattiivv
eelleeffaannttiippaattiicc
eelleeffaannttiippaattiittuuddiinnee
eelleeffaannttiippoodd
eelleeffaannttiippiiooddeessttrruu
eelleeffaannttii§§oocc
eelleeffaannttiitteezzææ
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eelleeffaannttoonniimm
eelleeffaannttoonniimmiittaattee
eelleeffaannttoonniimmaa††iiee
eelleeffaannttoozzooaaeerr
eelleeffaannttrreenn
eelleeffaannttrreennaammeenntt
eelleeffaannttiicciidd
eelleeffaannttiimmeettrruu
eelleeffaannttuuiittaattee
eelleeffaannttuumm
eelleeffaannttuummiittaattee

((331122))  EELLEEVV

eellEEvvuull  MMeeddiiaann
eellEEvvaa
eellEEvvrriikkaa
ee  LLeevv  --  ssaauu  nnuu  EEll  EEvv  ??
eelleevvaannttiinn
eelleevvaannttiinniissmm
eelleevvaannttiinniimmiittaattee
eelleevveenntt
eelleevveenn††ææ
eelleevveennttaarr
eelleevveennttuuttee
eelleevveennttiimmee
eelleevveennttii§§
eelleevviiaatthhaann
eelleevviieerr
eelleevviiggaa††iiee
eelleevvuulloozzææ
eelleevvaanneesscceenntt
eelleevvaanneesscceennttaauurriiffeerrææ
eelleevveennttuuaall
eelleevveennttuuaalliittaattee
eelleevveennttuuaalliittaattiissmm
eelleevvoolluu††iiee
eelleevvoolluuttiivv
eelleevvrreeuu
eelleevvrreeiittaattee
eelleevveenn††iiccææ
eelleevveenntt
eelleevveennttrraall
eeLLeevviittiicc
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((331133))  EELLUUCCUUBBRRAA¢¢IIEE

eelluuccuubbrraa††eellee--§§ii--ccuu--mmiinntteeaa
eelluuccrroobbaa††iiee
eelluuccuubbrraa††ææ
eelluuccuubbrrææ††ooiiaallææ
eelluuccuubbrraa††iinneerree
eelluuccuubbrraa††ââ††aarree
eelluuccuubbrraa††ââ††ooaassææ
eelluuccuubbrraa††ââ††oo§§ææ
eelluuccuubbrraa††aa††ææ
eelluuccuubbrraa††ææ††iimmee
eelluuccuubbrraa††iioonnaall
eelluuccuubbrraa††iioonnaalliittaattee
eelluuccuubbrraa††iioonnaalliissmm
eelluuccuubbrraa††iioonnaarree
eelluuccuubbrraa††iiuunnee
eelluuccuubbrraa††iioonnaammeenntt
eelluuccuubbrraa††iioonnaall

((331144))  EEMMBBRRIIOONN

eemmbbrriioo§§ææ
eemmbbrriioonnoommaattooppeeee
eemmbbrriioonnmmaattootteeee
eemmbbrriioonneerrooss
eemmbbrriioonnoommaassttiicc
eemmbbrriioonnooaarree
ccuu  eemmbbrrììoo  !!
««SSææ  tteemmee  eemmbbrrIIoonn  ccææ  mmòòrree……»»

((331155))  EEMMFFAATTIICC

eemmffaattaa--ttaattiiii  !!
eemmffaattææ--ddrraaggææ
eemmFFaattiimmaa
eemmffaattiiddiicc
eemmffaattuuiittaattee
eemmffaattuumm
eemmFFaattaa  MMoorrggaannaa
eemmffaattaa§§aattææ
eemmffaattaa§§aammeenntt
eemmffaattiiggaanntt
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eemmffaattììccuull
eemmffaattiiccuullàànntt
eemmffaattiicciittaarr
eemmffaattiicciicclluu
eemmffaattiicciicclloottuurriissmmaalliicc
eemmffaattiicciippiieenntt
eemmffaattiiccooss
eemmffaattiiccooaassææ
eemmffaattiicceellææ
eemmffaattiicceeee
eemmffaattiicceeaassccææ
eemmffaattiicciiooaassææ
eemmffaattiiccaannddrriiccææ
eemmffaattiiccuuccææ
eemmffaattiiccuucciiccææ

((331166))  EEMMIINNEESSCCUU

eemmiinneesscciieenntt
eemmiinneessccaallaaddææ
eemmiinneessccaalloopp
eemmiinneessccaammoottaabbiill
eemmiinneessccaappaaddææ
eemmiinneesscchhiivvææ
eemmiinneessccoorrttææ
eemmiinneessccuullaapp
eemmiinneessccaaddeenn††ææ
eemmiinneessccaaii
eemmiinneessccaallææ--ddee--vvaalloorrii
eemmiinneessccaannddaall
eemmiinneessccaauunn
eemmiinneesscciittiicc
eemmiinneessccllaavv
eemmiinneessccuutt
eemmiinneessccuuzzææ

((331177))  EENNOORRMM

eennoorrmmaattoorr
eennoorrmmaatt
eennoorrmmoonn
eennoorrmmaattiivv  
eennoorrmmaallnniicc
eennoorrmmaalliittaattee

277P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ee  nnoorrmm??,,  aauu  nnuu  ee  nnoorrmm  ??
eennoorrmmaanndd
eennoorrmmaalliisstt
eennoorrmmaammeenntt
eennoorrnnaammeenntt
eennoorrnnaammeennttaall
eennoorrmmiicc
eennoorrmmææssaarr
eennoorrmmæættuurrææ
eennoorrmmeeaannccææ
eennoorrmmeeaann
eennoorrmmeenneesscc
eennoorrmmiinnddeenn
eennoorrmmoonniiee
eennoorrmmoonniiooss
eennoorrmmoonniiuu
eennoorrmmuurræærriiee
eennoorrmmaattoollooggiiee
eennoorrmmeettiicc
eennoorrmmeettiissmm
eennoorrmmiittaajj
eennoorrmmiinnaalliittaattee
eennoorrmmuurræærriiee
eennoorrmmaatt--ppâânnææ--nn--ddiinn††ii

((331188))  EENNTTUUZZIIAASSMM

eennttuuzziiaassttmm
eennttuuzziiaassttmmaattiicc
eennttuuzziiaassttrruu
eennttuuzziiaassttrraall
eennttuuzziiaassttrraalliittuuddiinnee
eennttuuzziiaassttrraalliimmee
eennttuuzziiaassttrraalliimmeettrraall
eennttuuzziiaassmmooddee
eennttuuzziiaassmmooddeellaajj
eennttuuzziiaassmmooddeelliissttææ
eennttuuzziiaassmmooddiissttææ
eennttuuzziiaassttffeell
eennttuuzziiaassttffeelliittaattee
eennttuuzziiaassttffeelliibbrruu
eennttuuzziiaassttffeellddeeffeelliicc
eennttuuzziiaass  
eennttuuzziiaassiisstt
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eennttuuzziiaassmmiicciittaattee
eennttuuzziiaassttiicciittaattee
eennttuuzziiaassttiicciissmm
eennttuuzziiaassttiicc
eennttuuzziiaassttooiicciissmm
eennttuuzziissttooiicciittaattee
eennttuuzziiaassmmaacc
eennttuuzziissmmaall††
eennttuuzziiaassmmææll††uuiittuuddiinnaalliittaattee
eennttuuzziiaassmmeeaadd
eennttuuzziiaassmmeeccttiicc
eennttuuzziiaassmmeerriitt
eennttuuzziissmmeerriittiittuuddiinnee
eennttuuzziiaassmmeerriittiimmee
eennttuuzziiaassmmeerreenniiee
eennttuuzziiaassmmiirrnnææ
eennttuuzziiaassmmiirrnniiooaattææ
eennttuuzziiaassmmoocc
eennttuuzziiaassmmoogg
eennttuuzziiaassttaaddiiuu
eennttuuzziiaassttaaddiioonniisstt
eennttuuzziiaassttaaggiiuu
eennttuuzziiaassttaaggiiaarrnniicc
eennttuussiiaassttaann  PPææ††iittuull

((331199))  EEPPAAVVAA

ee  PPaavvææ  oorrii  nnuu  ee  ppaavvææ  ??
EEppaavvaa  bbuunnææ  ttrreeccee  eePPeerriipprraavvaa  ggrreeaa
eePPaavvaarroottttii
eeppaavvaajj
eeppaavvaarriiee
eeppaavvaarriiaajj
eeppaavvaarriiaajjaammeenntt
eeppaavviilliioonn
eeppaavviioonn
eeppaavviioonnaammeenntt
eeppaavvuu††iiee
eeppaavvuuaabbiill
eeppaavvuuaabbiilliittaattee
eeppaavvaannææ
eeppaavvaanniissmm
eeppaavvaanniittaattee
eeppaavvaanniittuuddiinnee
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eeppaavvii§§
eeppaavvææzzææ
eeppaavvooaazz
eeppaavvooaazznniicciittaattee
eeppaavvaanneesscceenn
eeppaavvaanneesscceennttrraalliicciittaattee
eeppaavvaallaann§§ææ
eeppaavvaallaann§§iittaattee
eeppaavvaallaann§§iittuuddiinnee
eeppaavvaannttaajj
eeppaavvaannttaajjooss
eeppaavvaannttaajjnniicc
eeppaavvaannggaarrddææ
eeppaavvaannggaarrddiittaattee
eeppaavvaannggaarrddiimmee
eeppaavvaannss
eeppaavvaannssaajj
eeppaavvaannttii,,  GGiioovvaannnnii  !!
eeppaavvaarrii††iiee
eeppaavvaarriiccee
eeppaavvaarriiccooss
eeppaavvaarrii††iioonnaammeennttaallnniicc
eeppAAvvaa  GGaarrddnneerr

((332200))  EEPPIICC

ddaaccææ  nnuu  ccuurrggee,,  ttoott  eeppiiccææ
eeppiiccæættuurraa  mmiiccææ  ssppaarrggee  --  ccee  ssppaarrggee  
eeppiiccaanntt
eeppiiccaannttiiccææ
eeppiiccaannttrrooppuuss
eeppiiccaannttrrooppiiee
eeppiiccaannttrriicciittaattee
eeppiiccaanntteerriiee
eeppiiccaajj
eeppiiccaajjnniicc
eeppiiccaajjooaassææ
eeppiiccaaddoorr
eeppiiccaaddooaarrææ
eeppiiccaaddoorriicc
eeppiiccaaddoorriinn††iicc
eeppiiccaarreesscc
eeppiiccaarreessccooaassææ
eeppiiccaarreessccoossaalliiccææ
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eeppiiccaarreessccoozzaauurr
eeppiiccuurrttuurriissmm  
eeppiiccuurrttuurraalliissmmuuss
eeppiiccæættuurriissmmeettrriicc
eeppiiccoollii††ææ
eeppiiccoollii††iissmm
eeppiiccoollii††iittuuddiinnee
eeppiiccuulliinnææ
eeppiiccuulliinnaarr
eeppiiccuulliinnaarriittaattee
eeppiiccootteeaalleeææ
eeppiiccootteelliissmm
eeppiiccttoorr
eeppiiccttoorriissmm
eeppiiccttuurraall
eeppiiccnneett
eeppiiccooaammææ
eeppiiccooaannææ
eeppiiccææ††eeaa
eeppiiccnniicc
eeppiiccuullee††
eeppiiccoossaaeeddrruu
eeppiiccrree  ddee  eeppiiccrraapp
eeppiicctteerriicc

((332211))  EEPPIICCUURR

EEppiiccuurr  llaa  ccuurr  nnuu  ssccooaattee  hhoocckkeeyy
eeppiiccuurriisstt
eeppiiccuurriissmm
eeppiiccuurræættoorr
eeppiiccuurraattoorr
eeppiiccuulltt
eeppiiccuurrtt
eeppiiccuurrttuurraall
eeppiiccuurrbbiilliinniiuu
eeppiiccuurrbbeettææ
eeppiiccuurrtteeaann
eeppiiccoorreeeeaann
eeppiiccuurriiaall
EE  ppii  ccuurr--  oorrii  ee  ppii  §§æællii  ??
eeppiiccuurruulleenntt
eeppiiccuurruulleeaann
eeppiiccuurruulleeaannddrriicc
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eeppiiccuurree§§ææ
eeppiiccuurrooaassææ  

((332222))  EEPPIISSCCOOPP

eeppiissccooppuull  ssccuuzzææ  mmiijjllooaacceellee
eeppiissccooppuuss  DDeeii
eeppiissccooppiitt
eeppiissccoobbiitt
eeppiissccooss
eeppiissccoocc
eeppiissccooffaallææ
eeppiissccooffaalliiee
eeppiissccooiiccææ
eeppiissccoonnccss
eeppiissccoolliioozzææ
eeppiissccoonntt
eeppiissccoorrbb
eeppii§§ccoott
eeppiissccooppiill
eeppiissccooppiillæærriiee
eeppiissccooppeerraa††iiee
eeppiissccooooppeerraattiivvææ
eeppiissccoooopp
eeppiissccooppccææ
eeppiissccooppeeiiccææ
eeppiissccooppeerrii§§
eeppiissccooppiieerree
eeppiissccooppiisstt
eeppiissccooppiillii††ææ
eeppiissccooppiillææ
eeppiissccooppiillaannddrruu
eeppiissccooppiieerree
eeppiissccooppiittææ
eeppiissccooppiittaatt
eeppiissccooppooii
eeppiissccoopptt
eeppiissccooppuullææ
eeppiissccooppttuurrææ
eeppiissccooppuullooss
eeppiissccooppuullaannddrruu
eeppiissccooppuulliicc
eeppiissccooppuulleeaannttiicc
eeppiissccooppiioommaann
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eeppiissccooppiinniiee
eeppiissccooppeerreettææ
eeppiissccooppæærriittuurrææ
eeppiissccooppaaii††
eeppiissccooppiinnccææ
eeppiissccooppuussccuull

((332233))  EEPPIISSTTOOLLAA

eeppiissttoolleerroo
eeppiissttoolleerr
eeppiissttiill
eeppiissttiillaarr
eeppììzzddoollææ
((ssttiill))  eeppiizzddoollaarr
eeppiissttoollnniicc  
eeppiissttoollaarrgg
eeppiizzddoollaarrggiicc
eeppiissttoorriiooaarrææ
eeppiissttoollnnææ
eeppiissttoolloonn  
eeppiissttoollbbææ
eeppiissttoollæænniittææ
eeppiissttoolleettrraann††ææ
eeppiissttoolluurrii--ssttoolluurrii
eeppiissttoollooggiirree
eeppiissttoolltteeccææ
eeppiissttoollææccaarr
eeppiissttoollaallttææ
eeppiissttoollaannddeezzææ
eeppiissttoollaallttææ
eeppiissttoollaallttiittuuddiinnee
eeppiissttooaallææ
eeppiissttoollooaassææ
eeppiissttoolliiccææ
eeppiissttoolliiffoorrmmææ
eeppiissttoollæærriiee
eeppiissttoollii††ææ
eeppiissttoolleeaaccææ
eeppiissttoolltteeaannccææ
eeppiissttoollooiinnii††ææ
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((332244))  EEPPOOPPEEEE

eeppooppeeeerreettææ
eeppooppeeeerrææ
eeppooppeeiioorraa††iiuunnee
eeppooppeeeeaassccææ
eeppooppeeee§§ttee
eeppooppeeiinniicc
eeppooppeeiittuuddiinnaalliittaattee
eeppooppeeii§§
eeppooppeeiioonnaarr
eeppooppeeeerreezziiee
eeppooppeeeerreettiicc
eeppooppeeiiaacceeee
eeppooppeeeettee

((332255))  EERRBBIIVVOORR

eerrbbiivvoorrnniicc
eerrbbiivvoorrnniicceeaassææ
eerrbbiivvoorrooaavvææ
eerrbbiivvoorrbbææ
eerrbbiivvoorrbbààrree††
eerrbbiivvoollnniicc
eerrbbiivvoorrbbiiccuullaarriittaattee
eerrbbiivvoorrnniittuuddiinnaall
eerrbbiivvoorriimmee
eerrbbiivvoorrii§§
eerrbbiivvoorrbbeettee
eerrbbiivvoorrbbiittoorr

((332266))  EERREECCTT

eerreeccttoo--vveerrssoo
eerreeccttaanngguullaarr
eerreeccttiiffiiccaarree
eerreeccttiilliinniiuu
eerreeccttoorraatt
eerreeccttoorr
eerreeccttiittoorr
eerreeccttiilltt  !!
eerreekkttoo--eettoo  ??
eerreeccttoolliittrruu
eerreeccttoolliittrriicc
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eerreeccttoolliittrriittuuddiinnaalliicc
eerreeccttaabbiill
eerreeccttaabbiilliittuuddiinnee
eerreeccttaabbiillaammeennttaalliiccææ
eerreeccttaabbùù  
eerreeccttaabbuullaarr
eerreeccttaabbuullaarrnniicc
eerreeccttaabbuullaarriittaattee
eerreeccttaabbuullaarrii§§
eerreeccttaacciitt
eerreeccttaacciittuurrnn
eerreeccttaacceettiicc
eerreeccttaacceettiilliicc
eerreeccttaaiiccææ
eerreeccttaaccttiicciiaannddrriicc
eerreeccttaaccttiivviissttiicc
eerreeccttaaccttiill
eerreeccttaaccttiilliimmeettrriicc
eerreeccttaaccttiillooffrraaggiissmm
eerreeccttaaccttiillooggrraaffiiee
eerreeccttaaiiccææ
eerreeccttaaiinnææ
eerreeccttaaiinniicciittaattee
eerreeccttaalliiee
eerreeccttaalliioonn
eerreeccttaalliimmeennttaarr
eerreeccttaallaannddaalliicc
eerreeccttaauurr
eerreeccttaauurriiffeerr
eerreeccttaauurroollooggiicc
eerreeccttaauurriitt
eerreeccttiiggrruu
eerreeccttiillddææ
eerreeccttiillddiiccææ
eerreeccttiillddiiffoorrmmaallææ
eerreeccttiilliinnccææ
eerreeccttiillooggrraaff
eerreeccttiillooggrraaffiiee
eerreeccttiillooggrraavvoorr
eerreeccttiillooggrraavviittaattee
eerreeccttiillooggiicc
eerreeccttiillooss
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((332277))  EERREEDDIITTAARR

eerreeddiittoorr
eerreeddiittuurrææ
eerreeddiittoorriiaall
eerreeddii††iiee
eerreeddiittaalliicc
eerreeddiitteerraattiivv
eerreeddiiffiiccaatt
eerreeddiiffiicciiuu
eerreeddiilliittaattee
eerreedduuccaa††iiee
eerreedduuccaattoorr
eerreeddiirriijjoorr

((332288))  EERREEMMIITT

eerreemmiittaattee
eerreemmiittaarr
eerreemmiitteerree
eerreemmiitteenntt
eerreemmiitteenn††ææ
eerreemmii††æættoorr
eerreemmiittiicc
eerreemmiittiicciisstt
eerreemmiittoommaannddrruu
eerreemmiittrrææ
eerreemmiittiitteell
eerreemmiittoocc
eerreemmiittooccaanniicc
eerreemmiittoollooggiiee

((332299))  EERREETTEE

eerreetteezzaatt
eerreetteenntt
eerreetteenn††iiee
eerreetteerrnn
eerreetteerrnniittaass
eerreettoo--rroommaann
eerreetteerrooggee
eerreetteerriicc
eerreettiissmm
eerreetteerrooddooxx
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eerreetteerroosseexxuuaall
eerreettoorriiccææ
eerreettoorr

((333300))  EERRMMEETTIICC

eerrmmeettiiccuullooss
eerrmmeettoonniimmiiee
eerrmmeettaannddrruu
eerrmmeettaannddrree††ee
eerrmmeettiiss
eerrmmeettiissaajj
eerrmmeettiilliicc
eerrmmeettiilliissmm
eerrmmeettiicciissmm
eerrmmeettiittuuddiinnee
eerrmmeettiittaattee
eerrmmeettii§§

((333311))  EERROOTTIICC

eerroottooffeeiiccææ
eerroottuunnddææ
eerroottuunnddiittaattee
eerroottæærrii††ææ
eerroottììllææ
eerroottiilliittææ
eerroottiilliissmm
eerroottiirree
eerroottiittuurrææ
eerroottooccooll
eerroottooccoollii§§
eerroottooccoolliirree
eerroottooggooll  
eerroottooggoollæættaattee
eerroottooggooaallææ
eerroottooggiillttuuddiinnee
eerroottooggoollii§§
eerroottooggoolliicciiuunnee
eerroottuullææ
eerroottuulliissmm
eerroottuunndd
eerroottuunnddiissmm
eerroossttiill
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eerroossttiilliissmm
eerroossttiicc
eerroossttiicciissmm
eerroossttiiccææiitt
eerroottiicchhiissmm
eerroottiicchhiiee
eerroottiihhnnææ
eerroottiiccttuuss--aappoopplleeccttiiccuuss
eerroottììcc--vveerrbbaall
eerrooddiicc
eerrooddiissmm
eerroossttiihh
eerroossttiihhuuiittoorr
eerroottiissssiimm
eerroottaacciissmm
eerroottaattiivviissmm
eerroottæærriiee
eerroottaa††iiee
eerrooddaajj
eerrooddiittoorr
eerroottnniicc
eerroosstt
eerroossttiirree
eerroossttiittoorr
eerroo§§ttiicc
eerroo§§iiooaarrææ
eerroottaalliissccææ
eerroottææii††ææ
eerroossaannaa
eerroossaattuurrææ
eerroosscciillaanntt
eerroossiiee
eerroossiiaanniicc
eerroossppææ††
eerroossppiicciiuu
eerroossppiittaall
eerroossppiittaalliittaattee
eerroossttaa§§
eerroosstteenniitt
eerroosstteenneeaallææ
eerroossttiiee
eerroossttiioott
eerroossuuaarr
eerroossaabbiiee
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eerroossaacceerrddoo††iiuu
eerroossaaccrruu
eerroossaaccrraall
eerroossaaddiicc
eerroossaaffiicc
eerroossaaffiissmm
eerroossaafftteeaa
eerroossaaggaa
eerroossaaggaaccee
eerroossaaggiittaarr
eerroossaallaahhoorrllîîcc
eerroossaallaarriiuu
eerroossaallaarriiaatt
eerroossaalliinn
eerroossaalltt
eerroossaallttaattoorree
eerroossaalltteeaa
eerroossaalltteelliinn
eerroossaalltteelliittaattee
eerroossaalltteelliittuuddiinnee
eerroossaallttii§§
eerroossaalluutt
eerroossaallvvaarrssaann
eerroossaallvvaattoorr
eerroossaallvvææ
eerroossaammaarriitteeaannccææ
eerroossaannaattoorriiuu
eerroossaannggvviinn
eerroossaanniittaarr
eerroossaannttiinneellææ
eerroossaappiieenntt
eerroossaappiieenn††ææ
eerroossaa††iiuu
eerroossaa††iieettuuddiinnee
eerroossaauunnaa  
eerroottaacciitt
eerroottaaccttiiccææ
eerroottaacctt
eerroottaaiinn
eerroottaaiinnææ
eerroottaaiinniicc
eerroottaalleenntt
eerroottaalliioonn
eerroottaamm--nniissaamm
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eerroottaannddrruu
eerroottaarriiff
eerroottaauurr
eerroottaavvææ
eerroottaavveerrnnææ
eerroottaaxxææ
eerrootteeaaccææ
eerrootteeaammææ
eerrootteeaattrruu
eerrootteehhnniiccææ
eerrootteeiissmm
eerrootteeiicc
eerrootteemmææ
eerrootteemmeeii
eerrootteemmeerree
eerrootteemmnnii††ææ
eerrootteemmnniicceerr
eerrootteemmpplliieerr
eerrootteemmpplluu
eerrootteemmppoo
eerrootteerrmmaall
eerrootteerrmmaalliittaattee
eerrootteerrmmaalliittuuddiinnee
eerrootteerrmmaallii§§
eerrootteerrmmiinnuuss
eerrootteerrmmiinnaall
eerrootteerrnn
eerrootteerrnniittuuddiinnee
eerrootteerrooaarree
eerrootteerroorriissmm
eerrootteerrttiipp
eerrootteerrttiippææ
eerrootteerrttiippiicc
eerrootteerrttiippiissmm
eerrootteerrttiippii§§
eerrootteerr††
eerrootteerree††aalliicc
eerrootteerr††iittuuddiinnaalliittaattee
eerrootteeaasscc
eerrootteessccuuiirree
eerrootteessccuuiittuurrææ
eerrootteesstt
eerrootteessttaa††iiee
eerrootteessttaammeennttaalliicc
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eerrootteessttaammeenntt
eerrootteettaa
eerrootteettiinnææ
eerrootteetteeaa
eerrootteettrraa
eerrootteeuu
eerrootteeuuccææ
eerrootteeuurrgg
eerrootteexxtt
eerrootteexxttiilliisstt
eerrootteexxttuuaallnniicc
eerrootteexxttuurrææ
eerrootteexxttuuaalliittaattee
eerrootteezzææ
eerrootteezziissmm
eerrootteezzaauurr
eerrootteezzaauurriizzaarree
eerrootteezzaauurriiffeerraattiicc
eerroottiiaarrææ
eerroottììcc
eerroottiiffllææ
eerroottiigghheell
eerroottiiggrruu
eerroottiiggrreessææ
eerroottiimmiidd
eerroottiimmiiddiiee
eerroottiimmpp
eerroottiimmppiicc
eerroottiimmppuuaalliittaattee
eerroottiinnddææ
eerroottiinnddaallnniiccææ
eerroottiippææ
eerroottiippeessææ
eerroottiippiicc
eerroottiippiicciittaattiittuuddiinnee
eerroottiippiiccaarriittaattee
eerroottiippiizzaa††iiuunnee
eerroottiippoo’’
eerroottiippssiiee
eerroottiirr
eerroottiirraaddææ
eerroottiittlluu
eerroottiittuullaarriittaattee
eerroottiivv
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eerroottiivviicc
eerroottiivveeaallææ
eerroottiivviittoorriiee
eerroottiixx
eerroottiizz
eerroottiizzaannææ
eerroottiizzaannddrrææ
eerroottââllcc
eerroottââllcciittaattee
eerroottââllccuuiinnddiicc
eerroottâârrffææ
eerroottâârrffaalliicc
eerroottâârrffaalliinnddiicc
eerroottâârrffaallnniicc
eerroottâârrffeelliinn
eerroottâârrffeelliinniittaattee
eerroottâârrgg
eerroottâârrttii††ææ
eerroottooaaccææ
eerroottoocciissmm
eerroottoocciittaattee
eerroottooaalleettææ
eerroottooaammnnææ
eerroottooaannææ
eerroottooaarrttææ
eerroottooaasstt
eerroottooggææ
eerroottoolleerraann††ææ
eerroottoonn
eerroottoonnaalliittaattee
eerroottoonnuuss
eerroottoonniicc
eerroottoonniicciittaattee
eerroottoonniiffiiaannttiicc
eerroottoonntt
eerroottooaannttiittaattee
eerroottòòppiiccææ
eerroottooppììccææ
eerroottooppoollooggiiee
eerroottooppooggrraaffiiee
eerroottooppoonniimmiiee
eerroottooppoonnoommaassttiicc
eerroottoorraaccee
eerroottoorraacciiaall
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eerroottoorraacciicclluu
eerroottoorreeaaddoorrnniicc
eerroottoorreeaaddoorruullee††--mmææii
eerroottoorreenntt
eerrootteerrnn††iiaalliittaattee
eerroottoorreenn††iiaalliittaattiittuuddiinnee
eerroottoorriidd
eerroottiirriiddiittaattee
eerroottoorriidduurrii--rriidduurrii
eerroottoorriiuu
eerroottoorriiaall
eerroottoorrooiidd
eerroottoorroonn
eerroottootteemm
eerroottoorrttuurrææ
eerroottoorrppiillææ
eerroottoott

((333322))  EESSCCHHIIMMOOSS

eesscchhiiMMoo§§CCrrææcciiuunn
eesscchhiimmooaa§§ææ--ssaa  ppee  gghheeaa††ææ
eesscchhiimmoosscc
eesscchhiimmoossttrrææ
eesscchhiimmoorrssææ
eesscchhiimmoorrssaattiicc
eesscchhiimmoorrssaattiill
eesscchhiimmoorrtt
eesscchhiimmoorrff
eesscchhiimmoorrffiiuu
eesscchhiimmoorrggææ
eesscchhiimmoossccoovviitt
eesscchhiiMMoossccuu
eesscchhiimmoo§§uullee  !!

((333333))  EESSCCRROOCC

eessccrrooccaanntt
eessccrrooccooddiill
eessccrroocchheett
eessccrroocchhiiuu
eessccrroocchheezzaa§§
eessccrrooccaaddææ
eessccrrooccaammbboolleesscc
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eessccrroocchhiiee
eessccrroocckk  aanndd  rroollll
eessccrrooccccoo
eessccrrooccaazziiuunnee
eessccrrooccaarrææ
eessccrroocccciiddeennttaall
eessccrroocchheeaaddææ
eessccrrooccnnaa§§

((333344))  EESSOOFFAAGG

eessooffaaggoott
eessooffææggeett
eessooffaagguurree
eessooffaaggoocciittoozzææ
eessooffaaggoottiissttææ
eessooffaaggiill
eessooffaaggiilliittaattee
eessooffaaggiilliittaa††iiuunnee
eessooffaaggiittaatt
eessooffaaggiittaa††iiee
eessooffaaggoonnaall
eessooffaaggoonnaalliittuuddiinnee
eessooffaaggoorraa
eessooffaaggoonniiee
eessooffaaggrraarr
eessooffaaggrreemmeenntt
eessooffaaggrreessiivv
eessooffaaggrreesstt
eessooffaagguurriiddææ

((333355))  EESSTTIIVVAALL

eessttiivvaallnniicc
eessttiivvuuiitt
eessttiivvæælluurriitt
eessttiivvooaall
eessttiivveeaallææ
eessttiivviittuurrææ
eessttiivviittææ
eessttiivvoorriiuu
eessttrriivviiaall
eessttiivvaall--ccaa--vvaalluull--ttrreeccee
((aattmmoossffeerrææ))  ffeessttiivvaallææ
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((333366))  EETTAALLOONN

eettaalloonnggaa††iiee
eettaalloonnjjææ
eettaalloohhttoonn
eettaallooggeenn
eettaalloonneettææ
eettaalloonnjjeerroonn
eettaalloonnggeevviivv
eettaalloonnggiilliinn
eettaalloonnddoonneezz
eettaalloonngguueenntt
eettaalloonnggiittuuddiinnaalliittaattee

((333377))  EEUURROOPPAA

‘‘rrooppaa,,  MMiittiiccææ  !!
eeuurrooppoott
eeuurrooppttaarree
eeuurrooppeerrææ
eeuurrooppaarrccææ
eeuurrooppaarriiaa
eeuurrooppaarriizziiaann
eeuurrooppaarroohhiiee

((333388))  EEVVIIDDEENNTT

eevviiddeennttii††iiee
eevviiddeennttiiffiiccaarree
eevviiddeennttiittaattee
eevviiddeennttiiffiiccaabbiill
eevviiddeennttaallææ
eevviiddeennttiissttææ
eevviiddeenntteerriittææ
eevviiddeennttoorrssææ
eevviiddeennttuuzziiaassmm
((bbuulleettiinn  ddee))  eevviiddeennttiittaattee
eevviiddeennttoollooggiiee
eevviiddeenntteecceeddeenntt
eevviiddeennttaaggoonniissmm
eevviiddeennttee  mmeerriiddiieemm
eevviiddeenntteennææ
eevviiddeenntteerriioorr
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eevviiddeenntteerriioorriittaattee
eevviiddeenntteerrììuu

((333399))  EEVVLLAAVVIIEE

eevvllaavviiaa††iiee
eevvllaavviiaattoorr
eevvllaavvooccaatt
eevvllaavvuuaabbiill
eevvllaavvuu††iiee
EEvvllaavvrreennttii  BBeerriiaa
eevvllaavvaabbiill
eevvllaavvaalliieerrææ
eevvllaavvaannddææ
eevvllaavvaannddiieerrææ
eevvllaavviittææ
eevvllaavviimmee
eevvllaavviittuuddiinnee
eevvllaavvii§§
eevvllaavvii††ææ
eevvllaavvii††iiuu
eevvllaavvii††iiooss
eevvllaavvooaarr
eevvllaavvrrææ
eevvllaavviiuu
eevvllaavviizziiuunnee
eevvllaavviirriill
eevvllaavviirriilliittaattee
eevvllaavviirrttuuttee
eevvllaavviirrttuuooss
eevvllaavviieellææ
eevvllaavviieerr
eevvllaavviieerrmmee
eevvllaavviieerrss
eevvllaavviiee††uuiirree
eevvllaavviieettnnaammeezz
eevvllaavviieezzuurree
eevvllaavviieessppee
eevvllaavviippeerrææ
eevvllaavviiooll
eevvllaavviiooaarrææ
eevvllaavviiooaaiiee
eevvllaavviiooiicciiuunnee
eevvllaavviioollaacceeuu
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eevvllaavviioolleenntt  
eevvllaavviioolleett
eevvllaavviioolloonniisstt
eevvllaavviioorriisstt
eevvllaaVViioorriiccaa
eevvllaaVViirrggiinniiccaa
eevvllaavvii††iiccaa
eevvllaavvIIooaannaa
eevvLLaavviinniiaa

((334400))  EEVVRREEUU

ee  VVrreeuu  ssaauu  nnuu  ee  vvrreeuu  ??
EEvvrreeii,,          nu vrei, bei, evGheorghe, avghiazmæ 
eevvrrEEiinnsstteeiinn
eevvrreeuunnuull
eevvrreeuunniiuunnee
eevvrreeuummaattiicc
eevvrreeuummaattiissmm
eevvrreeuu§§iittææ
eevvrreeuuttiill
eevvrreeiiaassoommiiee
eevvrreeiieezzuuiittiissmm
eevvrreeuucclliiddiiaannddrriicc
eevvrreeuuffeemmiissmm
eevvrreeuuffoonniiee
eevvrreeuuffoorriiee
eevvrreeuurraassiiaann
eevvrreeuurrooppeeaann
eevvrrEEuussttaattiiee  LLooggooffæættuull

((334411))  EEVVIITTAARREE

eevviittaall
eevviittaalliittaattee
eevviittaammiinnææ
MMiihhaaii  EEvviitteeaazzuull
EEvviitteejjii  aa††ii  ffoosstt……  
eevvii††eell
eevviittaamm--nniissaammeevviittaaiinnææ
eevviittaacctt
eevviittaalliiee
eevviittaannddrruu
eevviittaannttii
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334422))  EEVVOOLLUUAA

eevvoolluuaattoorr
eevvoolluuaanntt
eevvoolluumm
eevvoolluuppttaattee
eevvoolluuttææ
eevvoolluutteerraann
eevvoolluuttee††iiuu
eevvoolluuttiieerr
eevvoolluuttrrææ
eevvoolluu††eerrnnææ
eevvoolluuxx

((334433))  EEXXAACCTT

eexxAAcctteerriiaann
eexxaaccttiivviittaattee
eexxaaccttiivviisstt
eexxaaccttoorr
eexxaaccttiill
eexxaaccttaanngguullaarr
eexxaaccttuuaall
eexxaaccttuuaalliittaattee
eexxaaccttuuaalliittuuddiinnee
eexxaaccttiimmee
eexxaaccttiinniiee
eexxaacc††iioonnaarr
eexxaaccttiilliittaattee

((334444))  EEXXAALLTTAARREE

eexxaalltteerr--eeggoo
eexxAAllttmmaannnn
eexxaallttaattiicc
eexxaallttaattiicciittaattee
eexxaallttaattiittuuddiinnee
eexxaallttiimmee
eexxaallttii§§
eexxaallttaaiicc
eexxaallttaarr
eexxaalltteerrnnaattiivviisstt
eexxaallttee††ææ
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eexxaallttoo
eexxaallttiimmeettrruu  
eexxaallttrruuiissmm
eexxaallttffeell
eexxaalltteerraatt
eexxaalltthhoorrnn
eexxaallttooii
eexxaallttuull
eexxaallttaa
eexxaallttaanntteerriioorriittaattee
eexxaallttaannttoolloogg
eexxaallttaann††æærr††

((334455))  EEXXAAMMEENN

EExxaammeennss  aassaann  iinn  ccoorrppoorree  ssaannoo
EExx  AAmmeenn
eexxaammeennaajjaammeenntt
eexxaammeennaajjaa
eexxaammeennaajjaaddææ
eexxaammeennddææ
eexxaammeennoorreeee
eexxaammeenniittaattee
eexxaammiinnttee
eexxaammiinnttiirrii  ddiinn  eexxooppiillæærriiee
eexxaammeenniiuu
eexxaammeenntthhaall
eexxaammeenniittuuddiinnee
eexxaammeennii§§
eexxaammeenniittiivv
eexxaammeennssuuaall
eexxaammeennttoorr
eexxaammeennuueett
eexxaammeennoorrmmiittaattee
eexxaammeenniiggmmææ
eexxaammeenniittaattee
eexxaammeennttrrooppiiee
eexxaammeennttuuzziissmm
eexxaammeennuunn††

((334466))  EEXXCCEESS

eexxcceesstt
eexxcceessttiittuuddiinnee
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eexxcceessttiivv
eexxcceessttæællaalltt
eexxcceessuullee††
eexxcceeaass--ddee--bbuuzzuunnaarr
eexxcceeaa  !!  ((eexx--hhææiiss……  ))
eexxcceessiiuunnee
eexxcceessiioonnaabbiill
eexxcceessiioonnaabbiilliittaattaa††iioonnaammeenntt
eexxcceessttiimmaabbiill
eexxcceessttiivvaall
eexxcceessttrruu
eexxcceessttrriittaattee
eexxcceessttuuaarr
eexxcceessttrrooppiiaatt
eexxcceessccaammoottaabbiill
eexxcceessccrroocc
eexxcceesseenn††ææ
eexxcceesseenn††iiaalliittaattee
eexxcceesseeuu
eexxcceesseeiisstt
eexxcceesstteettiiccææ
eexxcceesstteettiissmmuuss
eexxcceesseeuurrooppeeaannddrruu
eexxcceessiillnniicc
eexxcceessiilleenn††iiuu
eexxcceessiillii  ((!!))
eexxcceessiilliittoorr
eexxcceessiillooggiissmm
eexxcceessiilluueettææ
eexxcceessiilluuiirree
eexxcceessiimm††
eexxcceessiimm††uuaalliittaattee
eexxcceessii§§
eexxcceessiinngguurr
eexxcceessiinngguurræættaattee
eexxcceessiinnee
eexxcceessiinnuuooss
eexxcceessiioonniisstt
eexxcceessiirreennææ
eexxcceessiivviisstt
eexxcceessiivviittaattee
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((334477))  EEXXCCIITTAARREE

eexxcciittaaddiinn
eexxcciittaaddeellææ
eexxcciittaaddeelliinnææ
eexxcciittaaddeelliinnddiiccææ
eexxcciittaaddeelliinnddiicc
eexxcciittaanniiee
eexxcciittaanniioott
eexxcciittaanniicciittaattee
eexxcciittaattoommaanniiee
eexxcciittaattoommaann††iiee
eexxcciittee††
eexxcciittee††iissmm
eexxcciitteeaa††ææ
eexxcciitteeaa††ooiittaattee
eexxcciitteeaa††iissmm
eexxcciittiittooaarree
eexxcciittiittææ
eexxcciittrriiccææ
eexxcciittrriicciimmee
eexxcciittrriiccaalliittaattee
eexxcciittiinneerraannttææ
eexxcciittiinneerraarr
eexxcciittaalloogg
eexxcciittaannddrriiccææ
eexxcciittaannddrree††iittaattee
eexxcciittaannddrriittuuddiinnee
eexxcciittaannddrriimmiiccææ
eexxcciitteeaazzææ
eexxcciitteejjiiee
eexxcciittaalliiaannccææ
eexxcciittuullooss
eexxcciittaassttiicc
eexxcciittaassttiicciittaattee
eexxcciittuubbuullaarriiaanntt
eexxcciittaacctt
eexxcciittaaccttiilliinniiuu
eexxcciittaaccttiillii§§
eexxcciittaaccttiilleeuu
eexxcciittaaccttiilleeee
eexxcciittaaccttiilliiaarr
eexxcciittaaiinnccææ
eexxcciittaalliiee
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eexxcciittaalliioonn
eexxcciittaauurr
eexxcciittaaccttiicciiaann
eexxcciittaalleennttaattiissmm
eexxcciittaalleennttaattiiffoorrmm
eexxcciittaalleennttuuddiinnaalliittaattee
eexxcciittaannaanntt
eexxcciittaannaanniiccaanntt
eexxcciittaanncc
eexxcciittaanncchheettææ
eexxcciittaanncchhiizzddææ
eexxcciittaannddeemm
eexxcciittaannddeemmaattiicc
eexxcciittaannggaajj
eexxcciittaannggaajjaammeenntt
eexxcciittaannjjaaggaarree
eexxcciittaannggoo
eexxcciittaannttii
eexxcciittaarriiff
eexxcciitteeiinnææ
eexxcciitteemmææ
eexxcciitteemmpplluu
eexxcciitteesstt
eexxcciitteexxttuuaalliissmmuuss
eexxcciitteessttiiccuulleenntt
eexxcciittaarree
eexxcciittæærrii§§oorr
eexxcciittaarrnniiccææ

((334488))  EEXXHHIIBBII¢¢IIEE

eexxhhiibbeerrnnaattuuss
eexxhhiibbeerrnnaa††iiee
eexxhhiibbii††iiooss
eexxhhyybbrriiss
eexxhhiibbiitttteerr
eexxhhiibbiittaanngg
eexxhhiibbiittuumm
eexxhhiibbiittaalliicc
eexxhhiibbiitteemm
eexxhhiibbiitteerraattiivv
eexxhhiibbiitteerraa††iiee
eexxhhiibbiittiinneerraanntt
eexxhhiibbii††aarrii
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((334499))  EEXXIIGGEENNTT

eexxiiggeennttiill
eexxiiggeennttiilliicc
eexxiiggeennttiilloomm
eexxiiggeennttlleemmaann
eexxiiggeennttiiaannaa
eexxiiggeenn††iiaanniiccææ
eexxiiggeenn††iiaanniissmm
eexxiiggeenniiuu
eexxiiggeennttiittaattee
eexxiiggeennttaattiivv
eexxiiggeennttiicc
eexxiiggeenn††iimmee
eexxiiggeennttuuzziiaassmm

((335500))  EEXXIILL

eexxiilleenn
eexxiillooggrraaff
eexxiillooffoonn
eexxiillooggrraaffiiee
eexxiillooggrraaffiiee
eexxiillooiiddiissmm
eexxiillaarr
eexxiillaarriittaattee
eexxiillaarriiaanntt
eexxiillaattiivv
eexxiillaattiivvnniicc
eexxiillææuu
eexxiillaattiivviittaattee
eexxiillaattiivviissmm
eexxiillii§§
eexxiilliimmee
eexxiilleeggaall
eexxiilleeggiittiimm
eexxiilleeoonn
eexxiilleeoonniinn
eexxiilleeooss
eexxiillffoovveeaann
eexxiillffoovv
eexxiilliicciitt
eexxiilliirr
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eexxiilliirriicc
eexxiilliirriissmm
eexxiilliizziibbiill
eexxiillmmeenniitt
eexxiillooggiicc
eexxiilloogg
eexxiilloott
eexxiilloottiissmm
eexxiilloottiizzaarree
eexxiilluussttrruu
eexxiilluummiinnaatt
eexxiilluussttrruu
eexxiilluussttrraattiivv
eexxiilluussttrraa††iiee
eexxiilluuzziiee
eexxiilluuzzoorriiuu
eexxiilluuzziioonnaarree
eexxiilluuzziioonniisstt
eexxiillaabbiicc
eexxiillaabbiissiitt
eexxiillnniicc
((muncæ))  eexxiillnniiccææ  ((pe via†æ))
eexxiilleenn††iiooss
eexxiilleenn††iiuu
eexxiilleeppttiicc
eexxiilleexx
eexxiillffææ
eexxiillffiiddææ
eexxiilliinn††ææ
eexxiillooggiissmm
eexxiilloozz
eexxiilluuiirree
eexxiilluuiitt
eexxiillvviicc
eexxiillaaccttiicc
eexxiillaaggæærr
eexxiillaaiicc
eexxiillaaiiee
eexxiillaaiinniicc
eexxiillaaiittmmoottiivvaallnniicc
eexxiillaammbbææ
eexxiillaammeennttoo
eexxiillaammeennttaa††iiee
eexxiillaammiinnaatt
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eexxiillaammiinnoorr
eexxiillaammppææ
eexxiillaammuurrææ
eexxiillaann
eexxiillaannccee
eexxiillaanndd
eexxiillaannggooaarree
eexxiillaann††
eexxiillaappssuuss
eexxiillaappttee  
eexxiillaarrvvææ
eexxiillaarrmmææ
eexxiillaassoouu
eexxiillaatteexx
eexxiillaassttiicc
eexxiillaassttiicciittaattee
eexxiillaattiinn
eexxiillaattuurrææ
eexxiillaa††
eexxiillaauuddaannuumm
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F

((335511))  FFAABBUULLAA

ffaabbuulliimmee
ffaabbuulliibbaa§§ææ
ffaabbuullììee  
ffaabbuulliioonn
ffaabbuulloonn
ffaabbuulluucc
ffaabbuulliimmiiee
ffaabbuullccllææ
ffaabbuullccoolliiccææ
ffaabbuullccuurraattææ
ffaabbuullbbææ
ffaabbuullddoogg
ffaabbuulleeaannddrrææ
ffaabbuulleennddrraattiicc
ffaabbuulleennddrreettiissmm
ffaabbuulleennddrriiee
ffaabbuullggaarr
ffaabbuulliinnææ
ffaabbuullììnniiccææ
ffaaBBuullææ
ffaaBBuulleessccuu
ffaabbuullccææ
ffaabbuullcciiffeerr
ffaabbuulleeiinnææ
ffaabbuulleemmææ
ffaabbuullaann
ffaabbuullbbooss
ffaabbuullbbiicc
ffaabbuullbbiiffoorrmm
ffaabbuullbbuuccaattææ
ffaabbuulluummaacc
ffaabbuullzz
ffaabbuulliicciiooaarrææ
ffaabbùùllii††ææ
ffaabbuullttiimmææ
ffaabbuulluuiittooaarree
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((335522))  FFAACCHHIIRR

ffaaCChhiirraa--CChhiirraalliinnaa
ffaaCChhiirr  IIaannuulleeaa
ffaaCChhiirraa  îînn  PPrroovviinncciiee
ffaaKKiirriiee--EElleeiissoonn
ffaacchhiiaarr
ffaakkiill((ooggrraamm))
ffaacchhiioorr((îînn  ††aarraa  oorrbbiilloorr))
ffaacchhiirraalleeiissaa
ffaacchhiirriiaa§§
ffaacchhiirruurrgg
ffaacchhiiuurreettaajj
ffaacchhiixx
ffaacchhiirroottoonniissiitt
ffaacchhiirrssuutt
ffaacchhiissttrriioonn
ffaacchhiirreeaall
ffaacchhiirraanniiaann
ffaacchhiirriittaabbiill
ffaacchhiirriizzaa††iiee
ffaacchhiirraammeenntt
ffaacchhiirraammeennttaalliittaattee
ffaacchhiirroonniicc
ffaacchhiirraa††iiee
ffaacchhiirroossiitt
ffaacchhiirriittaattee
ffaacchhiirriiddeennttiisstt

((335533))  FFAACCLLAA

ffaaccllaammaa††iiee
ffaaccllaammaattiissmm
ffaaccllaammooaarree
ffaaccllaannddeessttiinndd
ffaaccllaarroobbssccuurrææ
ffaaccllaassiicc
ffaaccllaauuzzææ
ffaaccllææccaa§§
ffaaccllæættiinnaarree
ffaaccllaammppææ
ffaaccllaammppiisstt
ffaacclliieenntt
ffaacclliippssææ
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ffaacclliippssaattiicc
FFaaccllææ,,  ssooaaccllææ,,  ppooaammææ--aaccllææ
ffaaccllaauuzzee  pprreelluunnggiittee
ffaaccllaattiizzaarree
ffaacclleeee
ffaacclloo--ppooeettiiccææ
ffaaccllooffoonniiee
ffaaccllooggeeuu
ffaaccllooggeettiiccææ
ffaacclloorreettiicc
ffaacclloossttaazziiee
ffaacclloossttrrooff
ffaaccllootteeoozzææ
ffaaccllaabbiill
ffaaccllaabbiilliittaattee
ffaaccllaabbiissttiiccææ
ffaaccllaammeenntt
ffaacclloorriiccuullttoorr
ffaacclloorriiccuullttuurrææ
ffaacclliiee
ffaaccllii§§
ffaacclliimmee
ffaacclliittuuddiinnee
ffaacclliiffeerr
ffaacclloorriimmeettrruu
ffaacclloollooggiiee
ffaaccllùùrrææ

((335544))  FFAAGG

FFaagg--ttoottuumm
FFææggeettooddaacciicc
ffææggeett--bbeeggeett
ffaaccggrrii§§ææ
ffaagguurriiddææ
ffaagguudd
ffaagguurreeaann
ffaaggaassaanntt
ffAAggaattâârrss
ffaaggaavvææ
ffaaggææ††æættooaarree
ffaaggììll
ffààggiill
ffaaggiilliittaattee
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ffaagguuiittaattee
ffaaggiimmee
ffaaggii§§
ffaaggiittuuddiinnee
ffaaggiittaattoorr
ffaaggiittaa††iiee
ffaagglloommeerraa††iiee
ffaagglluuttiinnaanntt
ffaaggoonniiee
ffaaggoonniicc
ffaaggoorrææ
ffaaggoorraaffoobbiiee
ffaaggrraarr
ffaaggrraavvaanntt
ffaaggrreeaabbiill
ffaaggrreessiivv
ffaaggrreesstt
ffaaggrriiccooll
ffaaggrroonnoomm
ffææggæællee††
ffæægguu††ææ
ffaaggaaddeemmiicc
ffaaggcceess
ffaaggoorrdd
ffaaggmmeenntt
ffaaggmmeennttaarriiuu
ffaagg††iioonnaarr
ffaaggeedd
ffææggeezziimmee
ffaaggaallaanntt
ffaaggaallbbeenn
ffaaggaallee§§

((335555))  FFAAGGOOTT

HHeerrrr  FFaaggootttt  !!
UUnnsseerr  FFaaggootttt  !!
FFaaggootttteerr  DDäämmmmeerruunngg
ffaaggoottiicc
ffaaggoottiicciissmm
ffaaggoottiicciittaattee
ffaaggoottiicc--ttâârrzziiuu
((rroommaann))  ffaaggoottiicc
ffaaggoottoovvaa
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ffaaggoottiitt
ffaaggoottiittææ
ffaaggoottoommaann
ffaaggoottoozzbbiirruu’’

((335566))  FFAAIINN

ffaaiinniiccææ
ffaaiinnoo§§ææ
ffaaiinniicciimmee
ffaaiinnaa††iiee
ffaaiinniittuuddiinnee
ffaaiinniimmee
ffææiinnuurriimmee
ffaaiinniimmeenntt
ffaaiinniieennaa††iiee
ffaaiinnoollooggiiee
ffaaiinnootthhoonnææ
ffaaiinnooppaattiiee
ffaaiinnuurrææ
ffaaiinniissmm
ffaaiinnaalliittaattee
ffaaiinnaaddææ
ffaaiinnii††iiee
ffaaiinniissttiicc
ffaaiinnaattiicc
ffaaiinnoozzææ
ffaaiinnaaggrraammææ
ffaaiinnaalliisstt
ffaaiinnoolloogg
ffaaiinnoollooggiiee
ffaaiinnaammoorrffoozzææ
ffaaiinnaannaass
ffaaiinnaanngghhiiee
ffaaiinnaammeenntt
ffaaiinnaammeennttaalliicc
ffaaiinnaappooddaa
ffaaiinnaarrhhiicc
ffaaiinnaatteemmææ
ffaaiinncceessttrraall
ffaaiinncchhiilloozzææ
ffaaiinnddrrooggeenn
ffaaiinneemmiiee
ffaaiinneemmiieerree
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ffaaiinneemmoonnææ
ffaaiinneesstteezziiee
ffaaiinnggeelliissmm
ffaaiinniimmaalliicc
ffaaiinnoonniimm
ffaaiinnoommaalliiee
ffaaiinnoottiimmpp

((335577))  FFAALLAA,,  FFAALLNNIICC

FFaallaa--bbaallaa--ppoorrttooccaallaa
ffAAllii--BBaabbaa
ffaallææmmââiiee
ffaallaaii
ffaallaaiinniicc
ffaallaannddaallaa
ffaallaarrmmiisstt
ffaallææppttaa
ffaallæættuurrii
ffaallæættuurraatt
ffaallææuuttææ
ssccooffaallnniicc
bbuuffaallnniicc
hhaallaallnniicc
nniimmffaallnniicc
lliimmbbffaallnniicc
bboollffaallnniicc
ssccrrooffaallnniicciittaattee
ccoo††ooffaallnniicciittuuddiinnee
ccooffaallnniicciimmee
cceeffaallnniiccii§§

((335588))  FFAALLCCAA

ffaallccaalliiuu
ffaallccaalliinn
ffaallccæættuuiirree
ffaallccaallooiiddææ
ffaallccooiiddaallnniiccææ
ffaallccaaddaavveerriiccææ
ffaallccaacctteeee
ffaallccaaddeenn††ææ
ffaallccaaddeenn††aatt
ffaallccaaddâânnææ
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ffaallccaaddâânnaattiiccææ
ffaallccaaddâânneettuuddiinnee
ffaallccaaddâânneeaassccææ
ffaallccaaddâânnccææ
ffaallccaadduuccææ
ffaallccaadduucceeuu
ffaallccaaiidd
ffaallccaall
ffaallccaavvaalliinn
ffaallccaallaappooddaattiicc
ffaallccaallccaanneettiittuuddiinnaallææ
ffaallccaalliicc
ffaallccaalliicciittaattee
ffaallccaalliinn
ffaallccaallmm
ffaallccaallmmuucc
ffaallccaanniibbaallææ
ffaallccaanniibbaalleettiissttææ
ffaallccaanniibbaalleett
ffaallccaappiittaallææ
ffaallccaapprrææ
ffaallccaapprreettiiccææ
ffaallccaapprrooiiddææ
ffaallccaarriiaattææ
ffaallccaarrnnaassiieerr
ffaallccaarrppaattiinnææ
ffaallccaarrttiillaaggiiuu
ffaallccaassnniiccææ
ffaallccaassttææ
ffaallccaatthhaarrtthhiiccææ
ffaallccaattaalleeppssiiee
ffaallccaattâârr  ((aall  lluuii  SSaammssoonn))
ffaallccaavvaalliinn
ffaallccaavveerrnnææ
ffaallccaavveerrnniiccooll
ffaallccaavveerrnnaall
ffaallccoossaattuurrææ  ((ffaattaall  !!))
ffæællccoosseebbiitt
ffæællccoosseemmiinnttee
ffæællccoossooss
ffæællccoossttiill
ffæællccoossuuaarr
ffæællccoooolliicc
ffæællccoovvnniicc
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ffæællccooccssoocchhiimmiicc
ffæællccooccoo§§
ffæællccooggeeaammiittee
ffæællccooììtt
ffæællccooiiooss
ffæællccoollaappss
ffæællccoolleegg
ffæællccoolloonneell
ffæællccoollooss
ffæællccoolloossaall
ffæællccoommèèddiiee
ffæællccoommiissaarr
ffæællccoommiissùùrrææ
ffæællccoonnccaavv
ffæællccoonncceepp††iiee
ffæællccoonncceepptt
ffæællccoonnddeeii
ffæællccoonnffuuzziiee
ffæællccoonnttuurr
ffæællccooppiill
ffæællccooppooii
ffæællccoopptt
ffæællccoorrbb
ffæællccoorriinnttiicc
ffæællccoorrnn
ffæællcciiffoorrmm
ffæællcciiffoozzææ
ffæællcciimmppooiieerr
ffæællcciinniicc
ffæællcciinniissmm
ffæællcciioorrooii
ffæællcciiooaarrææ
ffæællcciioocc
ffæællcciivviill
ffæællCCoozzaacc
ffæællccoossmmiicc
ffæællccoossttaall
ffæællccoo§§ccooggeeaa
ffæællccoo§§ccaaddâârr
ffæællccooccoovviitt
ffæællccooaassttææ
ffæællccooaappssææ
ffæællccooaappttææ
ffæællccooaaddææ
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ffæællccooaauuttoorr
ffæællccooaannææ
ffæællccuuccooaannææ
ffæællccuuccoonnii††ææ
ffæællccoo§§iiccææ
ffæællccoo§§aattææ
ffæællccooccoo§§aattææ
ffæællccooddooaa§§ææ
ffæællccoonnssooaarrttææ
ffæællccoonnssoollaattoorr
ffæællccooaacchhee§§ææ
ffæællccooaaiiee
ffæællccooiiooss
ffæællccooiioo§§eenniiee
ffæællccooìì§§

((335599))  FFAALLUUSS

ccee  ee  ffaall’’  --  ccaa  pphhaalllluuss  ttrreeccee
îînnttrr--uunn  hhaall  ffæærrææ  pphhaall’’
ffaalluussttrraaddææ
ffaalluuzziiee
ffaaLLuussiittaann
ffaalluussttrrææ
ffaalluussttrruuiitt
ffaalluussttuurrooiiaatt
ffaalluussccaatt
ffaalluussttuurraatt
ffaalluussttuurriimmmmee
ffaalluussttuurrii§§
ffaalluu§§eerrnniicc
ffaalluucceeaaffæærr
ffaalluuccrruu
ffaalluuccrræættuurrææ
ffaalluuccrrùùtt
ffaalluuccrraarree
ffaalluuccrræættoorr--aassuuddæættoorr
ffaalluuddiissmm
ffaalluueettiicc
ffaalluujjeerr
ffaalluulleeaa
ffaalluummee††
ffaalluummiinniissmm
ffaalluummâânnaarree
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ffaalluunneeccooss
ffaalluunngg
ffaalluuppææ
ffaalluuppaannaarr
ffaalluupp
ffaalluuppttæættoorrnniicc
ffaalluuxx
FFiiaatt  PPhhaalllluuxx  !!
ffaalliiccaanntt
ffaalliicceeaann
ffaalliicceenn††ææ
ffaalliicciitt
ffaalliicciittaattee
ffaalliiccooaarree
ffaalliicchhiidd
ffaalliiccoorrnn
ffaalliigghhiiooaannææ
ffaalliilliiaacceeuu
ffaalliilliiaacchhììuu
ffaalliinngguuaall
ffaalliinnggvviisstt
ffaalliinnggvviissttiiccææ
ffaalliiccooaannææ
ffaalliiccoonnaarr
ffaalliiccoonnoollaattrriiee
ffaalliiccttuuss
ffaalliicctteerr
ffaalliiccooss
ffaalliiccoossaaeeddrruu
ffaalliiccrree  ((ddee  ffaall))
ffaalliiccmmeenntt
ffaallùùzz
ffaalluuzzaann††ææ
ffaalluuzzuuaall
ffaalluuzzuuffrruucctt
ffaalluuzzuurrææ
ffaalliimmppsseesstt
((ffeessttii))pphhaalllluuss
pphhaallllaabbiill
pphhaallllaahh
pphhaalllleenn††ææ
pphhaalllleerriiaannææ
pphhaalllleett  ((ddee  cchhaammbbrree))
pphhaalllliidd
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pphhaalllloorrooss
pphhaalllluuttææ
pphhaallll--pphhâârrtteejj
pphhaallllaa--bbhhaallllaa--pphhoorrttoocchhaallllaa
pphhaallllaaii
pphhaallllaallttææiieerrii
pphhaallllaammbbiiccuuaatt
pphhaallllaannddaallaa
pphhaallllææppttaarree
PPhhaallbbææ--ccaa--ZZææpphhaaddaa
pphhaallllbbaanneezz
pphhaalllleelllluuiiaa
pphhaalllleerrggiiee
pphhaalllleemmaannddææ
pphhaalllleerrttee††ee
pphhaalllleezzaajj
pphhaallllffaabbeett
pphhaallllffaabbeettiizzaarree
pphhaalllliiaajj
pphhaalllliiffiiee
pphhaalllliimmeenntt
pphhaalllliimmeennttaa††iiuunnee
pphhaalllliinntt
pphhaalllleeggrroo  ffuurriioossoo
pphhaalllleeggrreettttoo  ggiiooccoossoo
pphhaallllooggaamm
pphhaallllppeessttrruu
PPhhaallllttee††aa  SSaa
pphhaalllluunneeccæættoorriiuu
pphhaalllluuzziiee
pphhaallllvvii††ææ
pphhaalllluussttrraattiivv
pphhaalllluubbrriicc
pphhaalllluubbrriicciittaattee
pphhaalllluubbeennii††ooaassææ
pphhaalllluubbrreeffiiaannttææ
pphhaalllluucciittooaarree
pphhaalllluuddiicc

((336600))  FFAAMMEELLIICC

ffaammeellììttææ
ffaammèèlliittææ
ffaammèèlliissttææ
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ffaammeelliiffeerr
ffaammeeooddiiccææ
ffaammeellooddiiccææ
ffaammeellaannccoolliiccææ
ffaammeellii††ææ
ffaammeellooppeeiiccææ
ffaammeelliisstt
ffaammeelliittiisstt
ffaammeelliixxiirr
ffaammeellooggiiuu
ffaammeelliicciitt
ffaammeelliicchhiidd
ffaammeelliicchhiiddaatt
ffaammeelliinniiee
ffaammeelliinn††oolliiuu

((336611))  FFAAMMIILLIIEE

ffaammiilliioonnaarr
ffaammiillaanneezz
ffaammiilleennaarr
ffaammiilliittaanntt
ffaammiilliittaannttii
ffaammiilliittaannttiissmm
ffaammiilliittaannttiittuuddiinnaalliittaattee
ffaammiilliittaarr
ffaammiilliittaarrnniicc
ffaammiilliittaarrnnææuutt
ffaammiillii††iiaann
ffaammiillii††iiaanniimmee
ffaammiillii††iiaannii§§
ffaammiilloogg
ffaammiillooggooss
ffaammiillooggoorreeee
ffaammiilluuiirree
ffaammiillooss
ffaammiilluuiinnddiiccææ
ffaammiilliiaarriiaanntt
ffaammiillaarriittaattee
ffaammIIlleeaannaa
ffaammiilleeggaallææ
ffaammiilleeggiittiimmææ
ffaammiilliiaaccææ
ffaammiilliizziibbiillææ
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ffaammiilliissttaallaannttiittaattee
ffaammiilliisstteerriiee
ffaammiilliisstteerriioossoo
ffaammiilliissttoorriiee
ffaammiilliissttoovv
ffaammiilliissttrriioonn
ffaammiilliiaanntt
ffaammiilliiaann††ææ
ffaammiilliibbaa††iiee
ffaammiilliibbeerrææ
ffaammiilliibbeerrttææ
ffaammiilliicceenn††ææ
ffaammiilliiggææ
ffaammiilliimmaann
ffaammiilliimmbbææ
ffaammiilliimmbbaajj
ffaammiilliimmiittææ
ffaammiilliinnææ
ffaammiillii§§ttee
ffaammiilliippssææ
ffaammiilliirriiccææ
ffaammiilliissttààggiiuu
ffaammiilliissttaarree
ffaammiilliissttaattiivv
ffaammiilliissttaattuutt
ffaammiilliissttaattoorrnniicc
ffaammiilliissttaattuuee
ffaammiilliissttaattuu  qquuoo
ffaammiilliisstteeaagg
ffaammiilliisstteemmææ
ffaammiilliisstteerreeoo
ffaammiilliisstteerriillææ
ffaammiilliissttiimmææ
ffaammiilliissttììmmuull
ffaammiilliissttiinnss
ffaammiilliissttiinnssææ
ffaammiilliissttââllpp
ffaammiilliissttooiicc
ffaammiilliissttooffææ
ffaammiilliissttuuddiiuu

((336622))  FFAANNDDOOSSIIRREE

ffaannddoossnniicc
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ffaannddoossnniicciittaattee
ffaannddoossnniittuuddiinnee
ffaannddoossnniimmee
ffaannddoossaanntt
ffaannddoossppiitt
ffaannddoossiillooggiissmm
ffaannddoosseeaarrææ
ffaannddoosseerraattiicc
ffaannddoonniimm
ffaannddoossiissttoollææ
ffaannddoossiittuuaa††iiee
ffaannddoozzææ
ffaannddooxx
ffaannddoossaannaa  !!
ffaannddoosscciillaanntt
ffaannddoosscciioorr
ffaannddoosseebbiitt
ffaannddoosseemmiinnttee
ffaannddoossiiffiiccaarree
ffaannddoossâânnddææ
ffaannddoossâânnddiittææ
ffaannddoossâânnzziittææ
ffaannddoossâârrddiittææ
ffaannddoossppæættaattææ
ffaannddoossppæættæærrii††ææ
ffaannddoossppiittaalliittaattee
ffaannddoosstteenniittææ
ffaannddoosstteennttaa††iiee
ffaannddoossuuaarr
ffaannddoossmmiiuu
ffaannddoossssiiaanniicc

((336633))  FFAANNFFAARROONN

ffaannffaarraaoonn
ffaannffaarraaoonniicc
ffaannffaarraaoonniimmee
ffaannffaarrggoottiicc
ffaannffaarrddoonn
ffaannffaarrmmâânn
ffaannffaarrmmâânneeaassccææ
ffaannffaarroommâânnææ
ffaannffaarroommâânniiee
ffaannffaarroonniisstt
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ffaannffaarroonnaaddaa--mmiilliittaarrææ      (“Ce tristæ operæ cânta…”)
ffaannffaarroonndd
ffaannffaarroommbb
ffaannffaarroosstt
ffaannffaarroo§§uu
ffaannffaarrooccaaddææ
ffaannffaarroottoonnddææ
ffaannffaarroonniirriissmm
ffaannffaarroonniirriicc
ffaannffaarroonnooaarree

((336644))  FFAANNTTAASSTTIICC

ffaannttaassmmaattiicc
ffaannttaassttmm
ffaanntteessttiicc
ffaanntteessttiimmoonniicc
ffaanntteessttiiccuullaarr
ffaanntteessttiiccuullaa††iiuunnee
ffaanntteessttiiccuullaa††iittuuddiinnaalliittaattee
ffaanntteesstt--eeuurrooppeeaannddrruu
ffaannttaassttiicciittaattee
ffaannttiisscciittuuddiinnee
ffaannttoo§§iicc
ffaannttiilleessttiiccuullaarriittaattee
ffaannttrraaxxttiicc
ffaannttaaii--ssiiccttiirr
ffaannttaasscceettiicc
ffaannttAAssiiee
ffaannttaassiiaattiicc
ffaannttaassppiirraa††iiee
ffaannttaassppiiRRaa††iiuu
ffaannttaasspprruu
ffaannttaassttææzzii
ffaannttaasstteenniiee
ffaannttaasstteenniicc
ffaannttaasstteerriixx
ffaannttaasseerrooiiddaalliittaattee
ffaannttaassttffeell
ffaannttaassttffeelliittaattee
ffaannttaassttffeellii§§--vveerrii§§
ffaannttaassttffeelleeggiiaacc
ffaannttaassttffeellee§§
ffaannttaassttffeelleeaannddrriicc
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ffaannttaassttrraall
ffaannttaassttrruu
ffaannttaassttrruuiitt
ffaannttaassttuuppeell
ffaannttaassttuuppii§§ttee
ffaannttaassttuuppeelliicc
ffaannttaazziimmuutt
ffaannttaazziimm††
ffaannttaazzuurrlliiuu
ffaannttaazzuurrlliiiittaattee
ffaannttaazzuurrlliiooaassiiccææ
ffaannttaazzooaarriittaattee
ffaannttaazzoorriittuuddiinnee
ffaannttaassttiill
ffaannttaassttiilliissttææ
ffaannttaassttiillooggrraaffææ
ffaannttaassttiilliimmee
ffaannttaassttiillii§§
ffaannttaassttiihh
ffaannttaassttiihhiinniicc
ffaannttaassttiihhuuiittoorrnniicc
ffaannttaassttiimmææ
ffaannttaassttiimmaattææ
ffaannttaassttiimmaabbiillææ
ffaannttaassttii§§  !!
ffaannttaassttiimmuull
ffaannttaassttiimmuulleenntt
ffaannttaassttiimmuullaattææ
ffaannttaassttâânngg
ffaannttaassttrriiccææ
ffaannttaassttrriiccææ††iiccææ
ffaannttaassttrreeccuurraattææ
ffaannttaassttrriiggæætt
ffaannttaassttrriiggaarree
ffaannttaassttrriiggooiimmee
ffaannttaassttrriiggooiittaattee
ffaannttaassttrriiggooiittuuddiinnaalliittaattee
ffaannttaassttrrooffææ
ffaannttaassttrrooffaall
ffaannttaassttrrooffaalliittaattee
ffaannttaassttrrooppiicc
ffaannttaassmmaacc
ffaannttaassmmaaccaall
ffaannttaassmmaaccaalliittaattiivvaallnniicc
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ffaannttaassmmeeaadd
ffaannttaassmmeeaaddiilliimmee
ffaannttaassmmeeaaddiicc
ffaannttaassmmooddeeuu
ffaannttaassmmooddeell
ffaannttaassmmooddeelliicc
ffaannttaassmmeerriittææ
ffaannttaassmmeerriinniiccææ
ffaannttaassmmeerriittiicciittaattee
ffaannttaassmmeerriittiittuuddiinnee
ffaannttaassmmeerreeaallææ
ffaannttaassmmiinntteeaallææ
ffaannttaassmmiirrnnææ
ffaannttaassmmâârrcc
ffaannttaassmmâârrccaalliinnææ
ffaannttaassmmâârrccaalliinniittaattee
ffaannttaassmmâârrccuuiittuuddiinnee
ffaannttaassmmâârrccuuiittaattee
ffaannttaassmmooaallææ
ffaannttaassmmoocchhiinnææ
ffaannttaassmmoogg
ffaannttaassmmoolliittiiccææ
ffaannttaassmmeeoolliittiicc
ffaannttaassmmuucciittææ
ffaannttaassmmuucciittuuddiinnee
ffaannttaassmmuullssææ
ffaannttaassmmuullssaaiiccææ
ffaannttaassttaallaallææ
ffaannttaassttaallaallttiissmm
ffaannttaassttiiccæællooaassææ
ffaannttaassttiicclluuiirree
ffaannttaassttiiccssiittææ
ffaannttaassttiicc--ttaacc

((336655))  FFAANNTTEEZZIIEE

ffaanntteezziilliinniiccææ
ffaanntteezziillnniiee
ffaanntteezziicceerree
ffaanntteezziiccaallææ
ffaanntteezziiccaalliissmm
ffaanntteezziigg--zzaagg
ffaanntteezziimmbbrruu
ffaanntteezziimm††
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ffaanntteezziimm††iiee
ffaanntteezziimm††uuiitt
ffaanntteeZZiinnaa
ffaanntteezzmmeeuu
ffaanntteezzmmeeiiccææ
ffaanntteezzmmeeiissmm
ffaanntteezzmmeeiissttææ
ffaanntteezzooddiiee
ffaanntteezzooddiiaaccaallææ
ffaanntteezzoooo
ffaanntteezzuulluuffii
ffaanntteezzvvoonn
ffaanntteezzaammææggiirree
ffaanntteezzaarrmmaarree
ffaanntteezzaassttrruu
ffaanntteezzaassttrruuooss
ffaanntteezzbbrrææccaarree
ffaanntteezzggoolliirree
ffaanntteezzggoolliicciiuunnee
ffaanntteezzmmiieerrddaarree
ffaanntteezzvvæælluuiirree
ffaanntteezzvviirrggiinnaalliittuuddiinnee
ffaanntteezzvviirrggiinniimmee
ffaanntteezzvviirrggiinnii§§
ffaanntteezzaauurriiffeerraattiicc
ffaanntteezzaauurriizzaammeenntt
ffaanntteezzaauurraarr
ffaanntteezzææ
ffaanntteezziittaattee
ffaanntteezzii§§
ffaanntteezzootteerriiee

((336666))  FFAANNTTEE

ffaannttee--bbeelliicc
ffaanntteecceeddeenntt
ffaanntteecceeddeennttiissttiicc
ffaanntteecceeddeennttaalliicc
ffaanntteerriiuu
ffaanntteecceessoorr
ffaanntteeddiilluuvviiaannddrriicc
ffaanntteerriioorriittaattee
ffaanntteerriioorreeiioonn
ffaanntteelleecchhiissmm
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ffaanntteelleecchhiiee
ffaanntteenniittaattee
ffaanntteenniissttuuddiinnee
ffaanntteezziiaasstt
ffaanntteezziiaassttiicciittaattee
ffaanntteezziiaassttmmaattiiccaassttrriicc
ffaanntteeppuuccuurreeeeaann
ffaanntteeppiissccooppaalliicciissmm
ffaanntteeppooccaallììcc
ffaanntteeppooccææ
ffaanntteeppiissoodd
ffaanntteerreecctt
ffaanntteerreeccttiittuuddiinnaalliittaattee
ffaanntteerreeccttaallnniicciittaattee
ffaanntteeppiissooddaalliissccææ
ffaanntteerreecc††iiee
ffaanntteerreecc††iioonnaammeenntt
ffaanntteerreezziiee
ffaanntteerrggoo  ssuumm  !!
ffaanntteerrooaarree
ffaanntteerroouu
ffaanntteerrooiittaattee
ffaanntteerrooiittuuddiinnaalliittaattee
ffaanntteessttiiccaall
ffaanntteessttiicciittaattee
ffaanntteess--eeuurrooppeeaanniicc
ffaanntteexx  nniihhiilloo
ffaanntteexxiittaattoorree
ffaanntteexxiiggeenntt
ffaanntteexxiillaatt
ffaanntteexxhhiibbii††iioonnaall
ffaanntteexxoottiissmmaattiicc

((336677))  FFAANNTTOOMMAA

ffaannTToommaa  NNeeccrreeddiinncciioossuull
ffaannttoonniimm
ffaannttoommiimm
ffaannttoommiimmiiccææ
ffaannttoommiinnææ
ffaannttoommiissmm
ffaannttoommiittaattee
ffaannttoommnnaattiicc
ffaannttoommnniittuuddiinnee
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ffaannttoommii§§
ffaannttoommaaggiiuu
ffaannttoommaaggiiaalliittaattee
ffaannttoommaagg’’
ffaannttoommbbiilliicc
ffaannttoommbbiilliiccaassttrruu
ffaannttoommbbiilliiaarrddiicc
ffaannttoommeennii§§
ffaannttoommeenniittuuddiinnee
ffaannttoommeenneesscc
ffaannttoommeenniirree
ffaannttoommiissiiee
ffaannttoommiicciiddeerree
ffaannttoommbbaallææ  ((ppiiaattrrææ))
ffaannttoommbbaalliissmm
ffaannttoommbbaalliiee
ffaannttoommiivvoorraaccee
ffaannttoommnniippootteennttaatt
ffaannttoommooffoonnooggrraammaattiicc
ffaannttoommoollooggiicc
ffaannttoommooppllaattiittuuddiinnee
ffaannttoommoorrmmææiiaallææ
ffaannttoommaarree
ffaannttoommiiccææ
ffaannttoommiicciissmm
ffaannttoommiicciittuuddiinnee
ffaannttoommaaffiiee
ffaannttoommaaggiicc
ffaannttoommaaggiiee
ffaannttoommaahhaallaaggiiooaaiiccææ
ffaannttoommaahhæærr
ffaannttoommaanniieerrææ
ffaannttoommaarriiaajj
ffaannttooMMaarriiee
ffaannttoommaarrxxiissmm
ffaannttoommaassccææ
ffaannttoommaassttiicc
ffaannttoommaa§§iinnææ
ffaannttoommaatteerriiee
ffaannttoommaazzæærree

((336688))  FFAAPPTT

ffaappttiittuuddiinnee
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ffaappttiittaattee
ffaappttii§§
ffaappttiilliittaattee
ffaapptteerrææ
ffaapp††iiuunnee
ffaapp††iioonnaammeenntt
ffaappttiiuu  !!
ffaappttiiuu  !!  --iissmm
ffaapptteerrooddaaccttiill
ffaapptteerrooddaaccttiillooggrraaffaattææ
ffaapptteerrooddaaccttlliittaattee
ffaappttiiaalliissmm
ffaappttiiaalloozzææ
ffaappttrroozzææ
ffaappttrroottiicc
ffaappttrriittiicc
ffaappttrroozzaaiicc
ffaappttaanntt
ffaappttaannttiiaalliittaattee
ffaappttaann††ææ
ffaappttaann††iiaall
ffaappttaannttiilliittaattee
ffaappttaalliicc
ffaappttaalliicciissmmiicc
ffaappttaalliicciittuuddiinnee
ffaappttaalliicciittaa††iiuunnee
ffaappttaarrdd
ffaappttaarrddiissmmuuss
ffaappttaarrddeellææ
ffaappttaarrddiiiimmee
ffaappttaarrddii§§
ffaappttaarrddiittaattee
ffaappttaarrddiinneellææ
ffaapptteerriicc
ffaapptteerriiee
ffaapptteerriiffoorrmmææ
ffaapptteerrii§§iimmee
ffaapptteerriiccuullttuurrææ
ffaapptteerriiccuullttooaarree
ffaapptteerriibbiill
ffaapptteerriibbiilliittaattee
ffaapptteerrmmeenn
ffaapptteerrmmeennii§§
ffaapptteerrmmeenniittuuddiinnee
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ffaapptteerrttiipp
ffaapptteerrttiippææ
ffaapptteerrttiippeessææ
ffaapptteerrttiippiicc
ffaapptteerrttiippiicciittuuddiinnee
ffaapptteerrttiippiizzaattoorr
ffaapptteezzææ
ffaapptteezziisstt
ffaapptteezziiee
ffaapptteezziiaasstt
ffaapptteezziissmmoollooggiiee
ffaapptteezziissmmooggrraaffaattææ
ffaappttiill
ffaappttiilliissmm
ffaappttiilliittaattee
ffaappttiilliicciittaattee
ffaappttiillììccææ
ffaappttììlliiccææ
ffaappttiilliicciissmm
ffaappttiippttiill
ffaappttiippttiilliinnaarr
ffaappttiippttiillii§§
ffaappttiippttiillooiiddaall
ffaappttiippttiilliimmee
ffaappttiippttiilliittuuddiinnee
ffaappttiirraann
ffaappttiirraanniiooaarrææ
ffaappttiirraanneesscciittuuddiinnee
ffaappttii--jjooss!!--rraanniiaa  !!
ffaappttiirraanniiaann
ffaappttiirraannddoollææ
ffaappttiirraannddoossiittææ
ffaappttrruuddnniicc
ffaappttrruuddnniicciittaattee
ffaappttrruuddiimmee
ffaappttrruuddiittaattee
ffaappttaaii
ffaappttaaiinniicc
ffaappttaaiirrooss
ffaappttaaiirroossmmeellnniicc
ffaappttææiioo§§eenniiee
ffaappttææii§§
ffaappttææii§§iimmee
ffaappttææiioossttiill
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ffaappttææii§§iicc
ffaappttææmmââiiee
ffaappttææmmââiieettooaarree
ffaappttææmmââiieerree

((336699))  FF~~PPTTUUIIRREE

ffææppttuurraassttiicc
ffææppttaassttiicc
ffææppttaassttiicciittaattee
ffææppttaauurr
ffææppttaauurriinniiffoorrmmiicc
ffææppttaauurriittaattee
ffææppttaauurriittuuddiinnee
ffææppttaauurriittææ
ffææppttaaiinnææ
ffææppttaauurriiffeerrææ
ffææppttaauurroommaahhiiccææ
ffææppttaaiinnææ
ffææppttaaiinnoo§§
ffææppttææiinnaa§§
ffææppttææiinnuuiittoorr
ffææppttaacciitt
ffææppttaacciittuurrnniittaattee
ffææppttaacciittuurrnniissmm
ffææppttaacciittuurrnnuurrææ
ffææppttaacctt
ffææppttaaccttiiccææ
ffææppttaaccttiicciiaannddrriicc
ffææppttaahhtt
ffææppttaannddrruu
ffææppttaannddrree††iissmm
ffææppttaannddrroolleesscceenn††ææ
ffææppttaarrddiivv
ffææppttaarrddiivviissmm
ffææppttaarrddiivviinniittaattee
ffææppttaassmmææ
ffææppttaassmmaattiiccææ
ffææppttaassmmuu††iittææ
ffææppttaassttmmaattiicc
ffææppttaassttmmaattiittuuddiinnee
ffææppttaaxxææ
ffææppttuuffllææ
ffææppttuufflleeaannddrrææ
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ffææppttuurrooaarree
ffææppttuurruull  RRoommâânniieeii
ffææppttuurrooaarree
ffææppttuurroorraatt
ffææppttuutteellaarr
ffææppttuutteellaarriittaattee
ffææppttuuttææ
ffææppttuuttiittuuddiinnee
ffææppttuullbbuurree
ffææppttuullbbuurraarree
ffææppttuunnssææ
ffææppttuurraa--vvuurraa
ffææppttuurrbbææ
ffaappttuurrttææ
ffææppttuurrttaattiiccææ
ffææppttuurrttiittuuddiinnaallææ
ffææppttuurrttuurreeaa
ffææppttuurrttuurreelliissmm
ffææppttuurrttuurriittaattee
ffææppttuurrccææ
ffææppttuurrcciimmee
ffææppttuurrcciiccææ
ffææppttuurrllææ
ffææppttuurrlliiffoorrmmiiccææ
ffææppttuurrllaanniissmm
ffææppttuurrllaattiiccææ
ffææppttuurruuiittooaarree
ffææppttuurruuiittuurrææ

((337700))  FFAARRFFUURRIIEE

ffaarrffùùrriiaa  ffrraanncceessee  !!
ffaarrffuurriiooss
ffaarrffuurriioossoo  ggiiooccoossoo
ffaarrffuurriioozziittaattee
ffaarrffuurriissmm
ffaarrffuurriissttmmiicciittaattee
ffaarrffuurriioossooss
ffaarrffuurriiaa  mmiiccææ  rrææssttooaarrnnææ  lliinngguurraa  mmaarree
ffaarrffuurrccææ
ffaarrffuurrccuullii††ææ
ffaarrffuurrccuullii††iissmm
ffaarrffuurrccuullii††iiee
ffaarrffuurriibbuunndd
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ffaarrffuurriibbuunnddiittaattee
ffaarrffuurriibbuunnddii§§
ffaarrffuurriibbuunnddiittuuddiinnaalliittaattee
ffaarrffuurrllaannddiissiittææ
ffaarrffuurrnniiccææ
ffaarrffuurrnniiccuu††ææ
ffaarrffuurrnniiccaarrnniiccææ
ffaarrffuurræættuurrææ
ffaarrffuurræættuurriieettaattee
ffaarrffuurrccooii
ffaarrffuurrccooiicc
ffaarrffuurrccooiiooss
ffaarrffuurrccooaaiieellee--ppooppiiii
ffaarrffuurrccooiiggiinnaalliittaattee
ffaarrffuurrooll
ffaarrffuurrggoonn
ffaarrffuurrii§§
ffaarrffuurrii§§iicc
ffaarrffuurrii§§iittuuddiinnee
ffaarrffuurrii§§iissmm
ffaarrffuurrnniiccæættuurriittaattee
ffaarrffuurroouu
ffaarrffuurrooiicc
ffaarrffuurrooiidd
ffaarrffuurraattiivv
ffaarrffuurraattiivviittaattee
ffaarrffuurrttiivv
ffaarrffuurrttiivviissmm
ffaarrffuurruunnccuull
ffaarrffuurruunnccuulloozzaaiicciittaattee
ffaarrffuurruurrææ

((337711))  FFAARRMMEECC

ffaarrmmeeccaanniicc
ffaarrmmeecceennaa
ffaarrmmeecceennaatt
ffaarrmmeecchhiivvoocc
ffaarrmmeecchhiivvooccaa††iiee
ffaarrmmeeccaapprrææ
ffaarrmmeeccaaccttuuss
ffaarrmmeeccaaddeenn††ææ
ffaarrmmeeccaaddeenn††aatt
ffaarrmmeeccaaddâânnææ
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ffaarrmmeeccaaddâânnaattiicc
ffaarrmmeeccaaddâânneesscc
ffaarrmmeeccaaddâânniiffoorrmm
ffaarrmmeeccaannddrruu
ffaarrmmeeccaaddrruu  
ffaarrmmeeccaaddrraalliittaattee
ffaarrmmeeccaaddrriicciittaattee
ffaarrmmeeccaaddrraanniitt
ffaarrmmeeccaaddiidd
ffaarrmmeeccaaiiddaall
ffaarrmmeeccaaiiddiicc
ffaarrmmeeccaalliiddoorr  ((!!))
ffeerrmmeeccaallmm
ffeerrmmeeccaalldd
ffeerrmmeeccaallddii§§
ffeerrmmeeccaallddiicciimmee
ffeerrmmeeccaannaalliiee
ffeerrmmeeccaannaalliittuuddiinnee
ffeerrmmeeccaannaalliissmm
ffeerrmmeeccaammii§§ttee
ffeerrmmeeccaannddooaarree
ffeerrmmeeccaannddoorriissmm
ffeerrmmeeccaannddoorriicc
ffeerrmmeeccaannttoo
ffeerrmmeeccààppiiee
ffeerrmmeeccaarrnnee
ffeerrmmeeccaarrnnaa††iioonnaalliissmm
ffeerrmmeeccaarrttee
ffeerrmmeeccaarrttooffoorr
ffeerrmmeeccaassnniiccææ
ffeerrmmeeccaassttææ
ffeerrmmeeccaassttiicciittaattee
ffeerrmmeeccaassttiittuuddiinnaallææ
ffeerrmmeeccaa††ææ
ffeerrmmeeccaa††iissmm
ffeerrmmeeccaauuzzaalliittaattee
ffeerrmmeeccææii††ææ
ffeerrmmeeccæællaarreettiiccææ
ffeerrmmeeccæællææuu
ffeerrmmeeccæællaaiiee
ffeerrmmeeccæærrnniissmm
ffeerrmmeeccæærruunnttiittaattee
ffeerrmmeeccææ††eelliittaattee
ffeerrmmeeccææiittooaarree
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ffeerrmmeeccaarrttaammeennttaall
ffeerrmmeeccaarrttooffeelliixx

((337722))  FFAASSOOLLEE

FFaassooll  nnaa  ttuurrbbiinnccaa,,  cciioorrttii  !!
FFaassoollee  mmiioo  !!
ffaassoollaammeenntt
ffaassoollaammeennttaall
ffaassoollaammeennttaalliittaattee
ffaassoollaammeennttiittuuddiinnee
ffaassoollaammeennttiiccaarree
ffaassoolleeuumm
ffaassoolleemmnn
ffaassoolleemmnnooss
ffaassoolleemmnniicciidd
ffaassoolliidd
ffaassoolliiddiittaattee
ffaassoolliiddaarriittaattee
ffaassoolliillooccvviiuu
ffaassoolliippssiisstt
ffaassoolliittaarr
ffaassoolliittaarrnniicc
ffaassoolliisstt
ffaassoollii§§
ffaassoolliittuuddiinnee
ffaassoollnnii††ææ
ffaassoollnnii††iittaattee
ffaassoollnnii††iittuuddiinnee
ffaassoolluu††iiee
ffaassoolluu††iioonnaalliittaattee
ffaassoollvveenntt
ffaassoollvveennttiicc
ffaassoollvveennttiisstt
ffaassoollffeeggiiaalliittaattee
ffaassoollffeeggiiuu
ffaass--oollèè!!
ffaassoolliicciittaarree
ffaassoolliicciittaattææ
ffaassoolliiee
ffaassoolliissttææ
ffaassoolleeaacc
ffaassoolleeaaccææ
ffaassoolleeccuu††ææ

332P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ffaassoolleeaacceeee
ffaassoolleeaannddrruu
ffaassoolleeiicc
ffaassoolleeaaggiinnooaassææ
ffaassoolliicciittaattee
ffaassoolliiccææiittææ
ffaassoolleecc††iiee
ffaassoolleegguummiiccææ
ffaassoolleegguummiinniiccuullttuurraallnniiccææ
ffaassoolleennee
ffaassoolleenniittuuddiinnee
ffaassoolleennii§§ttee
ffaassoolleenniinniissmm
ffaassoolleennttææ
ffaassoolleennttooaarree
ffaassoolleennttiiccææ
ffaassoolleeoonniinn
ffaassoolleenniittuuddiinnaalliittaattee
ffaassoolleevveenntt
ffaassoolleevveennttaa††iiee
ffaassoolleevveennttiiddiinnee
ffaassoolliiaanntt
ffaassoolliiaann††ææ
ffaassoolliibbeerrææ
ffaassoolliiccæærr
ffaassoolliittuuddiinnee
ffaassoollii††ææ
ffaassoollooiinnii††ææ
ffaassoolleeaaggiinnooss
ffaassoolliivvææ
ffaassoolloogg
ffaassoollooggiittaattee
ffaassoollooggiiee
ffaassoolliiggiissmm
ffaassoollooaaggææ
ffaassoolleeiittaattee
ffaassoolleellee
ffaassoolleellii††ææ
ffaassoolleennee
ffaassoolliinnddiicc
ffaassoolliinnddiiccuuaall
ffaassoolliinnddiiccaalliissmmaattiicc
ffaassoolliinnddiicciittaa††iioonnaalliissmm
ffaassoolliinnddiiccaatt
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((337733))  FFAATTAA

ffaattaa§§
ffaattaa§§aammeenntt
ffaattaa§§aabbiillææ
ffaattaa§§aabbiilliittaattee
ffaattaa§§nniiccææ
ffaattaa§§aattææ
ffaattaa§§aallnniiccææ
ffaattii§§
ffaattaavviissmm
ffaattaavviiccææ
ffaattaattææ  !!
ffaattaaiiccææ  !!
ffaattaaiinnææ
ffaattaaiinniiccææ
ffaattaaiinniicciittaattee
ffaattaaiinniittuuddiinnee
ffaattaaiinnii§§
ffaattaaììnn
ffaattaaììnnaall
ffaattaalliiee
ffaattaalloozzææ
ffaattaalloonn
ffaattaalliioonn
ffaattaamm--nniissaamm  !!
ffaattaannaaggrraa
ffaattaannddrrææ
ffaattaannddrree††ee
ffaattaannddrriittuuddiinnee
ffaattaattaattiimmee
ffaattaattaattiimmee
ffaattaannggiibbiillææ
ffaattaannddrrii††ææ
ffaattaarrddiivvææ
ffaattaassmmææ
ffaattaassmmaattiiccææ
ffaattaassttiicc  !!((ææ))
ffaattaabbùù  
ffaattaabblleettææ
ffaattaabblloouu
ffaattaabbuullaa  rraassaa
ffaattaacciitt
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ffaattaaccttiiccææ
ffaattaaccttiill
ffaattaaccttiilliittuuddiinnee
ffaattaalleenntt  
ffaattaalleennttiittaattee
ffaattaalleennttii§§
ffaattaalleennttaattiiccææ
ffaattææggaaddææ
ffaattææiiaattææ
ffaattææiinnuuiittææ
ffaattææmmââiiaattææ
ffaattææmmââiiooaassææ
ffaattæættaarrccææ
ffaattæættuuccææ
ffaattæævvaallææ
ffaatt¶¶vv¶¶lliitt¶¶
ffaattæævvæælliittuurrææ

((337744))  FFAAVVOORRIITT

ffaavvoorrtt
ffaavvoorrnniicc
ffaavvoorriissmm
ffaavvoorraaccee
ffaavvoorrbbaarree††
ffaavvoorriiccttuuss
ffaavvoorriiddaatt
ffaavvoorriiggiidd
ffaavvoorriiuummææ
ffaavvoorriisscc
ffaavvoorriittmm
ffaavvoorriittuuaall
ffaavvooaarrææ

((337755))  FFAAZZAANN

FFaazzaann--PPaa§§aa
ffaazzaannlliiuu
ffaazzaannddrriiuu
ffaazzaannoogglluu
ffaazzaanncciiuucc
ffaazzaannddaatt
ffaazzaann††æærr††
ffaazzaanniicc
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ffaazzaanniittuuddiinnaalliittaattee
ffaazzaannii§§
ffaazzaanniittaattee
ffaazzaannddrruu
ffaazzaannddrreeiittaattee
ffaazzaannggeelliicc
ffaazzaannggeelliissmm
ffaazzaannggeellii§§
ffaazzaannggeelliittuuddiinnee
ffaazzaannggoorraa
ffaazzaannggoorraajj
ffaazzaannoommaalliiee
ffaazzaannoonniimm
ffaazzaannttuurraajj
ffaazzaannttuurraajjuuttaatt
ffaazzaannuuaall
ffaazzaannuuaalliissmm
ffaazzaannuuaalliittaattee
ffaazzaannuuaalliittuuddiinnaalliittaattee
ffaazzaannuuss
ffaazzaannaall
ffaazzaannaallnniicc

((337766))  FFEECCIIOORR

ffeecciioorrooii
ffeecciioorræærriiee
ffeecciioorroommâârrllææ
ffeecciioorrææ§§aann
ffeecciioorrbb
ffeecciioorrbbeettee
ffeecciioorraapp
ffeecciiooppoorr
ffeecciioorrnnææ
ffeecciioorrbbææ
ffeecciioorrppaacc
ffeecciioorrddaann
ffeecciioorrggoovvaann
ffeecciioorrnniicc
ffeecciiooaarrbbææ
ffeecciiooaallææ
ffeecciiooaarrddææ
ffeecciiooaarreeccaarree
ffeecciiooaazzææ
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ffeecciiooaaiiee--bbuuccæællaaiiee
ffeecciioorriieennttaallææ
ffeecciioorriieennttaattææ
ffeecciioorriieennttaassmmææ
ffeecciioorriimmiibbiill
ffeecciioorraarree
ffeecciioorriiffiicciiuu
ffeecciioorriiffiixx
ffeecciioorriiggiinnee
ffeecciioorriissmm
ffeecciioorraarriittaattee
ffeecciioorraa††iiee  ((ddee  nnuunnttææ))

((337777))  FFEE∑∑TTEELLIIRREE

ffee§§tteelliittiicc
ffee§§tteelliittooaalleettaarree
ffee§§tteelliittooaannææ
ffee§§tteelliittooaannttææ
ffee§§tteelliittoott
ffee§§tteelliioott
ffee§§tteelliimmiittææ
ffee§§tteelliimmffææ
ffee§§tteelliimmbbææ
ffee§§tteelliippeeddee
ffee§§tteelliimmppeezziittuuddiinnee
ffee§§tteelliinnddiicc
ffee§§tteelliinnddiicciissmm
ffee§§tteelliinnddiicciittaattee
ffee§§tteelliinnddiicciittuuddiinnee
ffee§§tteelliinnddiiccuuiiddaallææ
ffee§§tteelliinniiee
ffee§§tteelliinniiaarriittaattee
ffee§§tteelliippiittuurrææ
ffee§§tteelliirrææ
ffee§§tteelliirriicc
ffee§§tteelliirriissmmuuss
ffee§§tteelliitteerraatt
ffee§§tteelliitteerraattuurrnniicc
ffee§§tteelliitteerraattuurrttææ
ffee§§tteelliippttiicc
ffee§§tteelliinneesscc
ffee§§tteellooccuu††iiuunnee
ffee§§tteelliixxiirr
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ffee§§tteelleettiicc
ffee§§tteelleettiicciimmee
ffee§§tteelleetthhooss
ffee§§tteelleessttiicc
ffee§§tteelleessttvveessttiicciittaattee
ffee§§tteelleeaatt
ffee§§tteelliizzeeuu
ffee§§tteelleeaaggææ

((337788))  FFEETTII∑∑

ffeettii§§eerriiff
ffeettii§§--vveellii§§
ffeettII§§tteenn
ffeettiissttmmiicc
ffeettii§§aallææuu
ffeettii§§aallvvaarrii
ffeettii§§aallvvaarriissmm
ffeettii§§aallvvaarrii††iiee
ffeettii§§aallvvaarriittaattee
ffeettii§§aallvvaarriittuuddiinnee
ffeettii§§aallvvaarrii§§
ffeettii§§aarrppee
ffeettii§§aarrppeettiicc
ffeettii§§aarrppeelliinnddiicc
ffeettii§§aarrppeellooddiiee
ffeettii§§oollttiicc
ffeettii§§iiccææ
ffeettii§§iiccuu††ææ
ffeettii§§eell
ffeettii§§iinnddiicc
ffeettii§§iinnddiiaanniicc
ffeettii§§iinnddiiccuuiittaattee
ffeettii§§iinnddiiccuuaall
ffeettii§§ooii
ffeettii§§ooiinniicc
ffeettii§§ooii§§
ffeettii§§ooaaiiee
ffeettii§§ooaaiinniiccææ
ffeettii§§uu††
ffeettii§§uu††ææ
ffeettii§§uu††iittaattee
ffeettii§§aarrmmaannttiiccææ
ffeettii§§eeaallææ
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ffeettii§§eellnniicc
ffeettii§§cceennttææ
ffeettii§§cceenn††ææ
ffeettii§§iiaall
ffeettii§§iiaalliissmm
ffeettii§§iiaalliittaattee
ffeettii§§oozzææ

((337799))  FFEETTIICC~~

ffeettiicciitt¶¶
ffeettiilliiccææ
ffeettii§§ccooaannææ
ffeettii§§ccooaarreeccee
ffeettii§§ccooaallddææ
ffeettii§§ccooaaddææ
ffeettii§§ccooddaattææ
ffeettii§§ccaallddææ
ffeettii§§ccaannddeellææ
ffeettii§§ccaannddeell
ffeettii§§ccaannddiiddææ
ffeettii§§ccaannddiiddiittaattee
ffeettii§§ccaannddiiddiissmm
ffeettii§§ccaannddiittaattee
ffeettii§§ccaannddiiddii§§
ffeettii§§ccaanniinnææ
ffeettii§§ccaanniibbaalliiccææ
ffeettii§§ccaanniibbaalliinnææ
ffeettii§§ccaannggeelliiccææ
ffeettii§§ccaannggeelliiffoorrmmææ
ffeettii§§ccaannggeelliittaattee
ffeetteemmeelliiee
ffeetteemmeeii
ffeetteemmpplluu
ffeetteeoorriiee
ffeetteesstt
ffeetteettiinnææ
ffeettiippiiccææ
ffeettiippttiillææ
ffeettiivviittææ
ffeettaann§§ææ
ffeetteerrmmiiccææ
ffeetteerrmmaalliiss
ffeetteerrmmaalliittaattee
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ffeetteerrnniittaattee
ffeetthhiiccææ
ffeetteehhnniiccææ
ffeetthhooss
ffeetteerrooggeenniittaattee
ffeettnniiccææ
ffeettnniicciittaattee
ffeettnnooggrraaffiiee
ffeettiilliittææ
ffeettiiggiittææ
ffeettii§§iittææ
ffeettii††ââ††iiccææ
ffeettii††ââ††ææ
ffeettii††iippææ
ffeettii††ââ††oo§§iiccææ
ffeettii††ooaappææ
ffeettii††uu§§ccææ
ffeettii††ooaa§§ccææ

((338800))  FFEERRIITT

ffeerriittmm
ffeerriittcciiuu
ffeerriittoorrnniicc
ffeerriittoossaall
ffeerriittuuaall
ffeerriittuurrnn
ffeerriittuurrnnaatt
ffeerriittuurrnneeuu
ffeerriittuunnss
ffeerreeaalliittaattee
ffeerreeaalleeggeerree
ffeerreeaazzeemm
ffeerreecc††iiee
ffeerriiccttuuss
ffeerrooaarree

((338811))  FFEERRIICCIIRREE

ffeerriicciinn
ffeerriicciittaabbiill
ffeerriicciittaaddeellææ
ffeerriicciittaanniiee
ffeerriicciittaatt
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ffeerriicciittaa††iiee
ffeerriiccii§§
ffeerriicciittuuddiinnaallææ
ffeerriicciittee††
ffeerriicciittiittoorree††
ffeerriicciittoollooggiiee
ffeerriicciittoolloogg
ffeerriicciittrriicc
ffeerriicciittrroonnaaddiicc
ffeerriicciimmbbrraattiiccææ
ffeerriicciirree§§aattiiccææ
ffeerriicciilliinnddrraattiicc
ffeerriicciirriipp--cciirriipp--aattiiccææ

((338822))  FFEESSTTAA

ffeessttaaccaaddææ
ffeessttaanniioolliiccææ
ffeesstteettiissmm
ffeesstteettiiccææ
ffeessttiicc
ffeessttiimmaabbiill
ffeessttii§§

((338833))  FFEESSTTIIVVAALL

ffeessttiivvaall  ccaa  vvaalluull  ttrreeccee
ffeessttiimmaabbiill
ffeessttiivvaallnniicc
ffeessttiivveell
ffeessttiivvii§§
ffeessttiivviittuuddiinnaalliittaattee
ffeessttiivvoollnniicc
ffeessttiivvaalleenntt
ffeessttiivvaalliizzeettiicc
ffeessttiivvaallccoooolliicc
ffeessttiivveelleeiittaarr
ffeessttiivveelliisstt
ffeessttiivveelliittaattee
ffeessttiivvuull
ffeessttiivvuullggæættooaarree
ffeessttiivvuullvvii§§
ffeessttiivvuullvvaattiicc
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((338844))  FFEESSAA

ffeessaavveerraajj
ffEEssaauull
ffeesseenn††ææ
ffeessiittaattee
ffeessiimmee
ffeessii§§
ffeessooiiddaall
ffeessooiiddaalliissmm
ffeessooiiddaalliittaattee
ffeesseenn††ææ
ffeesseenn††iiaalliicc
ffeesseenn††iiaalliittaattee
ffeesseeiissttææ
ffeesseeuu
ffeesseeiissttiiccææ
ffeessooppiicc
ffeessootteerriissmm
ffeessppeerraannttoo
ffeesstt--eeuurrooppeeaannææ
ffeessaabbiinnææ
ffeessaabbiinniiccææ
ffeessaabbiinniittaattee
ffeessaaccaaddaatt
ffeessaaccoo§§iicc
ffeessaaccrruu
ffeessaaccrraalliittaattee
ffeessaaccrriiffiicciiuu
ffeessaaccrriiffiiccaatt
ffeessaaddiicc
ffeessaaddiicciittuuddiinnee
ffeessaaddii§§
ffeessaaddiissmmiicciittaattee
ffeessaaffiicc
ffeessaaffiissmm
ffeessaaffiiccaarriittaattee
ffeessaafftteeaa
ffeessaaffttiicc
ffeessaallaarriiuu
ffeessaallaarriiaattææ
ffeessaalleeuu
ffeessaalltteeaa
ffeessaalluutt
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ffeessaalluuttaarree  !!
ffeessaallvvaarree
ffeessaallvvaarrssaann
ffeessaammaarriitteeaannccææ
ffeessaammaarriitteenniiee
ffeessaammaarriitteenniittaattee
ffeessaannccttiiffiiccaattææ
ffeessaannccttiiffiiccaannttiiccææ
ffeessaaccaannttaarree
ffeessaa††iiuu
ffeessææ††iiooaassææ
ffeessaa††iieettaattee
ffeessaattnniicc
ffeessaavvooaarree
ffeessæællttæærreeaa††ææ
ffeessaallttææ
ffeessaalltteeaa
ffeessaallttiittuuddiinnee
ffeessaallttiittaattee
ffeessæærraaccææ
ffeesseecc††iiee
ffeesseeccrreettaarriiaatt
ffeesseeddeennttaarriittaattee
ffeessiittaattee
ffeessii§§ttee
ffeesseedduucc††iiee
ffeesseedduucciittaattee
ffeesseeiissmm
ffeesseeiissmmiicc
ffeesseejjuurrnniicc
ffeesseemmee††
ffeesseemmnn
ffeesseemmnniiffiiccaa††iiuunnee
ffeesseenniillee
ffeesseennccttuuttee
ffeesseennoorrææ
ffeesseennzzuuaall
ffeesseennzzuuaalliissmmuuss
ffeesseennzzaa††iiee
ffeesseennzzaa††iioonnaalliittaattee
ffeesseerrvvaajj
ffeesseerrvviicciiuu
ffeesseerrvviittoorr
ffeesseettooss
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ffeesseettee
ffeesseevveerriittaattee
ffeesseexx
ffeesseexxuuaallooggeenniittaattee
ffeessyyttuuddiinnee
ffeesseezzoonn
ffeesseezzoonniieerriiccææ
ffeessiieerraattiicc
ffeessiieerraassmmiicc
ffeessiieerraattææ
ffeessiieerraattiicciittaattee
ffeessiieerrbbiivvoorrnniicc
ffeessiieerreettiicc
ffeessiieerreezziiee
ffeessiieerrmmeettiissmm
ffeessiieerrooaarree
ffeessiieerrooiicc
ffeessiieerrooiissmm
ffeessiieerroottiicc
ffeessiieerrooggeenn
ffeessiieerroottoommaannddrriicciittaattee
ffeessiieerroouu
ffeessiibbiilliittaattee
ffeessiillnniicc
ffeessiilliittoorr
ffeessiilliinn††ææ
ffeessiillooggiissmm

((338855))  FFEEMMEEIIEE

ffeemmeeiiee§§ææ
ffeemmeeii§§ttee
ffeemmeeii§§
ffeemmeeiittuuddiinnee
ffeemmeeiinniiccææ
ffeemmeeiittaattee
ffeemmeerrnniiccææ
ffeemmeenngghhiinnææ
ffeemmeennssuuaallææ
ffeemmeennssttrruuaallææ
ffeemmeennttaalliittaattee
ffeemmeennttaall
ffeemmeelliittaattee
ffeemmeennttoorr

344P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ffeemmeennttoorriiaallææ
ffeemmeennttoorriittaattee
ffeemmeennttoorriittaarrææ
ffeemmeennuueett
ffeemmeellii††ææ
ffeemmeellii††aarree
ffeemmeellii††iissmm
ffeemmeellcc
ffeemmeellooddiiee
ffeemmeellooddiiooaassææ
ffeemmeelliiffeerrææ
ffeemmeelliiffaaggææ
ffeemmeelloonn
ffeemmeelloonniittaattee
ffeemmeelloonniissmm
ffeemmeelloonniittuuddiinnee
ffeemmeellooppeeee
ffeemmeellooppeeuurrooppeeaannææ
ffeemmeellooppeerraa††iiuunnee
ffeemmeemmbbrraanniittaattee
ffeerrmmeeiiee
ffeerrmmeeiissmm
ffeerrmmeenniittaattee
ffeemmee§§tteerr
ffeemmee§§ttee§§uugg

((338866))  FFEEUUDDAALL

ffeeuuddaall,,  ccaa  vvaalluull  ttrreeccee
ffeeuuddaacc
ffeeuuddaacciissmm
ffeeuuddaacciittaattee
ffeeuuddaacciittuuddiinnee
ffeeuuddaaccii§§nniicc
ffeeuuddaaccoo--rroommaann
ffeeuuddaaccoo--ggeettiillììcc
ffeeuuDDaallaaii--LLaammaa
ffeeuuddaallbb
ffeeuuddaallbbiissmm
ffeeuuddaallbbiittaattee
ffeeuuddaalliiee
ffeeuuddaalliieettrrææ
ffeeuuddaallnniicc
ffeeuuddaalluueettiicc
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ffeeuuddaalliieettiissmm
ffeeuuddaallmmaatt
ffeeuuddaallttoonniittaattee
ffeeuuddaarrnniicc
ffeeuuddaarrddiinnddaarrnniicc
ffeeuuddaallbb
ffeeuuddaallbbii§§
ffeeuuddaallbbiittuuddiinnaalliittaattee
ffeeuuddaallccoovveeaacc
ffeeuuddaallccoovviittuuddiinnee
ffeeuuddaallccoovvaattiittaattee
ffeeuuddaallddee
ffeeuuddaallddiissmm
ffeeuuddaallddiimmee
ffeeuuddaalleelluuiiaa
ffeeuuddaalleelluuiittaattee
ffeeuuddaalleelluuii§§
ffeeuuddaalleelluuiittuuddiinnee
ffeeuuddaalleelleeii  !!
ffeeuuddaalleelleeiiccææ
ffeeuuddaalleelliissmm
ffeeuuddaalleerrggiiee
ffeeuuddaalleess
ffeeuuddaalleeggeerriittaattee
ffeeuuddaalleessiittuuddiinnee
ffeeuuddaallffaa
ffeeuuddaallffaattiicc
ffeeuuddaallffaabbeettiicciissmm
ffeeuuddaallffaarroommeeiicc
ffeeuuddaalliiaann††ææ
ffeeuuddaalliiffiiee
ffeeuuddaalliinnaarree
ffeeuuddaalliinntt
ffeeuuddaalliitteerraa††iiee
ffeeuuddaallooggeenn
ffeeuuddaallooggeenneezzææ
ffeeuuddaallooggeenneettiivvaallnniicciittaattee
ffeeuuddaallttuull
ffeeuuddaallttuulliissmm
ffeeuuddaallttuulliimmee
ffeeuuddaallttuullii§§
ffeeuuddaalltteerr
ffeeuuddaalltteerrnnaattiivv
ffeeuuddaalltteerrnnaa††iioonnaalliissmmaattiicc
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ffeeuuddaallttee††ææ
ffeeuuddaallttee††iittaattee
ffeeuuddaallttee††iittuuddiinnee
ffeeuuddaallttee††iissmmaattiicc
ffeeuuddAAllbb  ÎÎmmppæærraatt
ffeeùùdd
ffeeuuddeeaallææ
ffeeuuddmmææ
ffeeuuddaarree
ffeeuuddaatt
ffeeuuddaattnniicc
ffeeuuddaattoorr
ffeeuuddaattoorriiee
ffeeuuddaattnniicc

((338877))  FFIIAASSCCOO

FFiiaassccoo  LLuuxx  !!
ffiiaassccoocciittoozzææ
ffiiaassccoocciioorrîîttuurriicc
ffiiaassccòòmmiicc
ffiiaassccoommiiccæærriiee
ffiiaassccoommeeddiiaann††
ffiiaassccoommèèddiiee--mmaarree,,  ddoommnnuullee  
ffiiaassccoommiittiittiitteelliittaattee
ffiiaassccoommiicceelliiaattrriicc
ffiiaassccoorrbbiicc
ffiiaassccoorrbbuurroottiissmm
ffiiaassccoorrbbuurriiffoorrmmiicc
ffiiaasscceennssiiuunnee
ffiiaasscceennssiioonnaalliittaattee
ffiiaasscceezzææ
ffiiaassccoozzææ
ffiiaassccoozzaattiissmm
ffiiaasscciittiicc
ffiiaassccuullaarree
ffiiaassccuullaammeennttaarree
ffiiaassccuullaammeennttaalliittaattee
ffiiaassccuullaammeennttaalliittuuddiinnee
ffiiaassccuullaammeennttii§§
ffiiaassccaammaattoorriissmm
ffiiaassccaannddaalliittaattee
ffiiaassccææppæættaarree
ffiiaassccææddeerriittaattee
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ffiiaasscchheemmaattiissmm
ffiiaasscchheemmaattiilliittaattee
ffiiaassccooiiccææ
ffiiaassccooiicciissmm
ffiiaassccooiicciittaattee
ffiiaassccooiiccooiiaallææ
ffiiaassccooiiccooii§§
ffiiaassccoolliiee
ffiiaassccoonntt
ffiiaassccoonnttaarrnniicc
ffiiaassccoopp  
ffiiaassccooppuulleenntt
ffiiaassccooppuulleennttaarree
ffiiaassccooppuullooss  ((TTeemmiissttooccllee))
ffiiaassccooppoozzii††iioonnaammeennttaalliicc
ffiiaassccooppoonneenn††ææ
ffiiaassccooppoonneeaa††ææ
ffiiaassccooppoonnee††iittuuddiinnee
ffiiaassccoorr
ffiiaassccoorrddiinn
ffiiaassccoorrccoodduu§§iicc
ffiiaassccoorroommââssllaattiicc
ffiiaassccooss††iiaanniicc
ffiiaassccoo††iiaanniittaattee
ffiiaassccuullææ
ffiiaassccuummppeeaallææ
ffiiaassccuummppeellii††ææ
ffiiaassccuummppeellii††iiggrraaddiiccææ
ffiiaassccuurrtt
ffiiaassccuurrttiicciittaattee
ffiiaassccuurrttiittuuddiinnee
ffiiaassccuurrttcciirrccuuiittiiffoorrmmiicc
ffiiaassccuutt
ffiiaassccuuttiieerrnnii††iiaann
ffiiaassccuuzzææ
ffiiaassccuuzzaattiicc
ffiiaassccuuzziissmm

((338888))  FFIIBBRRAA

ffiibbrrii§§iinn
ffiibbrrii§§iinnaalliittaattee
ffiibbrrii§§iinniicc
ffiibbrrii§§iinnii§§
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ffiibbrraahhiimm((aalliiaass  AAbbrraahhaamm))
ffiibbrraaiicc
ffiibbrraaiicciittaattee
ffiibbrraa††iiee
ffiibbrraa††iioonniissmm
ffiibbrraaggææ
ffiibbrraaggaaggeeaammggiiuu
ffiibbrraahhiiaall
ffiibbrraahhttiiaatt
ffiibbrraahhmmaann
ffiibbrraahhmmaanniittaattee
ffiibbrraammbbuurraa
ffiibbrraammbbuurraammuurrææ
ffiibbrraammbbuurraammeettiicc
ffiibbrraannii§§ttee
ffiibbrraann§§ææ
ffiibbrraassaajj
ffiibbrraasseerriiee
ffiibbrraa§§ooaavvææ
ffiibbrraavv
ffiibbrraazzddææ
ffiibbrrææcciinnaarr
ffiibbrrææcciinnaarriittaattee
ffiibbrrææcciinnaarriittuuddiinnee
ffiibbrrææcciinnii§§
ffiibbrrææcciinnaarrnniicc
ffiibbrreeaazz
ffiibbrreezziissmm
ffiibbrreeaazziittaattee
ffiibbrruutt
ffiibbrruuttaallnniicc
ffiibbrruuttææ
ffiibbrruuttæærriiee
ffiibbrruunn
ffiibbrruunneettææ
ffiibbrruunneettiissmm
ffiibbrruunneettiittuuddiinnee

((338899))  FFIICCTTIIVV

ffiiccttiivvoorr
ffiicctteerr
ffiicctteerriicc
ffiicctteerriiooss
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ffiicctteerriiaattrruu
ffiicctteerriittaattee
ffiiccttiinniicc
ffiiccttuuss
ffiiccttuuaall
ffiiccttiittoorr
ffiiccttiimmææ
ffiiccttaall
ffiiccttiivvaalliittaattee
ffiiccttiivviimmee
ffiiccttiivviittaalliittaattee
ffiiccttiivveettiicciissmm
ffiiccttiivviisstt
ffiiccttiivviittaattee
ffiiccttiivvaanntt
ffiiccttooggeennaarr
ffiiccttiivviiooss
ffiicc††iioonnaarr
ffiicc††iioonnaarriiaatt
ffiicc††iiuunniiee
ffiicc††iiuuttee
ffiicc††iiuummeedd
ffiicc††iiuunncchhii
ffiicc††iiuunncchhii
ffiicc††iiuunnddeevvaa
ffiicc††iiuunniivvoocc
ffiicc††iiuunngghhii
ffiicc††iiuunnggeerree

((339900))  FFIIDDEELL

ffiiddeellaann
ffiiddeellaassttiicc
ffiiddeellnniicc
ffiiddeelleeaatt
ffiiddEEllddoorraaddiiuu
ffiiddeelleeccttiivv
ffiiddeelleeffaannttiiaassiiss
ffiiddeelleeggaannttiicc
ffiiddeelleemmeenntt
ffiiddeelleemmeennttaarr
ffiiddeelleenniissmm
ffiiddeelleevv
ffiiddeelleevviittaattee
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ffiiddeelleevviittuuddiinnaalliittaattee
ffiiddeellff
ffiiddeelliiddææ
ffiiddeelliiddiissmm
ffiiddeelliixxiirr
ffiiddEEllyyssééeess
ffiiddeelliippssææ
ffiiddeelliippttiicciittaattee
ffiiddeellii§§
ffiiddeelliimmee
ffiiddeelliittuuddiinnee
ffiiddeelliippttaattee
ffiiddeelliippttiiccææ
ffiiddeelliippttootteeccææ
ffiiddeellaabbrruu
ffiiddeellaabbrriiccuuiittaattee
ffiiddeellaabbrriittuuddiinnaallææ
ffiiddeellaappiiddaa††iiuunnee
ffiiddeellaattoorr
ffiiddeellaattoorrnniicc
ffiiddeellaattoorriinncc
ffiiddeellaa††iiee
ffiiddeellaa††iiuunnee
ffiiddeellaa††iioonnaammeenntt
ffiiddeellææssaatt
ffiiddeelleebbiill
ffiiddeelleebbiilliittaattee
ffiiddeelleebbiilliinntt
ffiiddeelleecctt
ffiiddeelleeccttvveenntt
ffiiddeelleeggaatt
ffiiddeelleeggaattnniicciittaattee
ffiiddeellffiinn
ffiiddeellffiinnaaccrruu
ffiiddeellffiinneettiicc
ffiiddeellffiinnaaddiissmm
ffiiddeellffiinniittuuddiinnee
ffiiddeellffiinnaattææ
ffiiddeellffiinnaattoorriiee
ffiiddeellffiinnii§§
ffiiddeellffiinniimmee
ffiiddeelliiccaatt
ffiiddeelliiccaattiicc
ffiiddeelliiccaatthhaarrttiicc
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ffiiddeelliiccaattrriinn††iittaattee
ffiiddeelliiccaattmmoossffeerriiccooll
ffiiddeelliiccaattee††eeddeennttaalliicc
ffiiddeelliicciiuu
ffiiddeelliicciiooaassnniiccææ
ffiiddeelliicciiuunnee
ffiiddeelliicciioossttiiccææ
ffiiddeelliicciittaa††iiee
ffiiddeelliicctt
ffiiddeelliiccttnniicciittaattee
ffiiddeelliiccttuuaalliittaattee
ffiiddeelliiccttaallnniicc
ffiiddeelliirr
ffiiddeelliirreezziiee
ffiiddeelliirreettiicc
ffiiddeelliirreemmiissmm
ffiiddeelliirreemmiissccuuiittaattee
ffiiddeelliirriiuumm  ffrreemmeennss
ffiiddeelliiuu
ffiiddeelliiee
ffiiddeelliiooaassææ
ffiiddeelliinnææ
ffiiddeelliinnaattiiccææ
ffiiddeellâânnooaassææ
ffiiddeellnnii††ææ
ffiiddeellnnii††aarree
ffiiddeellttææ
ffiiddeellttaaiicc
ffiiddeeaall
ffiiddeeaalliittaattee
ffiiddeeaalliissmmuuss
ffiiddeellaa§§
ffiiddeellaa§§iittaattee
ffiiddeelluu††
ffiiddeelluu††iissmm
ffiiddeellnniiccææ
ffiiddeellttaaiicc
ffiiddeellttooiiddiissmm
ffiiddeellaabbiiaall
ffiiddeellaatteenntt
ffiiddeellaatteerriitt
ffiiddeellaatteerraalliittaattee
ffiiddeellaaiittmmoottiivvaattiicciinnaalliittaattee
ffiiddeellaattiinn
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ffiiddeellaattiinniissmmiicc
ffiiddeellaatt
ffiiddeellaattnniicc
ffiiddeelleeiiccææ
ffiiddeelleellee
ffiiddeelleelleeuu
ffiiddeelleellii††ææ
ffiiddeelliimmbbææ
ffiiddeelliimmbbaarrii††ææ
ffiiddeelliimmbbiiccuuææ
ffiiddeelliimmbbiisstteerriiffoorrmm
ffiiddeelluuii
ffiiddeelliinnss
ffiiddeelliinnssiittaattee
ffiiddeelliinnssiittuuddiinnee
ffiiddeelluunnssiimmee
ffiiddeelluunnssii§§
ffiiddeelliirriicc
ffiiddeelliirriicciittuuddiinnee
ffiiddeelliirriissmmiicciittaattee

((339911))  FFIIEECCAARREE

ffiieeccaarriissaajj
ffiieeccaarrllaatt
ffiieeccaarrttaammeenntt
ffiieeccaarrttee
ffiieeccaarrttooggrraaff
ffiieeccaarrttooffoorr
ffiieeccaarrddee
ffiieeccaarrddiiaacc
ffiieeccaarrddiinnaall
ffiieeccaarreettææ
ffiieeccaarreettaa§§
ffiieeccaarreeuu
ffiieeccaarreeuu††iissmm
ffiieeccààrriiee
ffiieeccaarriiaattææ
ffiieeccaarriiaattiiddææ
ffiieeccaarrnnee
ffiieeccaarreennææ
ffiieeccaarreennaattææ
ffiieeccaarrppeenn
ffiieeccaarrffiippææ
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ffiieeccaarriiaann
ffiieeccaarrmmeelliittææ
ffiieeccaarreessttaatt

((339922))  FFIIEECC~~RRUUIIAA

ffiieeccæærrnnuuiiaa  ((??))
ffiieeccæærræærruuiiaa
ffiieeccæærruuiimmiirree
ffiieeccæærrmmùùiiaa

((339933))  FFIIEECCIINNEE

ffiieecciinneell
ffiieecciinneevvaa
ffiieecciinnccii
ffiieecciinniicc
ffiieecciinniittaattee
ffiieecciinniittuuddiinnaalliittaattee
ffiieecciinniissmmiiaassmmiicc
ffiieecciinnssttee
ffiieecciiccææ
ffiieecciinncciinnaalliicc

((339944))  FFIIEERRBBEERREE

ffiieerrbbuurrii
ffiieerrbbæærriiee
ffiieerrbbaarr
ffiieerrbbeerræærriiee
ffiieerrbbooss
ffiieerrbboozziittaattee
ffiieerrbbuulliiee
ffiieerrbbnniiccææ
ffiieerrbbii§§ttee
ffiieerrbbaattiicc
ffiieerrbbaacceeee
ffiieerrbbiicciidd
ffiieerrbbiiuu
ffiieerrbbiicciiddiittaattee
ffiieerrbbiittuuddiinnee
ffiieerrbbeerreecctt
ffiieerrbbeeccttiill
ffiieerrbbeeccee

354P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ffiieerrbbeeccttiilliittaattee
ffiieerrbbeecciittuuddiinnee
ffiieerrbbeerreezziiee
ffiieerrbbeerreettiicc
ffiieerrbbeelliitt
ffiieerrbbeelliittuurrttææ
ffiieerrbbèèllii§§ttee
ffiieerrbbeelliittoorr
ffiieerrbbeelliiccooss
ffiieerrbbeellaann
ffiieerrbbeemmoolliicc
ffiieerrbbeenneeffiicc
ffiieerrbbeessttiiee
ffiieerrbbeessttiiaall
ffiieerrbbee††iivv
ffiieerrbbee††iivviittuuddiinnee
ffiieerrbbee††iivviittaattee
ffiieerrbbee††iivviisstt
ffiieerrbbee††iivviissttiiccææ
ffiieerrbbeezznnææ
ffiieerrbbeezznniiccooll
ffiieerrbbeezznniicciiuunnee
ffiieerrbbiieellææ
ffiieerrbbiiccii
ffiieerrbbiicciiuuiiaallææ
ffiieerrbbiieennaall
ffiieerrbbaarree
ffiieerrbbææmmâânntt
ffiieerrbbii§§
ffiieerrbbeerreeddiittaattee
ffiieerrbbeerraattiicc
ffiieerrbbeerraattiissmm
ffiieerrbbeerroottiicc
ffiieerrbbeerroottiissmmuuss
ffiieerrbbeerrooiissmm
ffiieerrbbeerroouu
ffiieerrbbeerruuppttiivv
ffiieerrbbeerreecchheett
ffiieerrbbeettoonniieerrææ
ffiieerrbbiinnee
ffiieerrbbiinnii§§oorr
ffiieerrbbiinnee††ee
ffiieerrbbiinntteeggrruumm
ffiieerrbbiinntteennss
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ffiieerrbbiinntteerrnn
ffiieerrbbiinnttrriiggææ
ffiieerrbbiinnttuuiittiivv
ffiieerrbbiinnvveerrss
ffiieerrbbiinntteecc
ffiieerrbbiinnttiicciittuuddiinnee
ffiieerrbbiinntteelleecctt
ffiieerrbbiinnttee††eeaallææ
ffiieerrbbiinnttee††eeaappææ
ffiieerrbbiinn††iinnttææ
ffiieerrbbiinn††ooaallææ
ffiieerrbbiinn††uuiiccææ
ffiieerrbbiinn††ââ††ææ

((339955))  FFIIEERREE

ffIIeerreemmiiaa
ffiieerreemmiiaaddææ
ffiieerraarrhh
ffiieerrbbaarr
ffiieerrbbæærriitt
ffiieerrbbooss
ffiieerreecctt
ffiieerreecc††iiee
ffiieerreeccttaallnniicc
ffiieerreess
ffiieerreezziiee
ffiieerreettiissmm
ffiieerreettee
ffiieerrii§§
ffiieerreeddoossiiffiilliittiicc
ffiieerroosstt

((339966))  FFIIGGAA

ffiiggaabbuullææ
ffiiggaaccttuuss
ffiiggaabbrriioollææ
ffiiggaaddææ
ffiiggaaddeenn††ææ
ffiiggaaddeenn††aattææ
ffiiggaaddeennttaallææ
ffiiggaaddeennttii††iiee
ffiiggaaddiinn††aattææ
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ffiiggaaddììnn††iiccææ
ffiiggaa  aall  ddeennttee
ffiiggaaddrriill
ffiiggaaffææ
ffiiggaaiiaa
ffiiggaaiiddææ
ffiiggaaiimmaacc
ffiiggaaiinniiccææ
ffiiggaaììssææ
ffiiggaaiissaattææ
ffiiggaallaajj
ffiiggaallaammbbuurr
ffiiggaallddææ
ffiiggaalliiccææ
ffiiggæælldduurrooaassææ
ffiiggaalliiccææ
ffiiggaalliinnææ
ffiiggaalliicciiuu
ffiiggaalliicciiffoorrmmiiccææ
ffiiggaallmmææ
ffiiggaalloorriiccææ
ffiiggaalloorriiffeerr
ffiiggaammeerriissttææ
ffiiggaammeerriizzddææ
ffiiggaammffoorraattææ
ffiiggaannaallææ
ffiiggaammffoorrææ
ffiiggaammffoorraattææ
ffiiggaannddiiddææ
ffiiggaannddiiddiissmm
ffiiggaannddrriiee
ffiiggaanneellaattææ
ffiiggaanniibbaalliizzddææ
ffiiggaanniibbaalliissmmuuss
ffiiggaanniiccuullææ
ffiiggaanniiccuullaarrddiiccææ
ffiiggaanniiccuurrooaassææ
ffiiggaanniinnææ
ffiiggaannii††iiee
ffiiggaannttææ
ffiiggaannttaabbiilliittaattee
ffiiggaannttaarriiddiiccææ
ffiiggaann††oonneettææ
ffiiggaapprriicciiuu
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ffiiggaapprriicciiooaassnniiccææ
ffiiggaapprriinnææ
ffiiggaapprriinniicciissmm
ffiiggaarrpprriinniicciizzddææ
ffiiggaarrnnaassiieerr¶¶
ffiiggaarrnnaassiieerriinnddiiccææ
ffiiggaarrnnaassiieerroottiiccææ
ffiiggaarrnnee
ffiiggaarrnniivvoorrææ
ffiiggaarrnniivvoorraaxxææ
ffiiggaauuzzææ
ffiiggææooaazznniiccææ
ffiiggææoozz
ffiiggææoozzddiizzddææ
ffiiggææoozzddiizzddiiccææ
ffiiggaavveerrnnææ
ffiiggaavveerrnniiffeerrææ
ffiiggaavveerrnnooaassææ
ffiiggaavveerrnniinnææ
ffiiggæællææuuzzææ
ffiiggæælldduurraazzddææ
ffiiggæælluuggæærrii††ææ
ffiiggææpprriiooaarrææ
ffiiggæærræærruuiiee
ffiiggæærrnnooaassææ
ffiiggæærrnnii††ææ
ffiiggaallææ
ffiiggaalliittaattee
ffiiggaalliittaarr
ffiiggooiissmm
ffiiggooiizzddiiccææ
ffiiggoollaattrriiee
ffiiggoocceennttrriissmm
ffiiggoocceennttrriiccææ
ffiiggoocceennttuurriiccææ
ffiiggaannttiiccææ
ffiiggaannttiissmm
ffiiggaammeenntt
ffiiggooaassææ
ffiiggooii
ffiiggooaaiiee
ffiigguu††ææ
ffiigguullii††ææ
ffiiggooiinniiccææ
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ffiiggaaiicc
ffiiggaaggiiccææ
ffiiggaaggiiccuu††ææ
ffiiggaaii††ææ
ffiiggaallaannttææ
ffiiggaallbbeennææ
ffiiggaalleerrææ
ffiiggaalleerriiee
ffiiggaalleerriioottææ
ffiiggaallii††ææ
ffiiggaallooppeessttrriiccææ
ffiiggaammbbææ
ffiiggaarrææ
ffiiggaarraajj
ffiiggaarrooaaffææ
ffiiggaattaa  !!
ffiiggaauurrææ
ffiiggaauurriiffeerrnniiccææ
ffiiggaauurrooaazzddææ
ffiiggaazzeellææ
ffiiggaazzddææ
ffiiggaazzoonn
ffiiggaazzoonnaattiiccææ
ffiiggæævvoozzddiiccææ
ffiiggaammeenntt
ffiiggddaallææ
ffiiggddaalliiccææ
ffiiggddaalleennææ
ffiiggddaalliizzddææ

((339977))  FFIIGGUURRAA

TTrreeccee  ddiinn  ffiigguurrææ--nn  gguurrææ  !!
FFiigg,,  ffiigg  --  uurraa  !!!!
ffiiggUUrrssaa  MMaarree
ffiigguurraalliivv
ffiigguurraalliivvooss
ffiigguurraalliivviitt
ffiigguurraallnniicc
ffiigguurree§§
ffiigguurraann††ææ
ffiigguurraannææ
ffiigguurrii††ææ
ffiigguurrooaassææ
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ffiigguurrddææ
ffiigguurrllææ
ffiigguurrmmææ
ffiigguurrnnææ
ffiigguurrssææ
ffiigguurrccææ
ffiigguussttuurrææ
ffiigguurriisstt
ffiigguurreeee
ffiigguurriiaa§§
ffiigguurrlleett
ffiigguurrllooii
ffiigguurrmmæættoorr
ffiigguurrssææ
ffiigguurrssaarr
ffiigguurrbbaann
ffiigguurreecchhee
ffiigguurriicc
ffiigguurreettee
ffiigguurriiccaarr
ffiigguurriinnaarr
ffiigguurrllaattiivv
ffiigguurrllaattiivveenn††ææ
ffiigguurrnniittiivv
ffiigguurrggeenn††ææ
ffiigguurrggiittaarree
ffiigguurrggiiee
ffiigguurrââtt
ffiigguurrââcciiuunnee
ffiigguurrââ††eenniiee
ffiigguurrttiiccaarriiee

((339988))  FFIINN

ffììnnii§§ttee
ffììnnttrruu
ffiinnààddææ
ffììnnoo§§ææ
ffiinnììccææ
ffiinnaaiivv
ffiinnaaiivvuu††ææ
ffiinnaaiivvuu††iittaattee
ffiinnaaiiaaddææ
ffiinnaaiiaaddiittaattee
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ffiinnaaiiaaddiittuuddiinnee
ffiinnaassooaallææ
ffiinnaassoolliiccææ
ffiinnaattuurrææ
ffiinnaattuurreell
ffiinnaattuurraallnniiccææ
ffiinnæælluuccææ
ffiinnææuuccææ
ffiinnææcciittaattee
ffiinneeaamm
ffiinneeaaoo§§
ffiinneeaaoo§§iittuuddiinnee

((339999))  FFIIOORR

ffiioorrdd
ffiioorraa††iiee
ffiioorraa††iioonnaammeenntt
ffiioorraa††iioonnaalliittaattee
ffiioorrddiiee
ffiioorrddiinnee
ffiioorrddoonnaatt
ffiioorrffiicc
ffiioorrffiissmm
ffiioorrggææ
ffiioorrggaann
ffiioorrggaassmm
ffiioorrggoolliiuu
ffiioorriibbiill
ffiioorriiffiicciiuu
ffiioorriiggiinnee
ffiioorriiuunnddee
ffiioorriizzoonntt
ffiioorrnnaammeenntt
ffiioorrnniicc
ffiioorrtt
ffiioorroossooss
ffiioorroosscciillaannttiicc
ffiioorroossmmiiuu
ffiioorroo§§
ffiioorroo§§iioorr
ffiioorroo§§iiuu
ffiioorroo§§ccoovvaannddrruu
ffiioorroo§§uu  !!
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ffiioorroosstt
ffiioorroossttiirree
ffiioorroossttuuiirree
ffiioorroosstteeooppaatt
ffiioorroossuuaarr

((440000))  FFIIZZIICC

ffiizziicc--zzaagg  !!
ffiizziicceerree
ffiizziiccæættuurrææ
ffiizzbbiiccii
ffiizzddiiccii
ffiizzddiiccuulluuttuurrææ
ffiizzddiiccææ
ffiizziinncc
ffiizziiccaallææ
ffiizziiccaallddææ
ffiizziiccttuuooss
ffiizziiccoonnaarr
ffiizziiccooaannææ

((440011))  FFIIZZIIOONNOOMMIIEE

ffiizziioonnoommiiddææ
ffiizziioonnoommlleettææ
ffiizziioonnoommaalliiee
ffiizziioonnoommooffoonniiee
ffiizziioonnoommoonniimmiiee
ffiizziioonnoommaattooppiiee
ffiizziioonnoommiiee--ddoouuææ
ffiizziioonnoommiiee--††iiee

((440022))  FFÂÂNNTTÂÂNN~~

ffâânnttâânneerriiccææ
ffâânnttâânnaattiiccææ
ffâânnttâânnaa§§
ffâânnttâânnaarriicc
ffâânnttâânnæælluuccææ
ffâânnttâânnææmmoolliittææ
ffâânnttâânnæærruuiittææ
ffâânnttâânnææuuccææ
ffâânnttâânnææuunnttrrææ
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ffâânnttâânneeaaggrrææ
ffâânnttâânneeaaoo§§ææ
ffâânnttâânneegguurrææ
ffâânnttâânniimmffææ
ffâânnttâânnoouuææ

((440033))  FFÂÂ¢¢~~

ffââ††ææ--ddee  mmââ††ææ
ffââ††ooaassææ
ffââ††iiccooaassææ
ffââ††oo§§ææ
ffââ††aallnniiccææ
ffââ††eellnniicciittaattee
ffââ††iiccææ
ffââ††iiccuu††ææ
ffââ††uulleeaannææ
ffââ††aannddrrææ
ffââ††ââ††ââiittææ
ffââ††ââ††ooaassææ
ffââ††ââ††oo§§ææ
ffââ††uulliiccee
ffââ††uu††ææ
ffââ††iimmee
ffââ††aa††ææ
ffââ††uu††æærrææ
ffââ††aann††oo§§ææ
ffââ††eeppaattææ
ffââ††eeaappææ
ffââ††eeppooaassææ
ffââ††ooaappææ
ffââ††ooaannccææ
ffââ††iiggaannccææ
ffââ††iiiittooaarree
ffââ††aammbbaallaaggiiooaaiiccææ
ffââ††iinnuuttææ
ffââ††iippaarrnniiccææ
ffââ††iippaarriicciiddææ
ffââ††iippeenniiee
ffââ††ââffnnææ
ffââ††ââffnnooaassææ
ffââ††ââffnnoo§§eenniiee
ffââ††ââ§§nnææ
ffââ††oolliinnææ
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ffââ††oolliinnccææ
ffââ††oolliinnddiicc
ffââ††oolliinnddiicciimmee
ffââ††oolliinnddiicciittaattee
ffââ††oolliinnddiiccuuiittaattee
ffââ††oolliinnddiicciibbiilliittaattee
ffââ††oolliinnddiiccooaassnniiccææ
ffââ††ooppææiittææ
ffââ††ooppììccææ
ffââ††uuccæærrææ
ffââ††uugguuiiaattææ
ffââ††uuiiccææ
ffââ††uuiiccuu§§ttiinnææ
ffââ††uummbbuurruuccooaassææ
ffââ††uurrccææ
ffââ††uu§§ccææ
ffââ††ooaa§§ccææ
ffââ††ii§§
ffââ††iimmee
ffââ††iittuuddiinnaalliittaattee

((440044))  FFLL™™MMÂÂNNDD

ffllææmmaannddeeaa  !!
ffllææmmâânnddiinnææ
ffllææmmâânnddaarriiuu
ffllææmmaannddaarriinnææ
ffllææmmâânnddaatt
ffllææmmaannddiibbuull
ffllææmmaannddoolliinnaarr
ffllææmmâânnddrruu
ffllææmmâânnddrriiee
ffllææmmâânnddrrooss
ffllææmmâânnddrruu††ææ
ffllææmmâânniiee
ffllææmmâânntteeaann
ffllææmmâânnccaatt
ffllææmmâânnjjiitt
ffllææmmâânnzzaatt
ffllææmmâânnzzææ
ffllææmmâânnddiittuuddiinnee
ffllææmmâânnddiimmee
ffllææmmâânnzzii§§
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((440055))  FFLLAANNCC

ffllaannccee  
ffllæænncciieerr
ffllaanncceeoollaatt
ffllaanngg
ffllaanncceeppss
ffllaanncchheettææ
ffllaannccaarrææ
ffllaannccmmeennggoo
ffllaanncceeffaalleeee
ffllaanncceeffaallooss
ffllaanncchhiinnoozzææ
ffllaanncchhiilloozzaabbiill
ffllaanncchhiilloo††ii§§
ffllaanncchhiillooaattææ
ffllaanncchhiilloo††iittaattee
ffllaannccaalltteeaa
ffllaannccaalltteeiissmm
ffllaannccaalltteeiittaattee
ffllaannccaalldd
ffllaannccaallddiicc
ffllaannccaallddiicciittuuddiinnee
ffllaannccaallddiimmeettrraalliissmm
ffllaannccoorrææ
ffllaannccoorraaiicc
ffllaannccoorraatt
ffllaannccoorrooaannææ
ffllaanncceessttrraall
ffllaanncceessttrriimmee
ffllaanncceessttrrooggeenniicc
ffllaanncciiee
ffllaannggeelliicc
ffllaannggeelliittaattee
ffllaannggeellii§§
ffllaannggeelliittuuddiinnee

((440066))  FFLLAASSCC

ffllaasscceett
ffllaasscceettiissmm
ffllaasscceettiittaattee
ffllaasscceettiicc
ffllaassccuunnss
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ffllaassccuunnssooaarree
ffllaassccuunnzziittaattee
ffllaassccuu††iittooaarree
ffllaassccuu††iittiicc
ffllaassccuu††iittii§§
ffllaassccttiicc
ffllaassccttiittuuddiinnee
ffllaassccaammoottaabbiill
ffllaassccaammoottaabbiilliimmee
ffllaasscchhiimmooss
ffllaasscchhiimmooaa§§ææ--ssaa
ffllaasscchhmmoossiittaattee
ffllaasscchhiimmoo§§eeaallææ
ffllaassccoorrttææ
ffllaassccuullaatt
ffllaassccuullaattuurrææ
ffllaassccuullaammeenntt
ffllaassccuullaammeennttiiccaarree
ffllaassccuullààttuurrææ
ffllaassccuull
ffllaasscciillaanntt
ffllaasscciillaannttooaarree
ffllaasscciillaannttiicc
ffllaasscciillaa††iiuunnee
ffllaasscciillaa††iioonnaammeennttaalliicc
ffllaasscciillooggrraammaattiiccææ
ffllaassccææ††iivv
ffllaassccææ††iivvaallnniicc
ffllaasscceennddeenntt
ffllaasscceennddee††iicc
ffllaasscceennddeennttaarr
ffllaasscceeddeennttiissttiiccææ
ffllaassccaabbrrææ
ffllaassccaabbrriittaattee
ffllaassccaabbrriioolleettææ
ffllaassccaaddææ
ffllaassccaaddiiuu
ffllaassccaaddii§§
ffllaassccaallddææ
ffllaassccaallddrriiffoorrmmeettiiccææ
ffllaassccaappuullaarriittaattee
ffllaassccaattiiuu
ffllaassccooppiirree
ffllaassccrriiiittoorr
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ffllaassccuurrttææ
ffllaassccuurrttiittaattee
ffllaassccuurrttiittuuddiinnee
ffllaassccuurrttii§§
ffllaassccuullaammeennttaa††iioonnaammeennttaalliicc

((440077))  FFLLAATTAARREE

ffllaattaarree††
ffllaatteenntt
ffllaatteerraall
ffllaattiimmee
ffllaattii§§
ffllaatteerraalliittaattee
ffllaatteennttiittaattee
ffllaatteennttiittuuddiinnee
ffllaatteexx
ffllaatteexxttuuaall
ffllaatteexxttiilliisstt
ffllaatteexxaann
ffllaatteexxttiicc
ffllaattiinn
ffllaattiinniittaattee
ffllaattiinn--aammeerriiccaann
ffllaattiittuuddiiee
ffllaattiittuuddiinnaalliittaattee
ffllaattiittuuddiinnaarr
ffllaattaauurr
ffllaattaauurriissffeerrææ
ffllaattaauurrooffaaggiiee
ffllaattaauurroommaanniiee
ffllaattaauurroommiissììee
ffllaattaauurroommâânniiee
ffllaattaauurrii§§
ffllaattææmmââiiee
ffllaattææmmââiieerree
ffllaattææmmââiicciiuunnee
ffllaattææmmââiioossnniicc
ffllaattææmmââiieellnniicciittaattee
ffllaatteennaaccee
ffllaatteennaacciissmm
ffllaatteennaaccii§§
ffllaatteennaacciittuuddiinnee
ffllaatteerrnn
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ffllaatteerrnniiee
ffllaatteerrnniivvoorr
ffllaatteerrnnoollooggiiee
ffllaattiippiicc
ffllaattiippææ
ffllaattiippiicciittaattee
ffllaattâârrgg
ffllaattâârrggiittaattee
ffllaattâârrggii††iimmee
ffllaattoonn
ffllaattoonnuuss
ffllaattoonniicc
ffllaattoonniicciittaattee
ffllaattoonniittrruuaannttiilliittaattee
ffllaattoonniimmee
ffllaattoonniissffeerrooiiddaallnniicc
ffllààttuurrææ
ffllaattuurriimmee
ffllæættuurraallnniicc
ffllaattaacc
ffllaattaaccaammeenntt
ffllaattaacciittaattee
ffllaattaaccaattoorr
ffllaattaavviicc
ffllaattaavviissmm
ffllaattaavviicciittaattee
ffllaatteeuu
ffllaatteeuuttoonn
ffllaatteeuurrggiicc
ffllaatteeiissmm
ffllaattæærriiee
ffllaattæærriimmee
ffllaatteeoorriiee
ffllaatteerr††iinnææ
ffllaattiirraaddææ
ffllaattâârrîî§§
ffllaattâârrîîttoorr
ffllaattâârrîîmmee
ffllaattâârrîîttuurriissmm
ffllaattoorriidd
ffllaattoorriiddiicc
ffllaattoorriiddiiccuull
ffllaattoorriiddiicchhiicc
ffllaattoorrooaarree
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ffllaattoorrooaarriicc
ffllaattoorrooiidd
ffllaattoorrooiiddiissmm
ffllaatteenniiaann
ffllaatteennttaatt
ffllaatteenntt
ffllaatteenn††iiuu
ffllaatteenn††iiaall
ffllaatteennuuaanntt
ffllaatteerriizzaarree
ffllaattllaannttiittaattee
ffllaattllaannttiicciittaattiissmm
ffllaatteeddeeuumm
ffllaatteerrnn
ffllaatteerreenn
ffllaatteerreenniiccooll
ffllaatteerrsstt
ffllaatteessttiiccuullaarr
ffllaatteessttiiccuulliimmeenntt
ffllaattiittlluu
ffllaattiittrraatt
ffllaattiittrroonniicc
ffllaattiittrreettee
ffllaattaarrdd
ffllaattrræættoorr
ffllaattaammeenntt
ffllaattaammeennttaalliittaattee
ffllaattrriibbuutt
ffllaattrriibbuu††iissmm
ffllaattrraacc††iiee
ffllaattrraaccttiivviittaattee
ffllaattrrooccee
ffllaattrroocciittaaccttiiccææ
ffllaattrrooppiinnææ
ffllaattrrooppiinnaaiicc
ffllaattrrooppiinniiffoorrmmaalliissmm
ffllaattaacctt
ffllaattaaccttiill
ffllaattaaccttiiccææ
ffllaatteerriibbiillii††iiaall
ffllaatteexxttuuaalliissmm
ffllaatteexxtt
ffllaattââmmpp
ffllaattææmmpplliicc
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ffllaattââmmpplleenniiee
ffllaattoobbææ
ffllaattoobboo§§aarr
ffllaattaaiinniicc
ffllaattaaiinniicciittaattee
ffllaattaalleenntt
ffllaattaalleennttaattææ
ffllaattaarriiff
ffllaattaarriiffaattææ
ffllaattaassmmææ
ffllaattaassmmaattiicc
ffllaattææiiooss
ffllaatteemmææ
ffllaatteemmeelliiee
ffllaatteezzææ
ffllaattoonniicc
ffllaattoonniicciissmm
ffllaattoonniicciiaann
ffllaa††iiuu  

((440088))  FFLLEEAACC

fflleeaahh
fflleeaaffææ
fflleeaaggæænn
fflleeaatt
fflleeaacctt
fflleeaaccttiivv
fflleeaaccttiivviisstt
fflleeaaccttiivviittaattee
fflleeaacc††iioonnaarr
fflleeaaccttoorr
fflleeaaccttrrii††ææ
fflleeaaccttoorriicc
fflleeaaccuuzzaa††iiee
fflleeaaccvviilliinn
fflleeaaccaaddeemmiiee
fflleeaaccaaddeemmiicciiaanniisstt
fflleeaaccaaddeemmiicciiaannooaassææ
fflleeaaccaattiisstt
fflleeaacccceenntt
fflleeaacccciiddeenntt
fflleeaaccnneeee
fflleeaacccceess
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fflleeaacceeffaalleeee
fflleeaacceessttaa  !!
fflleeaacceellaa
fflleeaaccoorrdd
fflleeaaccrruu  
fflleeaaccrriittuurriissmm
fflleeaaccrroobbaa††iimmee
fflleeaaccrroo§§aajj
fflleeaaccuuiittaattee
fflleeaaccuuttiimmee
fflleeaaccùùtt
fflleeaaccaauutt
fflleeaaccaauu††iiee

((440099))  FFLLEECC

fflleeccaarrttaammeenntt
ffllééccaarrttéé  
fflleeccaattoommbbææ
fflleecchheerr
fflleecchhiivvoocc
fflleeccoollooggiiee
fflleeccoolloogg
fflleeccaarraacctteerr
fflleeccaarrddiiaacc
fflleeccaarrppaattiinn
fflleeccaarreenn††ææ
fflleeccaarriiaatt
fflleeccaarriiaattiiddææ
fflleeccaarriieerrææ
fflleeccaassttææ
fflleeccaalliiuu
fflleeccaarriiee

((441100))  FFLLOOAARREE

ffllooaarreeccaarree
ffllooaarrddooaarree
ffllooaarrddoorrooaassææ
ffllooaarreeccaarriiccææ
ffllooaarreeoollææ
ffllooaarreeoollaattææ
ffllooaarreeoolluunnggææ
ffllooaarreeoolliissmm
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ffllooaarreeoolliittaattee
ffllooaarreeoollii§§
ffllooaarreeoolliittuuddiinnee
ffllooaarreeooppaagg
ffllooaarreeppaaggaanniiccææ
ffllooaarrooppaaggoorraattiiccææ
ffllooaarrììee
ffllooaarriissmm
ffllooaarriimmee
ffllooaarriittuuddiinnaalliittaattee
ffllooaarrii§§
ffllooaarriittaarree
ffllooààrriiee
ffllooaarriioossoo
ffllooaarriippææ
ffllooaarriippaattææ
ffllooaarriippaassttææ
ffllooaarroommeeaallææ
ffllooaarroommiittææ
ffllooaarroommææ
ffllooaarroommiiss
ffllooaarroommiittaattee
ffllooaarrggiinnttaattææ
ffllooaarrggiinnttii§§
ffllooaarrggiinnttææ
ffllooAArriiaannaa
ffllooaarrììccii
ffllooààrriiccii
ffllooaarriicciimmee
ffllooaarriicciittuuddiinnee
ffllooaarriiccii§§
ffllooaarriittmmaattææ
ffllooaarriittmmiicciittaattee
ffllooaarrmmoonniiee
ffllooaarrmmoonniiooaassææ
ffllooaarrmmuurrææ
ffllooaarrssææ
ffllooaarrssuurrææ
ffllooaarrzzæættooaarree
ffllooaarrttææ
ffllooaarrttiiccææ
ffllooaarrttiittuuddiinnee
ffllooaarrttii§§
ffllooaarrttiissttææ
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ffllooaarrttiissttiiccææ
ffllooaarrttiizzaannææ
ffllooaarrttiizzaannaatt
ffllooaarrtteell
ffllooaarrttiiffiicciiuu
ffllooaarrttiiffiicciiaallææ
fflloorrddiiccææ
fflloorraaccooll
ffllOOrraa  pprroo  nnoobbiiss
fflloorraaccuullaarr
fflloorraaccuullaarriittaattee
fflloorraaccuullaarriittuuddiinnee
fflloorraannjjeerriiee
fflloorraa§§
fflloorrææ§§eell
fflloorrggaann
fflloorrggaanniicc
fflloorrggaanniizzaa††iiee
fflloorrggaanniissmm
fflloorrggaanniissmmaall
fflloorrggaassmm
fflloorrggaassmmaattiicciittaattee
fflloorraassmmiittuuddiinnee
fflloorrggaassmmiittaattee
fflloorrffiiee
fflloorrggiiaasstt
fflloorrggoolliiuu
fflloorrggoolliioossooaassææ
fflloorrhhiiddeeee
fflloorrhhiiddeeeeooaassææ
fflloorrhhiiddeeiiccææ
fflloorrhhiiddeeeezziissmm
fflloorriieenntt
fflloorriieennttaall
fflloorriieennttiicc
fflloorriieenn††ææ
fflloorriiffiiccaarree
fflloorriiffiiccaa††iiuunnee
fflloorriiffiicceenn††ææ
fflloorriiggiinnee
fflloorriiggiinnaalliittaattee
fflloorriizzoonntt
fflloorriizzoonnttaalliicc
fflloorriizzoonnaallææ
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fflloorriiggiinnee
fflloorriiggiinnaalliissmm
fflloorriiggiinniittuuddiinnee
fflloorriiggiinnaalliittaannddrrææ
fflloorraammeenntt
fflloorraammeennttaalliittaattee
fflloorraammeennttiittuuddiinnee
fflloorraammeennttaalliicc
fflloorraammeennttiittaattee
fflloorrooffiillææ
fflloorrooffiilliiddiiaannææ
fflloorrooffiilliissmm
fflloorrooffiilliiaallææ
fflloorrooddoorr
fflloorrooddoorraatt
fflloorrooddoorriiffeerrææ
fflloorrooddoorriinn††ææ
fflloorrooffaaggiiee
fflloorraattoorriiee
fflloorriiffiicc
fflloorriiffiicciieenn††ææ
fflloorrttiiffiiccaa††iiee
fflloorrttee
fflloorrttiissssiimmoo
fflloorruumm
fflloorrnniicc
fflloorriillææ
fflloorriilliiaann
fflloorriilliittaattee
fflloorrddiiaann
fflloorroossccoopp
fflloorrttiiccuulluuttuurrææ
fflloorraalliittaattee
fflloorrbbiiddee††ee
fflloorrccoovv
fflloorrccoovveeaa††ææ
fflloorrddaanntt
fflloorrddaannttuurrææ
fflloorrffiinnææ
fflloorrffiinnoommaannææ
fflloorrffoollooggiiee
fflloorrmmâânntt
fflloorrttuuaarr
fflloorrææmmeeaa
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fflloorriiooaarrææ
fflloorraattææ
fflloorrmmaall
fflloorrmmaalliittaattee
fflloorrooss
fflloorrooiidd
fflloorroozziittaattee
fflloorrooiittuuddiinnaalliittaattee
fflloorrnnooggrraaffiiee
FFlloorraa--SSooaarreelluuii
fflloorraacciicc
fflloorreenntt
fflloorroollooggiiuu
fflloorriicc
fflloorriinn††ææ
fflloorrmmeezzææ
fflloorrmmiittooee
fflloorraaddææ
fflloorraajj
fflloorraabbiilliittaattee
fflloorrcceeppss
fflloorrcceepp††iiee
fflloorrffoottææ
fflloorrmmææ
fflloorrmmaalliissmm
fflloorrmmaalliittaattee
fflloorrmmaalliizzaarree
fflloorrmmaa††iiee
fflloorrmmiiddaabbiill  !!
fflloorrmmuullææ
fflloorrttæærreeaa††ææ
fflloorrttiiffiiaanntt

((441111))  FFLLOOCC

ffllooccaall
ffllooccaalliittaattee
ffllooccaalliinn
FFllooccii  cciioorrnnîîiiee……  
FFlloocc  ccuu  fflloocc,,  ppaattrriieeii  bblloocc  ((ssccoocc,,  ttrroocc))
ffllooccuuss
ffllooccaalliizzaarree
ffllooccaalliissffeerrææ
ffllooccaallnniicc
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ffllooccaa§§
ffllooccaarree
ffllooccaammeenntt
ffllooccaatt
ffllooccaattiittuuddiinnee
ffllooccaattaarr
ffllooccaattiivv
ffllooccaa††iiee
fflloocckk--oouutt
ffllooccoommoottiivvææ
ffllooccoommoo††iioonnaatt
ffllooccootteenneenntt
fflloocc††iiiittooaarree
ffllooccuuiinn††ææ
ffllooccuu††iiuunnee
ffllooccvvaaccee
ffllooccaazziiuunnee
ffllooccæærrææ
ffllooccæærrooaassææ
ffllooccæærruuiiee
ffllooccnnææ
ffllooccooll
ffllooccoollii§§
ffllooccoolliinnddiicc
ffllooccoolliinnggvviisstt
ffllooccrroottiitt
ffllooccrruu
ffllooccrruuiissmm
ffllooccrruuiittaattee
ffllooccrrii§§oorr  
ffllooccrriimmee
ffllooccttooggoonnaall
fflloocctteett
ffllooccuulltt
ffllooccuullttuurrææ
ffllooccuullttiivvaatt
ffllooccuurreenntt
ffllooggooss
ffllooggoorreeee
ffllooggooddnniiccææ
ffllooccsseebbiittææ
ffllooccoosseebbiirree
ffllooccoossttiill
ffllooccoossuuaarr
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ffllooccooaappssææ
ffllooccooaaddææ
ffllooccooaassttææ
fflloocchhiiooaassææ
ffllooggggiiee
ffllooggiiccææ
fflloocceeaanniicc
fflloocciinnaa§§
ffllòòcciinnææ

((441122))  FFOOCC

ffooccnniitt
ffooccnniittuurrææ
ffooccnneett
ffooccnniittææ
ffooccooll
ffooccoollii§§
ffooccrroottiitt
ffoocchheellaarrii
ffooccuullaarr
ffooccuuppaanntt
ffooccuuppaa††iiee
ffooccaaddææ
ffooccaaddeennttææ
ffooccaadduucc
ffooccaallnniicc
ffooccaallaajj
ffooccaallccuull
ffooccaalldd
ffooccæælldduurrææ
ffooccaalliibbrruu
ffooccæælliitt
ffooccaallmm
ffooccaalloorriicc
ffooccaalloorriiffeerr
ffooccaanniiccuullææ
ffooccaanntt
ffooccaappttaa††iiuunnee
ffooccaarraacctteerr
ffooccaarrbboonn
ffooccaarrbbuurraanntt
ffooccaassaanntt
ffooccaassnniicc
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ffooccaassææ
ffooccaauuzzææ
ffooccaavveerrnnææ
ffooccaazzaacciioocc
ffooccuulleellee
ffooccuulleeaatt
ffooccuulleeggee
ffooccuulleeiiccææ
ffooccuulleemmnn
ffooccuulleennee§§

((441133))  FFOOLLCCLLOORR

ffoollcclloorrbb
ffoollcclloorrooffoorrmm
ffoollcclloorrooffiilliicc
ffoollcclloorroottiicc
ffoollcclloorrdd
ffoollcclloorrddiinn
ffoollcclloorrffiicc  
ffoollcclloorrggaann
ffoollcclloorrggaanniicc
ffoollcclloorriieennttaall
ffoollcclloorriieennttaatt
ffoollcclloorriiggiinnaall

((441144))  FFOOLLIIEE

ffoolliitt
ffoolliittuuddiinnee
ffoolliittiittuuddiinnaallææ
ffoolliiaallææ
ffoolliiaalliittaattee
ffoolliiee††ee
ffoolliieellaanntt
ffoolliirreenntt
ffoolliiaarrddææ
ffoolliiaallnniicc
ffoolliiaalliiaajj
ffoolliiaalliibbrruu
ffoolliiaalliibbrraatt
ffoolliiuu
ffoolliirriicc
ffoolleerriicc
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ffoolliiffuugg
ffoolliittuuddiinnee
ffoolliiaassttiiccææ
ffoolliinnttææ
ffoolliinn††ææ
ffoolliilliiee
ffoolliiaanniicc
ffoolliimmppiicc

((441155))  FFOOLLOOSS

ffoollooiiooss
ffoolloossffeerrææ
ffoolloossnniicc
ffoolloosseettee
ffoolloossii§§
ffoolloossiimmee
ffoolloossii∞∞¶¶
ffoolloossiizzdd¶¶
ffoolloosseell
ffoolloossaannaa
ffoolloossaanniicc
ffoolloossaanniittaattee
ffoolloosscciillooss
ffoolloosscciillaarriittaattee
ffoolloosscciillaann††
ffoolloosscciilleennee
ffoolloosscciioorr
ffoolloosscciioorraa§§
ffoollòòssiiee
ffoolloossììee
ffoolloossssiiaanniicc
ffoolloossooss
ffoolloossoossiittaattee
ffoolloossmmiiuu
ffoolloossttiiee
ffoolloosstteeooppaatt
ffoolloossttiill
ffoolloossttiilliittaattee
ffoolloossttiilliissttiiccææ
ffoolloosseebbii
ffoolloosseebbiirree
ffoolloosstteenniiee
ffoolloossttiivv
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ffoolloossttooii
ffoolloossooii

((441166))  FFOORRFFOOTTAA

ffoorrffoottaacc
ffoorrffoottaajj
ffoorrffoottiivv
ffoorrffoottaavvææ
ffoorrffoottaavvaattiicc
ffoorrffoottaavviittaattee
ffoorrffoottaavviissmm
ffoorrffoottæærriiee
ffoorrffoottæærriittuuddiinnee
ffoorrffoottoommaann
ffoorrffoottoommaanniiaacc
ffoorrffoottoommeenniirree
ffoorrffoottoommeenniimmee
ffoorrffoottoommeennii§§
ffoorrffoottrrooccooll
ffoorrffoottoozziittoorr
ffoorrffoottoozzii††iiee
ffoorrffoottiiaalliissmm
ffoorrffoottiiaalliittuuddiinnee
ffoorrffoo††eeaallææ
ffoorrffoo††eell
ffoorrffoo††eelliissmm
ffoorrffoo††eelliittuuddiinnee
ffoorrffoo††iiccææ
ffoorrffoo††iiccuu††ææ
ffoorrffoo††iiccuu††iiccææ
ffoorrffoo††iilliiccææ
ffoorrffoo††eelliirree
ffoorrffoo††eett
ffoorrffoo††eettiittææ
ffoorrffoo††eeaavvææ
ffoorrffoo††eeaassttææ
ffoorrffoolliiee
ffoorrffoolliiooss
ffoorrffoolliiaannddrruu
ffoorrffoolliicc
ffoorrffoottrraavvææ
ffoorrffoottooggrraaff
ffoorrffoottoommaann
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ffoorrffoottiiccnniirree
ffoorrffoottii§§
ffoorrffoottrr††ææ
ffoorrffoottbbaall
ffoorrffoosstt
ffoorrffoossttiimmee
ffoorrffoonnff

((441177))  FFOORRMMAA

ffoorrmmeecc
ffoorrmmeeccæættoorr
ffoorrmmeeccæættooaarree
ffoorrmmeeccæættuurrææ
ffoorrmmææssaarr
ffoorrmmææssæærriiee
ffoorrmmææssaarriiccææ
ffoorrmmææssaarriittuuddiinnee
ffoorrmmiissttii††iiuu
ffoorrmmoonniiee
ffoorrmmeenneeuuttiiccææ
ffoorrmmùùrrææ
ffoorrmmoonniiooss
ffoorrmmaazzeettææ
ffoorrmmæædduullaarr
ffoorrmmææggææooaaiiee
ffoorrmmææggaarr
ffoorrmmææggæærriiee
ffoorrmmæættuurrææ
ffoorrmmaa§§
ffoorrmmaaccrrææ
ffoorrmmaaccuullaatt
ffoorrmmaaccuullaammeenntt
ffoorrmmààffiiee
ffoorrmmaaggiiee
ffoorrmmaajj
ffoorrmmaaggiilliittaattee
ffoorrmmaaggiiuunn
ffoorrmmæættuu§§ææ
ffoorrmmaaggmmææ
ffoorrmmaallaaddiiee
ffoorrmmaammaarr
ffoorrmmaammaarriittaattee
ffoorrmmaammaarriittuuddiinnee
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ffoorrmmaammeelloonn
ffoorrmmaammeelloonniicc
ffoorrmmaammeelleeoonniissmm
ffoorrmmaalleeoonn
ffoorrmmaalleeoonnttiiccææ
ffoorrmmeeaannddrriicc
ffoorrmmeeaannddrriicciittuuddiinnee
ffoorrmmeeaannddrrii§§
ffoorrmmaalliiggnn
ffoorrmmaalliiggnniitt
ffoorrmmaalliiggnniittuuddiinnee
ffoorrmmaammoo§§
ffoorrmmaammoo§§eerriiee
ffoorrmmaammoo§§iiee
ffoorrmmaammoo§§iieerreesscc
ffoorrmmaannddeeaa
ffoorrmmaannddoolliinnææ
ffoorrmmaanneecchhiinn
ffoorrmmaannee  tteekkeell  pphhaarrrreess
ffoorrmmaanneecchhiinnaaddææ
ffoorrmmaanniieerrææ
ffoorrmmaanniieerriissmm
ffoorrmmaann§§ææ
ffoorrmmaann§§oonn
ffoorrmmaannttiiee
ffoorrmmaarreeee
ffoorrmmaarreeuu
ffoorrmmeerreeuu
ffoorrmmeerreeee
ffoorrmmee§§tteerr
ffoorrmmee§§tteerriittuuddiinnee
ffoorrmmee§§tteerrii§§
ffoorrmmee§§tteerriittaattee
ffoorrmmeettaall
ffoorrmmeettaallooiiddiicc
ffoorrmmeettaalliittuuddiinnee
ffoorrmmeetteecc
ffoorrmmeeddiiuu
ffoorrmmeedduuzziicc
ffoorrmmeeddiieevvaalliittuuddiinnee
ffoorrmmeellcc
ffoorrmmeellccuuiittaattee
ffoorrmmeellcciittuuddiinnee
ffoorrmmeellccooiiddiittaattee
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ffoorrmmeellccttrriicciittaattee
ffoorrmmeezzllccooiiddiissmm
ffoorrmmeennhhiirr
ffoorrmmeennhhiirroohhiittiissmm
ffoorrmmeennhhiirroohhiittooiiddiittaattee
ffoorrmmaarree§§aall
ffoorrmmaarr††iiaall
ffoorrmmaassccuull
ffoorrmmaassiivv
ffoorrmmaassiivveenniiee
ffoorrmmaassiivviissmm
ffoorrmmaassiittuuddiinnee
ffoorrmmaassiivviittaattiissmm
ffoorrmmaatteerrnn
ffoorrmmaatteerrnnii§§
ffoorrmmaatteerrnnaallnniiccææ
ffoorrmmaatteerrnnaa††iiuunnee
ffoorrmmaattrroonnaalliittaattee
ffoorrmmaattrroonnaalliissmmuuss
ffoorrmmiiccaarree

((441188))  FFOORRTT--,,  FFOORR¢¢AA

ffoorr††aacc
ffoorr††aaccooll
ffoorr††iiccooll
ffoorr††ooddooxxiiee
ffoorr††ooddooxx
ffoorr††ooeeppiiee
ffoorr††oommaann
ffoorr††ooppeedd
ffoorr††iiccooll
ffoorr††eelleepptt
ffoorr††aapp
ffoorr††æærraann
ffoorr††eeaappæænn
ffoorr††iinneerree
ffoorr††iippæætt
ffoorr††iiuuiitt
ffoorr††iiuuiittooaarree
ffoorr††iiiittooaarree
ffoorr††ââ††ooaassææ
ffoorr††ââ††ææ
ffoorr††ââ††iiccææ
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ffoorr††uuiiccææ
ffoorr††uurrllooii
ffoorrttiiccooll
ffoorrttiiccuullttuurrææ
ffoorrtteezziiaann
ffoorrtteezziiaanniiss
ffoorrtteezziiaanniittaattee
ffoorrttiiccuullaatt
ffoorrttiiccuulleenntt
ffoorrttiiccuulleenn††ææ
ffoorrttiiffiicciiuu
ffoorrttiiffiicciiaall
ffoorrttiiffiicciiaalliittaattee
ffoorrttiilleerriiee
ffoorrttiilleerriissttiiccææ
ffoorrttiisstt
ffoorrttiissttiiccææ
ffoorrttiittuuddiinnee
ffoorrttiisstteerriiee
ffoorrttiisstteerriiccææ
ffoorrttiissttiiaanntt
ffoorrttiizzaannaatt
ffoorrttiissttææ
ffoorrttiissttiimmee
ffoorrttiibbiill
ffoorrttoocchheeaatt
ffoorrttoocchheeaattrrææ
ffoorrttoocchheettrrii§§
ffoorrttæærriiee
ffoorrttæærriimmee
ffoorrttaarree
ffoorrttaarriittuuddiinnee
ffoorrttrraarriimmeettrruu
ffoorrttaarriimmeettrriiee
ffoorrttaarriimmeettrriittuuddiinnee
ffoorrttæærreell
ffoorrttæærrii††ææ
ffoorrttii††ææ
ffooaarrttææ
ffoorrttiiccaarriiee
ffoorrttiiccaarriiaatt
ffâârrttooss
ffâârrttuuttee
ffâârrttuuddiinnaall
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((441199))  FFOO∑∑NNEETT

ffoo§§nneesstt
ffoo§§nneessttiiee
ffoo§§nneessttiinnss
ffoo§§nneessttiinnssiittaattee
ffoo§§nneetteedd
ffoo§§nneetteeddiittuuddiinnee
ffoo§§nneetteezzii§§
ffoo§§nneetteeddiiffoorrmmaarrttiicc
ffoo§§nneecc
ffoo§§nneeccii
ffoo§§nneecciiee
ffoo§§nneeccoommeettrruu
ffoo§§nnii††eell
ffoo§§nnii††eelluu§§
ffoo§§nnii††eelliimmee
ffoo§§nniittaattee
ffoo§§nniicc
ffoo§§nniicciiee
ffoo§§nniicciimmee
ffoo§§nniimmffææ
ffoo§§nniimmffaaiicc
ffoo§§nniimmffeessttiittaattee
ffoo§§nniimmffeessttiivv
ffoo§§nniimmffeessttiivviittaalliissmm
ffoo§§nniimmiiccaa
ffoo§§nniimmiicciimmee
ffoo§§nniimmiiccnniicciittuuddiinnee
ffoo§§nniimmiiccuu††aa
ffoo§§nniinnggee
ffoo§§nniinnssooaarree
ffoo§§nniinnggeerree
ffoo§§nniinnggeerreenntt
ffoo§§nniinnssoorriittaarree
ffoo§§nniinnssoorriiooaarrææ
ffoo§§nnii§§ææ
ffoo§§nnii§§aatt
ffoo§§nn§§iimmee
ffoo§§nnii§§eeaallææ
ffoo§§nnii§§ttee
ffoo§§nnii††iiccææ
ffoo§§nnii††eelliinnææ
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ffoo§§nnii††eeaa
ffoo§§nnii††eeii
ffoo§§nnii††eelliimmee
ffoo§§nnii††eellii§§
ffoo§§nniittuuddiinnaalliittaattee
ffoo§§nnooaappttee
ffoo§§nnooiimmææ
ffoo§§nniissttrrææ
ffoo§§nniissttrriittaattee
ffoo§§nniissttrroozzææ
ffoo§§nneettiicc
ffoo§§nneettiicceeaallææ
ffoo§§nneettiimmee
ffoo§§nnii††iiee
ffoo§§nnii††iiaalliittaattee
ffòò§§nniiee
ffoo§§nniimmee
ffoo§§nneeaagg
ffoo§§nneeggiimmee
ffoo§§nneegg

((442200))  FFRRAAGG~~

ffrraaggaallee ∑i o porni Fraga fragale
ffrraaggaaddææ    …færæ nici o fragadæ
ffrraaggaappææ    …înspre fragapæ
ffrraaggaarreeaannccææ
ffrraaggeerrææ
ffrraaggeerriittaattee
ffrraaggeerriittuuddiinnaalliittaattee
ffrraaggeerreeaallææ
ffrraaggeerreettee
ffrraaggaavvææ
ffrraaggaavvaattiiccææ
ffrraaggaavviimmee
ffrraaggaavvii§§
ffrraaggiiaall
ffrraaggiiaalliittaattee
ffrraaggiittaattee
ffrraaggiittuuddiinnee      Altfel n-ar fi ceea ce (foarte) este
ffrraaggiimmee
ffrraaggeeee Frumos, nu ?
ffrraaggiioollooggiiee
ffrraaggiioollooggooss
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ffrraaggiioollooggooppeettaallææ
ffrraaggnnoossttiicc
ffrraaggnnoossttiicciittaattee
ffrraaggnnoossttiicciissttmm
ffrraaggnnoosstteeooppaattnniiccææ
ffrraaggoorrææ
ffrraaggoorraattiiccææ
ffrraaggrriiccoollææ
ffrraaggrriiccuullttuurraallææ
ffrraaggiicciidd
ffrraaggiicciiddiittaattee
ffrraaggiivvææ
ffrraaggiioossvviissmm
ffrraaggiivvaalliiccææ
ffrraaggììccææ
ffrrààggiiccææ  
ffrraaggiissmm
ffrraaggii§§
ffrraaggiiccuu††ææ      Ca o gagicu†æ
ffrraaggiissmm
ffrraaggiissmmeennaa
ffrraaggiissmmeenniittaattee
ffrraaggrrii§§ææ  Precum veri§oaræ-sa, Magri§a
ffrraaggaallaannttææ
ffrraaggaalliiccææ
ffrraaggaammbbææ
ffrraaggaammbbaanniissmm
ffrraaggaarrooffii††ææ
ffrraagguurriiddææ
ffrraaggaauurrææ
ffrraaggææuurriiccææ
ffrraaggiiggeeaa
ffrraaggiittaannææ
ffrraaggooaallææ
ffrraaggoolliicciiuunnee
ffrraaggoollaannccææ
ffrraaggoolliicciiuunnee
ffrraaggoolliittææ
ffrraaggrraa††iiee
ffrraaggrraa††iiooaassææ
ffrraaggrraa††iiaattææ
ffrraaggaallææ
ffrraaggaalliittuuddiinnee
ffrraaggaalliittaattee
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ffrraaggaallaabbiillææ
ffrraaggaallaabbiilliittiissmm
ffrraaggaalliittaarriissmm
ffrraaggììddææ
ffrraaggiiddiittaattee
ffrraaggiiddii§§ææ
ffrraaggiiddiiccææ
ffrraagguurrooaassææ
ffrraagguurrææ
ffrraagguurriimmee
ffrraagguurriittaattee
ffrraagguurree§§ææ
ffrraagguurriittuuddiinnee
ffrraagguurree§§tteeaannccææ
ffrraagguurree§§tteenniiee
ffrraagguurree§§nniicciiee
ffrraagguurree§§nniiccææ
ffrraagguurrii††ææ
ffrraagguurrii††eenniiee
ffrraagguurriiffoorrmmææ
ffrraagguurriittuuddiinnee
ffrraagguuttuuiiee
ffrraagguuttuuiissmm
ffrraagguuttuuiittaattee
ffrraagguuttuuiiaannddrrææ
ffrraagguuttuuiinnii††ææ
ffrraagguuttiiooaassææ
ffrraagguuttuuiinnddææ
ffrraagguuttuuiiffoorrmmaattiiccææ
ffrraagguuttuuiimmee
ffrraagguuttuuii§§ææ
ffrraaggoocceennttrriiccææ
ffrraaggoocceennttrriittaattee
ffrraaggoocceennttuurrææ……  ddee  ffrraaggaassttiittaattee
ffrraaggooiissttææ
ffrraaggooiissttmmiiccææ
ffrraaggoollaattrriiee
ffrraaggoollaattrrooffiiaattææ
ffrraaggaarr
ffrraaggaarriittaattee
ffrraaggaaiinniicc
ffrraaggaaiicc
ffrraaggaaiidd
ffrraaggaaiissææ
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ffrraaggaalliinn
ffrraaggaalliinniittaattee
ffrraaggaallmmaannttææ
ffrraaggaanniinnææ
ffrraaggaannttaabbiillææ
ffrraaggaannttaabbiilliittaattee
ffrraaggaapprriicciiuu
ffrraaggaarrnnee
ffrraaggaarrnnaa††iiee
ffrraaggaarrnnooaassææ
ffrraaggaarrnnaassiieerrææ
ffrraaggaarrnnaallææ
ffrraaggaarrnnaalliittaattee
ffrraaggaarrnniivvoorrææ
ffrraaggaarrnniivvoorraaccee
ffrraaggaassttææ
ffrraaggaassttiicciittaattee
ffrraaggaassttiicciiuu
ffrraaggaassttiittaattee
ffrraaggaassttrraattooaarree
ffrraaggaassttrraa††iiee
ffrraaggaauuzzaall
ffrraaggaauuzzaalliittaattee
ffrraaggaavveerrnnææ
ffrraaggaavveerrnniittaattee
ffrraaggaavviittaattee
ffrraaggaavviicciiuu
ffrraaggaavviicciiooaassææ
ffrraaggaavvoouu
ffrraaggææpp§§uunnææ
ffrraaggææpp§§uunnaattiiccææ
ffrraaggææpp§§uunnaaiiccææ
ffrraaggææpp§§uunniiffeerrææ
ffrraaggooaappttææ
ffrraaggooaaccææzzææ
ffrraaggooaappssææ
ffrraaggooaaddææ
ffrraaggooddaannææ
ffrraaggooffææ
ffrraagguurrvvææ
ffrraagguurrtteezzaanniiaatt
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((442211))  FFRRAAGGEEDD

ffrraaggeeddiittaattææ
ffrraaggeeddooffiillææ
ffrraaggeeddiilliittaattee
ffrraaggeellææ
ffrraaggeelliinnææ
ffrraaggeennææ
ffrraaggeennttææ
ffrraaggeerrææ
ffrraaggeessttææ
ffrraaggeeddiinniiccææ
ffrraaggeeddeeiinnccææ
ffrraaggeeddeenniittaattee
ffrraaggeesscceenn††ææ
ffrrææggeezzeenn††ææ
ffrrææggeezziittuuddiinnaalliittaattee
ffrrææggeezzii§§ææ
ffrrææggeezzootteerriiccææ
ffrrææggeezziittaannttææ
ffrrææggeezzuullttaa††iiee
ffrraaggeeddiiffiicciiuu
ffrraaggeeddiicctt
ffrraaggeeddoossiiffiilliiss
ffrraaggeedduuttrruu
ffrraaggeedduu††

((442222))  FFRRAAGGIILL

ffrraaggiilliimmeellee
ffrraaggiilliimmeelliissmm
ffrraaggiilliimmeelliittaattee
ffrraaggeelliivv
ffrraaggeelliivviidd
ffrraaggeelliivvaaddææ
ffrraaggeennttiill
ffrraaggeennttiilliittuuddiinnee
ffrraaggeennttiilliimmee
ffrraaggeennttiillii§§
ffrraaggiiggoolloo
ffrraaggiiggoolloommeettrriicc
ffrraaggiiggeeaa
ffrraaggiinn
ffrraaggiinneerree
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ffrraaggiinnggaa§§
ffrraaggiirraaffææ
ffrraaggiirraaffiiccææ
ffrraaggiirraaffiittaattee
ffrraaggiiuullggiiuu
ffrraaggiilliiaarr
ffrraaggiilliibbiiuu
ffrraaggiilliicciiuu
ffrraaggiilliinnddrruu
ffrraaggiilloozzææ
ffrraaggiillaattaabbiill
ffrraaggiillaattaabbiilliittaattee
ffrraaggiillaattoorrnniicc
ffrraaggiillaattaa††iiee
ffrraaggiillaattoorriiuu
ffrraaggiillaa††iiuunnee
ffrraaggiilleemmaattiicc
ffrraaggiilleemmææ
ffrraaggiilleettaannææ
ffrraaggiilleettaannttææ
ffrraaggiilleettaannttiissmm
ffrraaggiilliiggeenntt
ffrraaggiilliiggeenn††ææ
ffrraaggiillooggiiee
ffrraaggiilluuaarree
ffrraaggiilluuaanntt
ffrraaggiilluu††iiee
ffrraaggiilluuvviiuu
ffrraaggiillaacctteerr
ffrraaggiillaaddææ
ffrraaggiillaammeenntt
ffrraaggiillaammeennttoo
ffrraaggiillaammeennttooss
ffrraaggiillaannttrrooppiiee
ffrraaggiillaarriioozzææ
ffrraaggiillaarrmmoonniiee
ffrraaggiillaarrmmoonniiccuu††ææ
ffrraaggiillaatteelliissmm
ffrraaggiillaattooaarree
ffrraaggiillaattuurrææ
ffrraaggiillddee§§
ffrraaggiillddee§§iiuu
ffrraaggiilleett
ffrraaggiilleeuu
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ffrraaggiillffiizzoonn
ffrraaggiilliiaall
ffrraaggiilliiaa††iiee
ffrraaggiilliieerrææ
ffrraaggiilliiggrraann
ffrraaggiilliippiiccææ
ffrraaggiilliissttiinniissmm
ffrraaggiillooddoorrmmææ
ffrraaggiillooggeenneettiiccææ
ffrraaggiillooggeenniiee
ffrraaggiillooggooss
ffrraaggiilloollooggiiee
ffrraaggiilloommeellææ
ffrraaggiilloonn
ffrraaggiilloottiimm
ffrraaggiilloottiimmiiee
ffrraaggiillooxxeerrææ
ffrraaggiilloozziittaattee
ffrraaggiilloozzooaaffææ
ffrraaggiilloozzooffiiee
ffrraaggiilliittrruu
ffrraaggiillttrraanntt
ffrraaggiillttrraa††iiee
ffrraaggiillaarr  
ffrraaggiillaarriittaattee

((442233))  FFRRAAIIEERR

ffrraaEErrggoo  ssuumm  !!
ffrraaeerriiaann
ffrraaeerriissiitt
ffrraaeerrooddiinnaammiissmm
ffrraaeerroocclluubb
ffrraaeerrooddiinnææ
ffrraaiiuurreeaa
ffrraaiiuurriitt
ffrraaiirreeaallææ
ffrraaiiuurriittuurrææ
ffrraaiieerreecc††iiee  
ffrraaeerreeccttiill
ffrraaeerreeccttiilliittaattee
ffrraaeerraattiicc
ffrraaeerraattiissmm
ffrraaeerraattiittuuddiinnee
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ffrraaeerrii§§
ffrraaeerroottiicc
ffrraaeerroottiissmm
ffrraaeerroottoommaannææ
ffrraaeerreeddiittaarr
ffrraaeerreeddiittaattiittuuddiinnaalliittaattee
ffrraaeerreezziiee
ffrraaeerreettiicc
ffrraaeerroouu
ffrraaeerrooiissmm
ffrraaeerrooiittaattee
ffrraaeerrooii§§

((442244))  FFRRIICCAA

ffrriiccaannàà  
ffrriiccnneett
ffrriicc§§ææ
ffrriiccoonnoommoosseeaallææ
ffrriiaaccppiittuullaa††iiee
ffrriiccaappiittuullaarrdd
ffrriiccææzzæættuurrææ
ffrriiccoobboorrîî§§
ffrriicciiuu
ffrriiccoo§§eeuu
ffrriiccttuuss
ffrriicctteerr
ffrriiccaallmm
ffrriiccæællææuu
ffrriiccæælliitt
ffrriiccooaaddææ
ffrriiccooaappssææ
ffrriiccooaarrddææ
ffrriiccooaassttææ
ffrriiccoosstteelliivvææ
ffrriiccooaarrddææ
ffrriiccoorrddaattiiccææ
ffrriiccoocchheettæærriiee
ffrriiccooccooaannææ
ffrriiccoonnii††ææ
ffrriiccuuccoonnii††iissmm
ffrriiccooddaannææ
ffrriiccooddooaa§§ææ
ffrriiccaadduucc
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ffrriiccaannddiidd
ffrriiccaannddrruu
ffrriiccaannddrriiuu
ffrriiccaappiillaarr
ffrriiccaauusstteerr
ffrriiccaauuzzææ
ffrriiccaavvoouu
ffrriiccææppccææuunn  
ffrriiccææ††eell
ffrriiccææ††eeaa  
ffrriiccææ††eelliittaattee
ffrriiccooaallii††iiee
ffrriiccaauuttoorr
ffrriiccooccoo§§aatt
ffrriiccooccooaa§§ææ
ffrriiccooll††
ffrriiccoonncceepptt
ffrriiccoonncceepp††iiee
ffrriiccoonnccllaavv
ffrriiccoonnccuurreenn††ææ
ffrriiccoonneexx
ffrriiccoonnffuuzz
ffrriiggooss
ffrriiccaaccttuuss
ffrriiccaaddaavvrruu
ffrriiccaaddâânnææ
ffrriiccaaiidd
ffrriiccaall
ffrriiccaalliittaattee
ffrriiccaalldd
ffrriiccaarr
ffrriiccaanncceerr
ffrriiccaanniinn
ffrriiccaassaanntt
ffrriiccooddrruu
ffrriiccooeerreenn††ææ
ffrriiccooggeeaammiittee
ffrriiccooffrraajj
ffrriiccooppiill
ffrriiccoorrnn
ffrriiccoossaa§§
ffrriiccoossmmiicc
ffrriiccoosstt
ffrriicceeaa  !!
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ffrriiccii§§
ffrriicciimmee
ffrriicciittaattee
ffrriiccaarrcceerrææ
ffrriiccaassnniicc
ffrriiccaalliinn
ffrriiccaannttaabbiill
ffrriiccaarrddiiaacc
ffrriiccaarriiee
ffrriiccaarrnniivvoorr

((442255))  FFRRIIGG

ffrrIIggnnoorraattiioo  eelleenncchhii
ffrriiggoolloo
ffrriiggeeaa
ffrriiggeerruuiiaallææ
ffrriiggeerrrruullee††
ffrriiggaanntt
ffrriiggaabbiillææ
ffrriiggttuuss
ffrriiggllùù  
ffrriiggiieennææ
ffrriiggaallbbeennææ
ffrriiggaallee§§
ffrriiggaanngg
ffrriiggaarrææ
ffrriiggaarraanntt
ffrriiggllaacciiaall
ffrriiggooaarree
ffrriigguurroozziittaattee
ffrriiggoo§§eeuu
ffrriiggnniiffuugg
ffrriiggnnoobbiill
ffrriiggnnoommiinniiee
ffrriiggaauurrææ
ffrriiggaauurriiffeerr
ffrriiggaauurreerr
ffrriigglloodd
ffrriigglloodduurrooss
ffrriiggoollaann
ffrriiggoollaanniittaattee
ffrriiggoolliicciiuunnee
ffrriiggoollæættaattee
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ffrriiggoolluu††
ffrriiggnnoorraann††ææ
ffrriiggrraassiiee
ffrriiggnnaannææ
ffrriiggeerrooss
ffrriigghheeaa††ææ
ffrriigghhee††aarr
ffrriigghhee††aattææ
ffrriigghhiidd
ffrriiggoottiicc
ffrriiggaannttiicc
ffrriiggiinneecceeuu

((442266))  FFRRIIGGIIDD

ffrriiggiiddrruu
ffrriiggiiddrriittaattee
ffrriiggiiddrrii§§
ffrriiggiiddrriimmee
ffrriiggiiddaatteellææ
ffrriiggiittaabbiillææ
ffrriiggiittaanniiee
ffrriiggiittaattææ
ffrriiggiittaa††iiee
ffrriiggiittee††
ffrriiggiittrraatt
ffrriiggiittrriicc
ffrriiggiittrroonnaaddææ
ffrriiggiiddeeaall
ffrriiggiiddeeaalliissmmuuss
ffrriiggiiddeeaattiicc
ffrriiggiiddeeaa††iiee
ffrriiggiiddeennttiicc
ffrriiggiiddeennttiittaattee
ffrriiggiiddeeoollooggiiee
ffrriiggiiddiillææ
ffrriiggiiddiioomm
ffrriiggiiddiiooaattææ
ffrriiggiiddooll
ffrriiggiiddoollaattrriiee
ffrriiggiiddoollii††ææ
ffrriiggiinnggaa§§
ffrriiggiinnttææ
ffrriiggiittaannææ
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ffrriiggiiggeeaa
ffrriiggiiddiiccaa

((442277))  FFRRIIGGEE

ffrriiggeeaalliittaattee
ffrriiggeeaalliittuuddiinnee
ffrriiggeemmeennii
ffrriiggeeaammææ
ffrriiggeeaannææ
ffrriiggeellooaassææ
ffrriiggeelloozziiee
ffrriiggeennææ
ffrriiggeenneezzææ
ffrriiggeenniittaalliittaattee
ffrriiggeenniittaall
ffrriiggeenniiuu
ffrriiggeennttiillææ
ffrriiggeennttiillee††ee
ffrriiggeennuunncchhii
ffrriiggiinnææ

((442288))  FFRRIIPPTT

ffrriippttoohhoonnddrriiee
ffrriippttoocchhiimmeenn
ffrriippttooccrriizzììee
ffrriippttoossttaazzææ
ffrriippttootteeccææ
ffrriippttoolltteeccææ
ffrriippttootteezzææ
ffrriippttootteennuuzzææ
ffrriippttiittuuddiinnee
ffrriippttaammeerroonn
ffrriipptteelliinn
ffrriippiitteett
ffrriippttaallaamm
ffrriippttaattiivv
ffrriippttii§§
ffrriippttiimmee
ffrriippttiittuuddiinnee
ffrriippttììcc
ffrriippttiicciiaann
ffrriippttiimmee
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ffrriippttiissmm
ffrriipp††iiuunnee
ffrriippttiilliinniiuu
ffrriippttiiaall
ffrriippttuurriieerrææ
ffrriippttuurroozziittaattee
ffrriippttuurrmmeezzii§§
ffrriippttuurrtteenniiee
ffrriippttuurrtteezzaannææ
ffrriippttuurree§§ææ
ffrriippttuurrooaassææ
ffrriippttuurrvvææ
ffrriippttuurrvvææssæærriiee
ffrriippttuurrggiiuu
ffrriippttuurreettææ
ffrriippttuu††oovvllaahhææ
ffrriippttuuvveerrttuurrææ
ffrriippttuuvveettææ
ffrriippttuuvviiiinn††ææ
ffrriippttuuvvâânnttaarree
ffrriippttuuvvâânntt
ffrriippttuuvvâânnttæættoorr
ffrriippttuurruuggææ
ffrriippttaall
ffrriippttaalliittaattee
ffrriippttaalliissmm

((442299))  FFRRIISSOONN

ffrriissoonnoorr
ffrriissoonniicc
ffrriissoonnaarr
ffrriissoommnn
ffrriissoommnniicciittaattee
ffrriissoonnoommaassttiiccææ
ffrriiggssoonn
ffrriippssoonn
ffrriissoonnccttuuooss
ffrriissoonnddiinnææ
ffrriissoonndduulleeuu
ffrriissoonneesstt
ffrriissoonniirriicc
ffrriissoonnooaarree
ffrriissoonnoorraabbiill
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ffrriissoonnttiicc
ffrriissoonnoorriiffiicc
ffrriizzoonnaallææ
ffrriizzoonnooiidd
ffrriizzoonnoommaattooppeeiicc

((443300))  FFRRAAUUDDAA

ffrraauuddiieerree
ffrraauuddiiaanntt
ffrraauuddiittoorr
ffrraauuddiieenn††ææ
ffrraauuddiibbiill
ffrraauuddiittiivv
ffrraauuddii††iiee
ffrraauuddaarrhhiieecc
ffrraauuddeennttiicc
ffrraauuddeennttiiffiiccaarree
ffrraauuddiissmm
ffrraauuddii§§
ffrraauuddiittaattee
ffrraauuddooaappæærraarree
ffrraauuddoobbiiooggrraaffiiee
ffrraauuddoocceeffaall
ffrraauuddooccoonnttrrooll
ffrraauuddooccrraatt
ffrraauuddooccrraa††iiee
ffrraauuddooccrriittiiccææ
ffrraauuddeemmaassccaarree
ffrraauuddooddiiddaacctt
ffrraauuddooggrraaff
ffrraauuddooggrraaffoolloogg
ffrraauuddoohhttoonn
ffrraauuddoommaatt
ffrraauuddoommaattiissmm
ffrraauuddoonnoommiiee
ffrraauuddooppssiiee
ffrraauuddoorr
ffrraauuddoorriittaarr
ffrraaiiddaaddaaffee
ffrraauuddeeaallææ
ffrraaùùdd
ffrraauuddæættuurrææ
ffrraauuddiimmee
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ffrraauuddiittuuddiinnee

((443311))  FFRREECC

ffrreeccaalliibbrruu
ffrreeccaalliibbrraatt
ffrreeccaappiittooll
ffrreeccaaddrruu
ffrreeccaaddrraatt
ffrreeccaabbaarreett
ffrreeccaabbiinnææ
ffrreeccaabbiinneettiicc
ffrreeccaabbrraarree
ffrreeccaabbrriioolleettææ
ffrreeccaabbrriioollææ
ffrreeccaaddâârr
ffrreeccaaddâânnææ  
ffrreeccaaddææ
ffrreeccaaddeennææ
ffrreeccaaddeenn††aarree
ffrreeccaaddeennttiissmm
ffrreeccaaddrriill
ffrreeccaaii
ffrreeccaaii§§
ffrreeccaaiiaacc
ffrreeccaaiidd
ffrreeccaaiinniicc
ffrreeccaaiissææ
ffrreeccaall
ffrreeccaallææ
ffrreeccaalliinnææ
ffrreeccaalliinniittaattee
ffrreeccaalliinniissmm
ffrreeccaalliittaaii
ffrreeccaallaabbrreeaazzaa
ffrreeccaallaannddrruu
ffrreeccaallee
ffrreeccaalldd
ffrreeccààlliicc
ffrreeccaalliicciittaattee
ffrreeccaalliicciiuu
ffrreeccaalliicciiffoorrmm
ffrreeccaalliiff
ffrreeccaalliinn
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ffrreeccaallmm
ffrreeccaalloorriiee
ffrreeccaalloottææ
ffrreeccaalloottiittaattee
ffrreeccaalloottiissmm
ffrreeccaallccuull
ffrreeccaalluupp
ffrreeccaammbbiiee
ffrreeccaammeeee
ffrreeccaammeelliiee
ffrreeccaammeerrææ
ffrreeccaammeerriissttææ
ffrreeccaammffoorr
ffrreeccaannaabbiiss
ffrreeccaannaappeeaa
ffrreeccaannaappeelliissmm
ffrreeccaannaappeelliittuuddiinnee
ffrreeccaannaappeelliittaattee
ffrreeccaannaappeelliimmee
ffrreeccaannaarr
ffrreeccaannaarrttiicc
ffrreeccaannaatt
ffrreeccaannddeell
ffrreeccaannddiidd
ffrreeccaannddiiddaatt
ffrreeccaannddrriiuu
ffrreeccaanneeaa
ffrreeccaanneettææ
ffrreeccaanniiccuullææ
ffrreeccaanniinn
ffrreeccaannii§§
ffrreeccaannoonn
ffrreeccaannoonneeaallææ
ffrreeccaanntt
ffrreeccaannttaarr
ffrreeccaannttaarriiddææ
ffrreeccaannttiilleennææ
ffrreeccaannttoo
ffrreeccaann††oonneettææ
ffrreeccaappeerrææ
ffrreeccaappeellææ
ffrreeccaappiiee
ffrreeccaappiittooll
ffrreeccaapprrææ
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ffrreeccaapprriinniissmm
ffrreeccaapprriicciiuu
ffrreeccaapprriicciioozziittaattee
ffrreeccaappuull--§§aarrppeelluuii
ffrreeccaarreenn††ææ
ffrreeccaarreenn††aattææ
ffrreeccaarriicc
ffrreeccaarriieerrææ
ffrreeccaarrnnaall
ffrreeccaarrnnaalliittuuddiinnee
ffrreeccaarrnnaalliimmeettrruu
ffrreeccaarrnnaa††iiuunnee  ((ffiiii  ddee§§tteeaappttææ!!))
ffrreeccaarrnnaaxxii  !!
ffrreeccaarroottiiddææ
ffrreeccaarroottiittuuddiinnaalliittaattee
ffrreeccaarruuss
ffrreeccaassaabbiill
ffrreeccaassaanntt
ffrreeccaassaapp
ffrreeccaasscchheettææ
ffrreeccaassttææ
ffrreeccaassttiittaa††iiuunnee
ffrreeccaassttiittaattee  ((cceennttuurrææ  ddee))
ffrreeccaassttaannææ
ffrreeccaassttaanniiccoollææ
ffrreeccaassttrrææ
ffrreeccaasstteellaannææ
ffrreeccaasstteellaannddrrææ
ffrreeccaasstteellaanniittaattee
ffrreeccaasstteellaanniittuuddiinnee
ffrreeccaassttrraavveettiissmm
ffrreeccaassttrraavveettiittuuddiinnaalliittaattee
ffrreeccaattaaiiff
ffrreeccaattaallaannææ
ffrreeccaattaarrgg
ffrreeccaattaarrggiimmee
ffrreeccaattaarrggiiuu
ffrreeccaatteennææ
ffrreeccaattiiffeeaa
ffrreeccaattiiffeellaattææ
ffrreeccaattiiffeelliinnaattææ
ffrreeccaattiiffeelliinndd
ffrreeccaattiiffeelliinnddiicciittaattee
ffrreeccaattiiffeelliinnddiiccooiiddaall

402P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ffrreeccaattoodd
ffrreeccaattoolliicc
ffrreeccaattrreenn
ffrreeccaattrriinn††ææ
ffrreeccaa††ææ
ffrreeccaa††aavveeiiccææ
ffrreeccaauuddaall
ffrreeccaauuzzææ
ffrreeccaauuzzaalliittuuddiinnee
ffrreeccaavvaa
ffrreeccaavvaalliitteenniiee
ffrreeccaavvaalliiddiittaattee
ffrreeccaavvaalleerr
ffrreeccaavvaalleerriiee
ffrreeccaavveerrnnææ
ffrreeccaavveerrnniittaattee
ffrreeccaavveerrnniizzddææ
ffrreeccaavveerrnniieerrææ
ffrreeccaavveerrnnii††ææ
ffrreeccaavviittaa††iiee
ffrreeccaavviittaa††iioonniissmm
ffrreeccææddeenniiee
ffrreeccææiirree
ffrreeccææiinn††ææ
ffrreeccæællæættoorriiee
ffrreeccæælldduurraattiiccææ
ffrreeccæælliirree
ffrreeccæælluuggæærrii††ææ
ffrreeccæælluu§§
ffrreeccææmmaa§§ææ
ffrreeccæænnii††ææ
ffrreeccææpprrii††ææ
ffrreeccææpp§§uunnææ
ffrreeccææpp§§oorr
ffrreeccæærrnnii††ææ
ffrreeccææ††eeaa
ffrreeccææ††eelliimmee
ffrreeccææuu§§
ffrreecceerree
ffrreeccæættooaarree
ffrreecceenntt
ffrreecceeppttiivv
ffrreecctt
ffrreeccttaatt
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ffrreeccttaall
ffrreeccaarrllaattææ
ffrreeccaarrttaammeenntt
ffrreeccaattoommbbææ
ffrreecclluuzzææ
ffrreeccoollooggiiee
ffrreecciipprroocc
ffrreecciittaall
ffrreeccttoorr
ffrreeccuull
ffrreeccuulleeggeerree
ffrreeccvveessttrruu
ffrreeccaaddâânnææ
ffrreeccoonnffoorrtt
ffrreeccoorrdd
ffrreeccoorrddiicc
ffrreeccuurrss
ffrreeccvviieemm
ffrreeccllaajj
ffrreeccuullaammeenntt
ffrreeccuullææ
ffrreeccaalliinn
ffrreeccttoo--vveerrssoo
ffrreeccooaajjææ
ffrreeccooaarrddææ
ffrreeccuu§§ccææ
ffrreeccuu§§iiccææ
FFrreeaaccææ  ddee  llaa  mmiinnee  ppaahhaarruull  aacceessttaa
FFrreeaaccææ--mmeeaarrggææ

((443322))  FFRRIIVVOOLL

ffrriivvoollttææ
ffrriivvoolluuttææ
ffrriivvoolluu††iiee  
ffrriivvoolliittiivv
ffrriivvoollaanntt
ffrriivvoolluunnttaarr
ffrriivvoollaattiill
ffrriivvoolleenn--nnoolleennss
ffrriivvoolliinnttiirr
ffrriivvooaalleettææ
ffrriivvoollaannddeezzææ
ffrriivvooaallææ
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ffrriivvoollaajjææ
ffrriivvoollæærriiee
ffrriivvooaallnniicciittaattee
ffrriivvoollaarr
ffrriivvoolleeaaccææ
ffrriivvoolleeaacc
ffrriivvoollii††ææ
ffrriivvoolliivvææ
ffrriivvoolloogg
ffrriivvoollooggiiee
ffrriivvoolltteeaannccææ
ffrriivvoollddeeaayy
ffrriivvoollaaiicc
ffrriivvoollaaiitt--mmoottiivv
ffrriivvoollii§§
ffrriivvoolliittuuddiinnee
ffrriivvoollnniicc
ffrriivvoollttææ
ffrriivvoollaattiicc
ffrriiVVoollttaaiirree
ffrriivvoolluubbiill
ffrriivvoolleeaaggiinnooss
ffrriivvoolleeiicc
ffrriivvoollffaacctt
ffrriivvoollaabbiiaall
ffrriivvoollaaccttiicc
ffrriivvoolluuppttaattee
ffrriivvoollttaajj
ffrriivvoolliiaannææ
ffrriivvoolluumm
ffrriivvoolliimmbbææ
ffrriivvoolliirriicc
ffrriivvoolliirriissmm
ffrriivvoolliitteerraatt
ffrriivvoolluubbrriicc
ffrriivvoolluussttrruu
ffrriivvoolluuxx

((443333))  FFRRÂÂNNGGEERREE

ffrrâânnggeezzeeaallææ
ffrrâânnggeerraarree
ffrrâânnggeesstt
ffrrâânnggeessttiiccuullaa††iiee
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ffrrâânnggeennuunncchhii
ffrrâânnggeennuucchheerree
ffrrâânngghheessuuiiaallææ
ffrrâânngghheessuuiittææ
ffrrâânnggeedd
ffrrâânnjjeett
ffrrâânnzzææ
ffrrâânnggeenniiooss
ffrrâânnggeenniioozziittaattee
ffrrâânnffeerr
ffrrâânnggeerraa§§
ffrrâânnggeennuuuu
ffrrâânnggeerriinn††ææ
ffrrâânnggeessttiiee
ffrrâânnggiinneerr
ffrrâânnggææmmaatt
ffrrâânnggeessttuuooss
ffrrâânnttæærriittuurrææ
ffrrâânnttiinnss
ffrrâânnttuurrnnaarree

((443344))  FFRRUUCCTT

ffrruuccttaall
ffrruuccttaalliittaattee
ffrruuccttaalliicc
ffrruuccttaalliinn
ffrruuccttaarriicc
ffrruuccttaavviicc
ffrruuccttaazziicc
ffrruuccttaa§§iicc
ffrruuccttaa††iiee
ffrruuccttaa††iioonnaammeenntt
ffrruuccttiivv
ffrruuccttiivviittaattee
ffrruuccttiivviisstt
ffrruuccttiivviissttiiccææ
ffrruuccttiivvoorriittaattee
ffrruuccttoorr
ffrruuccttiittaattee
ffrruuccttrriittææ
ffrruucc††iiuunnee
ffrruucctteerriiee
ffrruucctteerriicc
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ffrruucctteerriicciittaattee
ffrruuccttiimmee
ffrruuccttii§§
ffrruuccttee§§
ffrruucctteett
ffrruuccttuuzziittaattee
ffrruuccttuuaalliittaattee
ffrruuccttaaeeddrruu
ffrruuccttaaeeddrriicc
ffrruuccttuuaanntt
ffrruuccttuurrææ
ffrruuccttuurraall
ffrruuccttuurraalliissmm
ffrruuccttuurraalliittaattee
ffrruuccttaavvææ
ffrruuccttaavvooiidd
ffrruuccttaavviissmm
ffrruuccttooggeenn
ffrruuccttooggeenneezzææ
ffrruuccttooggeennaarr
ffrruuccttooggoonnaall
ffrruuccttooiihh
ffrruuccttoommbbrriiee
ffrruuccttooppoodd
ffrruuccttoossiillaabbiicc
ffrruuccttiittoorr
ffrruuccttiittoorriissmm
ffrruuccttiiffeellaannddrriicc
ffrruuccttiiffeelliinnddiicc
ffrruuccttiilliinnddiicciittaattee
ffrruuccttiiooss
ffrruuccttuurrææ
ffrruuccttuueessttrruu
ffrruuccttiiooaarrææ
ffrruuccttaaddææ
ffrruuccttiinnææ
ffrruucctteerree
ffrruuccttoonnddææ
ffrruuccttuullææ
ffrruuccttiimmeenntt
ffrruuccttiimmeennttaarr
ffrruuccttiiuu
ffrruuccttiiaall
ffrruuccttiiccuullaarriittaattee
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ffrruuccttiimmeennttaa††iiuunnee
ffrruuccttaarrii††ææ
ffrruuccttooiinniicc
ffrruucctteeaallææ
ffrruucctteeaalliittaattee
ffrruucctteeaalliissmm
ffrruucctteennzziiee
ffrruuccttaaccuull
ffrruuccttii††iiee
ffrruuccttaaggiiuu
ffrruuccttaaggiiaarrææ
ffrruuccttuuaannttææ
ffrruuccttuuaa††iiee
ffrruucctteenn††ææ
ffrruucctteenn††iiaall
ffrruucctteenn††iiaalliittaattee
ffrruucctteeggrraalliittaattee

((443355))  FFRRUUMMOOSS

ffrruummoossooss
ffrruummoossaattuurrææ
ffrruummoossaammeenntt
ffrruummoossaammeennttaall
ffrruummoossaammeennttaalliittaattee
ffrruummeennooss
ffrruummoosseebbiitt
ffrruummoosseebbiirree
ffrruummuussiiuu
ffrruummuu§§iiuu
ffrruummuu§§iiiiccææ  ((ffiiiiccææ))
ffrruummuuccooss
ffrruummuussccooss
ffrruummoo§§ììee
ffrruummoo§§iieerreeaassææ
ffrruummoo§§uulliiccææ
ffrruummoo§§nneeaagg
ffrruummoo§§tteeaaccææ
ffrruummooaaccææ
ffrruummooaallee
ffrruummooaarrææ
ffrruummooaarrttee
ffrruummooaa§§ææ
ffrruummuu§§ccaattææ
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ffrruummuu§§ii††ææ
ffrruummuusscceell
ffrruummuussttooaassææ
ffrruummuussttee††ee
ffrruummuusstteeaa††ææ
ffrruummoorrooss
ffrruummoorrtt
ffrruummooppss
ffrruummoossnniicc
ffrruummoossiittaattee
ffrruummoossiittuuddiinnee
ffrruummoossii§§
ffrruummoosscc
ffrruummoossâânnzzooss
ffrruummuucceeaa
ffrruummuuiieerree
ffrruummuuiieerrooss
ffrruummbbrrooss
ffrruummuu§§ee††eell
ffrruummooaa§§ttee
ffrruummoo§§iiccææ
ffrruummoo§§mmaannææ
ffrruummooaacchhee§§ææ
ffrruummooaaiiee
ffrruummooiiooaassææ
ffrruummooiieerrii††ææ
ffrruummooaaccææ
ffrruummooaaccæærrææ
ffrruummooaarreeccaarree
ffrruummooaarreeccæærree††ee
ffrruummooaarreeccââttuu§§ii
ffrruummooaassppee
ffrruummuussttooaassææ
ffrruummooaa††ææ
ffrruummoo††aattææ
ffrruummuuiieerree
ffrruummuuiiccææ
ffrruummuullttææ
ffrruummuu§§ccaattææ
ffrruummooaallee
ffrruummoollccæælluu††ææ
ffrruummuu§§ii††ææ
ffrruummuulliiccææ
ffrruummuulleeaannææ
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ffrruummuulliinnccææ
ffrruummuulliinnddiiccææ
ffrruummuullii††ææ
ffrruummoossttiillææ
ffrruummoossttiilliittaattee
ffrruummoosstteenneeaallææ
ffrruummoossuuaarr
ffrruummuu§§iinnee
ffrruummuu§§iinnooaassææ--mmiiee--mmii  ssppuuii  
ffrruummuu§§iimmee
ffrruummuussaaii
ffrruummæættrrææ
ffrruummuuzzææ

((443366))  FFRRUUNNTTEE

ffrruunnttooss
ffrruunnttddeelleemmnn
ffrruunnttddeelleemmnniiccææ
ffrruunnttddeelleemmnniiccææ
ffrruunnttiicc
ffrruunnttaalliicc
ffrruunnttaa§§nniicc
ffrruunnttaassnniicc
ffrruunnttiimmee
ffrruunnttii§§
ffrruunnttiittuuddiinnee
ffrruunnttiittuuddiinnaallææ
ffrruunnttuuiiooss
ffrruunnttoossnniicc

((443377))  FFRRUUNNZZ~~

ffrruunnzzooaarree
ffrruunnzzaa††
ffrruunnzzaacc
ffrruunnzzaaddiiee
ffrruunnzzaallnniicc
ffrruunnzzaallææ
ffrruunnzzaallii§§ttee
ffrruunnzzaann
ffrruunnzzaa§§
ffrruunnzzæævvoorr
ffrruunnzzæævveerrddeettiiccææ

410P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ffrruunnzzæævvaarræættiiccææ
ffrruunnzzæævveerriissmm
ffrruunnzzæævveerrddiittaattee
ffrruunnzzæævveerrzziimmee
ffrruunnzzæævveerrzzii§§
ffrruunnzzbbooaarrææ
ffrruunnzzbbuucciiuummaattææ
ffrruunnzzaammbbiillææ
ffrruunnZZaammffiirrææ
ffrruunnzzaarrii††ææ
ffrruunnzzaarrvvææ
ffrruunnzzeeii††ææ
ffrruunnzzeeffiirriiaann
ffrruunnzzeettee
ffrruunnzzeexxee  !!
ffrruunnzziicceerree
ffrruunnzziiccæættoorr
ffrruunnzziiccaa§§
ffrruunnzziidd
ffrruunnzziittuuddiinnee
ffrruunnzziittuurrææ
ffrruunnzzooddiiee
ffrruunnzzoorr
ffrruunnzzoorreeaa
ffrruunnzzoorrææ
ffrruunnzzuulliiee
ffrruunnzzuulliimmee
ffrruunnzzuurrlliiee
ffrruunnzzuulluuff
ffrruunnzzvvââccnneett
ffrruunnzzvvoonn
ffrruunnzziittaattee
ffrruunnzziissmm
ffrruunnzziittuuddiinnaalliittaattee

((443388))  FFUUDDUULL

ffuudduuaall
ffuudduuaalliittaattee
ffuudduueell
ffuudduueellggiittaattee
ffuudduudd
ffuudduuddææ
ffuudduullmmeecc
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ffuudduulleeaahh
ffuudduulleefftteerr
ffuudduulleevvaannttiinn
ffuudduulleenntt
ffuudduulleennttooaarree
ffuudduulleevveenntt
ffuudduulleennttiittaattee
ffuudduulleettee
ffuudduulleemmnniicc¶¶
ffuudduulleemmnntt¶¶nn¶¶ssiissmm
ffuudduulliinnttiissmm
ffuudduullii§§
ffuudduulliimmbbrriicc
ffuudduulliimmbbiicc
ffuudduulliimmbbaarrnniicc
ffuudduulliinnggvviicc
ffuudduulliirriicc
ffuudduulleellee
ffuudduulleeiiccææ
ffuudduullcciiee
ffuudduullcciinneeee
ffuudduullæællââiiee
ffuudduullaattææ
ffuudduullaattiissmm
ffuudduullaattiittaattee
ffuudduullaattiittuuddiinnee
ffuudduullæættæærreeaa††ææ
ffuudduullææuuzzææ
ffuudduulleeaassææ
ffuudduulleebbææddææ
ffuudduulleeiittææ
ffuudduulleeaannææ
ffuudduuLLeennuu††aa
ffuudduulliiaannææ
ffuudduulliimmffææ
ffuudduullccee
ffuudduullcceeaa††ææ
ffuudduulliinnddiicc
ffuudduulliinnddiicciissmm
ffuudduulliinnddiiccooiiddaallææ
ffuudduulliinnddiiccooaassææ
ffuudduulldduurriiee
ffuudduurrdduulliiee
ffuudduurrdduulliinnddiiccææ
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ffuudduurrdduulliiooaassææ
ffuudduurrdduulliittaattee
ffuudduurrdduulliittuuddiinnee
ffuudduulleennee
ffuudduuLLeeaannaa
ffuudduuLLiiccaa
ffuudduulleennooaassææ
ffuudduulleenneevvooaassææ
ffuudduulliimmbbææ
ffuudduulliimmbbaajj
ffuudduulliimmbbiicc
ffuudduullooaass¶¶

((443399))  FFUUMM

ffuummaaccrruu
ffuummaaccrroouu
ffuummaaccuullaattææ
ffuummaaccuummllaanntt
ffuummaagg
ffuummaaggiicc
ffuummaaggiiee
ffuummaaggmmææ
ffuummaaggoott
ffuummaahhæærr
ffuummaahhoonn
ffuummaahhoorrccææ
ffuummaahhoorrcciiuukk
ffuummaaeessttrruu
ffuummaaeessttrriiee
ffuummaalleeffiicc
ffuummaalliiggnn
ffuummaannddeeaa
ffuummaannddeeaalliicc
ffuummâânnddrruu
ffuummaannggaalliicc
ffuummaannggaalliioott
ffuummaanniiaacc
ffuummaattrriiaarrhhaatt
ffuummaattrriicciiddiittaattee
ffuummaattuurr
ffuummààxxiimm
ffuummaazziiee
ffuummæællææiiee††
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ffuummææggæærriiee
ffuummaaddaammææ
ffuummaaffiiee
ffuummaahhaallaaggiiooaaiiccææ
ffuummaallaaddiiee
ffuummaalleeddiicc††iiee
ffuummaanneejj
ffuummaanneecchhiinn
ffuummaanneevvrrææ
ffuummaanntteellææ
ffuummaannttiiee
ffuummaannuuaall
ffuummaannuuaalliittaattee
ffuummaarrccææ
ffuummaarreeee
ffuummaarriijjuuaannaa
ffuummaarriiaajj
ffuuMMaarriinnaa
ffuummaarr††iiaall
ffuummeessaajj
ffuummaassiivv
ffuummaa§§iinnææ
ffuummaa§§iinniisstt
ffuummaa§§tteerrææ
ffuummaattccææ
ffuummaatteerrnnaallææ
ffuummaattiibbiilliittaattee
ffuummaattrrooaannææ
ffuummaazzeettææ
ffuummaarriimmee
ffuummæættuu§§iimmee
ffuummeeggaallnniicc
ffuummeeggaallbbeenn
ffuummeeggaarrææ
ffuummeeggaalloommaanniiee
ffuummeeggiiee§§
ffuummeellaannccoolliiee
ffuummeelleeaagg
ffuummeelliiffeerr
ffuummeellii††ææ
ffuummeellooppeeee
ffuummeennaajj
ffuummeenniirree
ffuummeennttææ
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ffuummeennuueett
ffuummeerreeuu
ffuummeerriitt
ffuummeessaajj
ffuummeessssaalliinnææ
ffuummeessiiaanniissmm
ffuummeezzaalliiaann††ææ
ffuummiiaassmmææ
ffuummiicciimmee
ffuummiilliiaanntt
ffuummiilliirree
ffuummiilloogg
ffuummiinniiccææ
ffuummiirroossiittoorr
ffuummiirroozznnææ
ffuummiirroonnoossii††ææ
ffuummiirrtt
ffuummiirrooddeenniiee
ffuummiirruuiitt
ffuummiisscceellaanneeiicc
ffuummiissiiee
ffuummiisstteerr
ffuummiisstteerriissmm
ffuummiisstteerriiccææ
ffuummiixxtt
ffuummooccnniitt
ffuummooffeettææ
ffuummoofftt
ffuummoollaattiicc
ffuummoollccoomm
ffuummoorraall
ffuummoorraavv
ffuummoosscc
ffuummoo§§
ffuummoo§§nneeaagg
ffuummoo§§tteeaacciicc
ffuummiicc
ffuummuuccaalliitt
ffuummuucceedd
ffuummuuiieerree
ffuummuulltt
ffuummuurraall
ffuummuurraatt
ffuummuurrddaarr
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ffuummuurrgg
ffuummuurrggiiuu
ffuummuurriittoorr
ffuummuurriibbuunndd

((444400))  FFUUNNDD

ffuunndduullææ
ffuunndduulliiee
ffuunnddee§§ææ
ffuunnddaalliiee
ffuunnddaallbb  
ffuunnddaallbbee††iittaattee
ffuunnddaallttoonniissttææ
ffuunnddaallaannddaallaa
ffuunnddaalliinntt
ffuunndduuiittææ
ffuunnddeevvaa
ffuunnddeevvaaiittaattee
ffuunnddiittææ
ffuunndduuiiooss
ffuunndduuiioo§§æættoorr
ffuunndduuiinnææ
ffuunndduuiinnæættoorr
ffuunnddoo§§ææ
ffuunnddaarr
ffuunnddaarrnniicc
ffuunnddaarrnniicciittaattee
ffuunnddaarrnniicciiccææ
ffuunnddæærrnniicciiee
ffuunnddaaccaappoo
ffuunnddaaccaappaaiicc
ffuunnddaaccaappii§§ttee
ffuunnddaacciiaann
ffuunnddaacciiccææ
ffuunnddaaccoottrraaccææ
ffuunnddaaccttiillooggrraaffææ
ffuunnddaaccttiillooffrraaggaaiiccææ
ffuunnddaaccttiillooggrraaffiiaattææ
ffuunnddaaccttiillooggrraammeettrriiccææ
ffuunnddaaddææ
ffuunnddaaddaaiissttææ
ffuunnddaaddaaii§§ææ
ffuunnddaaiibboojj
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ffuunnddaaiibboojjnniiccuu††ææ
ffuunnddaajjddiiee
ffuunnddaammææ
ffuunnddaammeezzææ
ffuunnddaammiiccææ
ffuunnddaammiiaannccææ
ffuunnddaannaaiiddææ
ffuunnddaannaaiittaattee
ffuunnddaanniiee
ffuunnddaannss
ffuunnddaannssaattooaarree
ffuunnddaanntteesscc
ffuunnddaarrææmmiittee
ffuunnddaanntteellæærreeaassææ
ffuunnddaanntteelliimmii§§ttee
ffuunnddaarraavveellææ
ffuunnddaarraavveellooaassææ
ffuunnddaarrddææ
ffuunnddaarriiee
ffuunnddaattiinnææ
ffuunnddaattiivvææ
ffuunnddaattooaarree
ffuunnddaammnnaattææ
ffuunnddææbbæællææzzaattææ
ffuunnddææddaaccææ
ffuunnddæællbbiioorr
ffuunnddæænn††uuiitt
ffuunnddæærraabb
ffuunnddæærraacc
ffuunnddæærrææppæænnaatt
ffuunnddæærrââmmaatt
ffuunnddaassccææll
ffuunnddææuullaatt
ffuunnddææuunnooss
ffuunnddeeaall
ffuunnddeeaallttffeell
ffuunnddeebbaarrccaatt
ffuunnddeebbaarrccaaddeerriicc
ffuunnddeebbiill
ffuunnddeebbiitt
ffuunnddeebbuu§§eeuu
ffuunnddeebbuutt
ffuunnddeeccaaddææ
ffuunnddeeccaaddeennttiittaattee
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ffuunnddeeccaaddeenntt
ffuunnddeeccaallaajj
ffuunnddeeccaallaajjiittuuddiinnee
ffuunnddeeccaalloogg
ffuunnddeeccaammeerroonn
ffuunnddeeccaannttoorr
ffuunnddeeccaappoottaabbiill
ffuunnddeeccaappssuullaabbiill
ffuunnddeeccaassiillaabb
ffuunnddeeccaattlloonn
ffuunnddeeccaavvaatt
ffuunnddeeccææzzuutt
ffuunnddeecceeddaatt
ffuunnddeecceellaabbiill
ffuunnddeecceennaall
ffuunnddeecceennaalliittaattee
ffuunnddeecceenntt
ffuunnddeecceepp††iiee
ffuunnddeecciizziiee
ffuunnddeecclliinn
ffuunnddeeccooddaatt
ffuunnddeeccoolltteeuu
ffuunnddeeccoollttaatt
ffuunnddeeccrraattiivv
ffuunnddeeddiiccaatt
ffuunnddeedduuss
ffuunnddeedduucc††iiee
ffuunnddeedduuccttiivv
ffuunnddeedduullcciitt
ffuunnddeeffeecctt
ffuunnddeeffeelliicc
ffuunnddeeffeelliiaannddrruu
ffuunnddeeffeennssiivv
ffuunnddeeffeettiisstt
ffuunnddeeffiilleeuu
ffuunnddeeffiillaarree
ffuunnddeefflloorraatt
ffuunnddeeffoolliiaatt
ffuunnddeeffuunncctt
ffuunnddeeggeerraatt
ffuunnddeeggrreessaatt
ffuunnddeegguussttaatt
ffuunnddeellææssaatt
ffuunnddeelleebbiill
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ffuunnddeelleeccttaabbiill
ffuunnddeelliiccaatt
ffuunnddeelliicciiooss
ffuunnddeelliikkaatteesssseenn
ffuunnddeelliirr
ffuunnddeelliirraanntt
ffuunnddeelliirriiuumm  
ffuunnddeelliinn
ffuunnddeelliiuu
ffuunnddeellnnii††ææ
ffuunnddeellttææ
ffuunnddeellttaaiicc
ffuunnddeemmeenntt
ffuunnddeemmoonniicc
ffuunnddeemmuulltt
ffuunnddeemmuullttiittuuddiinnaalliittaattee
ffuunnddeennuudd
ffuunnddeennuuddaatt
ffuunnddeennuuddaa††iiuuoonnaarree
ffuunnddeennuuddiicciittaattee
ffuunnddeennuuggooll
ffuunnddeeoocchhii
ffuunnddeeoocchhiiaatt
ffuunnddeeppiillaatt
ffuunnddeeppllaassaatt
ffuunnddeepplliinn
ffuunnddeepplloorraatt
ffuunnddeeppoouu,,  
ffuunnddeeppoonneenntt
ffuunnddeeppoozzii††iiee
ffuunnddeepprreessiivv
ffuunnddeerraappaajj
ffuunnddeerraaiiaajj
ffuunnddeerrddeelluu§§
ffuunnddeerriivvææ
ffuunnddeerriivvoorr
ffuunnddeessccæælleeccaatt
ffuunnddeessccæærrnnaatt
ffuunnddeeccææzzuutt
ffuunnddeesscceennddeenntt
ffuunnddeesscceennttrraatt
ffuunnddeessccooppeerriitt
ffuunnddeessccrreeiieerraatt
ffuunnddeerruuttaanntt
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ffuunnddeessaanntt
ffuunnddeessaaggiicc
ffuunnddeessccuull††
ffuunnddeesseerrtt
ffuunnddeessffæættaatt
ffuunnddeessiimmee
ffuunnddeessii§§
ffuunnddeessuueett
ffuunnddee§§æænn††aatt
ffuunnddeezziinnvvoolltt
ffuunnddeezzmmiieerrddaatt
ffuunnddiiaabboolliicc
ffuunnddiiaaffaann
ffuunnddiimmppoottrriivvææ
ffuunnddiinnaappooii
ffuunnddiinnaappooiicc
ffuunnddiinnaappooiissmm
ffuunnddiinnaappooiittaattee
ffuunnddiinnaappooiittuuddiinnaalliittaattee
ffuunnddiinnaappooìì§§
ffuunnddiinnaassttiiee
ffuunnddiioorraammææ
ffuunnddiissccrree††iiee
ffuunnddiissttiinnss
ffuunnddiivvææ
ffuunnddiivv
ffuunnddii§§
ffuunnddiivviinn
ffuunnddiivviinnaa††iiee
ffuunnddiisseeuussææ
ffuunnddoocciill
ffuunnddoocciilliissmm
ffuunnddoocciilliittaattee
ffuunnddooddeeccaaffoonniicc
ffuunnddooggmmææ
ffuunnddooggooaarree
ffuunnddooggoorrîîttoorrnniicc
ffuunnddoolleenntt
ffuunnddoolleenn††ææ
ffuunnddooiiuu
ffuunnddooiiooss
ffuunnddoommiinnaanntt
ffuunnddoorrssaall
ffuunnddoossnniicc
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ffuunnddoossnniicciittaattee
ffuunnddoossnniittuuddiinnee
ffuunnddrriicc
ffuunnddrriicciittaattee
ffuunndduuiiooss
ffuunndduummnneeaalluuii

((444411))  FFUURRAA  ((aa))

ccee  mmaaii  ttuurraa--ffuurraa  !!
ffuurraabbiill
ffuurraabbiilliittaattee
ffuurraabbiillii§§
ffuurraalluummiinniiuu
ffuurraattiivv
ffuurraattiicc
ffuurrdduuff
ffuurreettee
ffuurrgghheezz
ffuurrgghhiiuu
ffuurrììcc
ffuurrllaann
ffuurrlleesscc
ffuurrlleessccææ
ffuurrttææ--ffeerrddee
ffuurrssææ
ffuurraatteellææ
ffuurrææ††eell
ffuurrææ††iiccææ
ffuurrbbiilliinniiuu
ffuurrccaann
ffuurraajjooss
ffuurraanntt
ffuurrccuubbeeuu
ffuurreecchhii
ffuurrtteeaann
ffuurrttee
ffuurrtteezzaann
ffuurrttooaazziiee
ffuurraalliivv
ffuurree§§
ffuurrii††ææ
ffuurrmmaanndd
ffuurrdduuccaatt
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ffuurrmmuuzz
ffuurruuiitt
ffuurraassiicc
ffuurrææmmâânntt
ffuurr--ffiixx
ffuurriissddiicc††iiee
ffuurriisstt
ffuurriiuu
ffuurrnnaalliissttiiccææ
ffuurrddaarr
ffuurrddæærriittoorr
ffuurrmmuurr
ffuurrsseeccaa
ffuurrlliiuu
ffuurrssææ
ffuurrcceeaa
ffuurrcceell
ffuurrcceelluu§§
ffuurrggaattiivv
ffuurriiccee
ffuurriiccooss
ffuurriiffiiccaa
ffuurriimmee
ffuurriittaann
ffuurrooii
ffuurr--ssâânnggee
ffuurrttaarree
ffuurruulleenntt
ffuurraall
ffuurrdd
ffuurrddiinnææ
ffuurrddoommuutt
ffuurreexxcciittaa††iiuunnee
ffuurriiooaarrææ
ffuurrââss
ffuurrooggaatt
ffuurrpprriizzææ
ffuurrssææ
ffuurrbbaann
ffuurrbbaatt
ffuurrbbuurree
ffuurrnneeuu
ffuurrttuurriiccææ,,  ffuurrttuurreeaa……  
ffuurrbbaaggiiuu
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ffuurrggæællææii
ffuurrlliiuu

((444422))  FFUURRIIEE

iinnffuurriiee
iinnffuurriiooss
FFuurriiee  PPaappaallææ
ffuurriioo§§eenniiee
ffuurriiaa§§ææ
ffuurriiee§§eeaassccææ
ffuurriinniiffeerr
ffuurriinnooss
ffuurriinnoocceerr
ffuurriinnoocceerriittææ
ffuurrhhyyttoonn
ffuurriiccttuuss
ffuurriiddiiccuull
ffuurriiggiidd
ffuurriinnoocceeffaall
ffuurriioolliitt
ffuurriippoossttææ
ffuurriittmmiicc
ffuurriittmmiirr
ffuurriittmmaatt
ffuurriittuuaall
ffuurriizziibbiill
ffuurriizzooiidd
ffuurriizzoomm
ffuurriizzoottoo

((444433))  FFUUSS

ffuussccaatt
ffuussccææ††iivv
ffuussccaammeenntt
ffuussccaarree
ffuussaarree
ffuussaammeennttaarree
ffuussuulleenntt
ffuussuulliinnddiicc
ffuussiicc
ffuussìì§§
ffuusstteennssiillææ
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ffuussoollææ
ffuussuuiioocc
ffuussæættoorreeaassææ
ffuussæættuurrææ
ffuussccrrææ
ffuussuurr
ffuussuurrggiiuu
ffuussttaattiivv
ffuussttooss
ffuussæænn
ffuussttiiffiiccaarree
ffuussttii††iiee
ffuussttii††iiaarr
ffuussttrraaggiiuu
ffuussaaffiirr
ffuussaaii  !!
ffuussccuullaarr
ffuusseelliinnææ
ffuussttaa††ææ
ffuussttææcciiooss
ffuussttææcciiooaarrææ
ffuussuullmmaann
ffuusseeuu
ffuussttnniicc
ffuussttiinncciiee
ffuussttiiuu
ffuussttuullææ
ffuussaallccææ
ffuussooaaiiccææ
ffuussccææ
ffuussttiicciittaattee
ffuussttppaannss
ffuusscceeppttiibbiill
ffuussppeecctt
ffuussppiicciiooss
ffuussppiinnaa
ffuussttrraaggee
ffuuss††iinnee

((444444))  FFUUTT

ffuuttaabbaaggiiccææ
ffuuttaabbèèllææ
ffuuttààbbeellææ
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ffuuttaabbiiee
ffuuttaabblliieerr
ffuuttaabbùù  
ffuuttaabbuurreett
ffuuttaaccii
ffuuttaacciittaattee
ffuuttaacciittuuddiinnee
ffuuttaacciimmeettrruu
ffuuttaacciittuurrnn
ffuuttaacctt
ffuuttaaccttiiccææ
ffuuttaaccttiiccooss
ffuuttaaccttiicciittaattee
ffuuttaaccttiimmee
ffuuttaabbaatteerree
ffuuttaabbaattaajj
ffuuttaabbæættuutt
ffuuttaabbiill
ffuuttaabbiilliittaattee
ffuuttaabbiilliittaarree
ffuuttaabbiilliittaannddrrææ
ffuuttaabbiilliittaanncc
ffuuttaabbiilliicciitt
ffuuttaabbiilliizziibbiill
ffuuttaabbiissaall
ffuuttaabbiissaalliinnææ
ffuuttaabbiissaallnniicciittaattee
ffuuttaabbiittiirr
ffuuttaabbiittiirrooaassææ
ffuuttaabbiittiirrnniicciittaattee
ffuuttaabbnneeggaa††iiee
ffuuttaabbnneeggaattooaarree
ffuuttaabboonnaatt
ffuuttaabboonnaammeenntt
ffuuttaabboonnaammeennttaalliittaattee
ffuuttaabboorrddaabbiill
ffuuttaabboorrdduurrææ
ffuuttaabboorrddeell
ffuuttaabboorrddeelliicciiuu
ffuuttaabbssttiinneenntt
ffuuttaabbssttiimmuulleenntt
ffuuttaaccaallmmiiee
ffuuttaaccaallææ
ffuuttaaccaalliiccææ
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ffuuttaaccaallvveessttrrææ
ffuuttaaccaallvveerrddiiccææ
ffuuttaaccaalloorriiccææ
ffuuttaacccceenntt
ffuuttaacccceennttiiffoorrmmiiccææ
ffuuttaacccceennttuuaattiissmm
ffuuttaacccceennttuuiittaattee
ffuuttaacccceepptt
ffuuttaacccceeppttoommaaddaarr
ffuuttaacccceeppttoommeennttaall
ffuuttaacccceeppttoommeerroonniicc
ffuuttaacccceess
ffuuttaacccceessoorriiuu
ffuuttaacccceessiioonnaammeenntt
ffuuttaacccceessiimmee
ffuuttaacccceessiiuunnee
ffuuttaacccceessiiuunniittaattee
ffuuttaaccrruu
ffuuttaaccrrii§§oorr
ffuuttaaccrriimmee
ffuuttaaccrriittuurrææ
ffuuttaaccrriibbiiee
ffuuttaaccrriimmoonniittuuddiinnaalliittaattee
ffuuttaaccrroobbaatt
ffuuttaaccrroobbæættæættoorr
ffuuttaaccrroobbæættææuu§§
ffuuttaaccrroobbaattnniicc
ffuuttaaccrroobbrraazznniicc
ffuuttaaccrroommeeggaalliittiicc
ffuuttaaccrroocceeffaall
ffuuttaaccrroommaa††iiee
ffuuttaaccrrooppoollææ
ffuuttaaccrroossttiihhnniicc
ffuuttaaccrroossttiihhiiee
ffuuttaacctt
ffuuttaaccttiivvaanntt
ffuuttaaccttiivveeaa††ææ
ffuuttaaccttiivviittaa††iioonnaalliissmmuuss
ffuuttaaccttoorriiee
ffuuttaaccttrrii††iissmm
ffuuttaaccttuuaall
ffuuttaaccttuuaarreegg
ffuuttààccuull--DDooaammnneeii
ffuuttaaccuuiittaattee
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ffuuttaaccuuiittiissttiicc
ffuuttaaccuuiiooaarree
ffuuttaaccuuiioopprriinnddee
ffuuttaaccuuppllaajjnniicc
ffuuttaaccuutt
ffuuttaaccvviillææ
ffuuttaaccvviilliittaattee
ffuuttaadd--iinntteerriimm
ffuuttaaddiioo
ffuuttaaddâânncc
ffuuttaaddâânncciittuuddiinnee
ffuuttaaddâânnccii§§
ffuuttaaddâânncciittaattee
ffuuttaadd  lliibbiittuumm
ffuuttaadd  lliitttteerraamm
ffuuttaadd  vvaalloorreemm
ffuuttaaddvveennttiissmm
ffuuttaaddvveennttuurriittaattee
ffuuttaaeerr
ffuuttaaeerroollcclluubbiicc
ffuuttaaeerriiffeerr
ffuuttaaeerriissii§§
ffuuttaaeerroottiicc
ffuuttaaeerroottiissmmuuss
ffuuttaaeerroottoommaanniiee
ffuuttaaeerroottiicciittaattee
ffuuttaaffeett
ffuuttaaffeettiissmm
ffuuttaaffeettiittuuddiinnee
ffuuttaaffeettiiccææ
ffuuttaaffoonn
ffuuttaaffoonniiee
ffuuttaaffoonnooffiilliiee
ffuuttaaffuunndd
ffuuttaaffuunnddiicc
ffuuttaaffuunnddiicciittaattee
ffuuttaaffuunnddiièè
ffuuttaaffuunnddiissmm
ffuuttaaffuunndduuiitt
ffuuttaaffuunndduuiimmee
ffuuttààggeerr
ffuuttaaggeerriimmee
ffuuttaaggeerrii§§
ffuuttaaggeerriittaattee
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ffuuttaaggeerriiee
ffuuttaaggeerriissmm
ffuuttaaggeerrooaarree
ffuuttaaggeerreecctt
ffuuttaaggeerree††ææ
ffuuttaaggiill
ffuuttaaggiilliissmmiiccææ
ffuuttaaggiilliittaa††iioonnaammeenntt
ffuuttaaggiilliittaattee
ffuuttaaggiittaatttt
ffuuttaaggiittaa††iiuunnee
ffuuttaaggiittææ
ffuuttaaggiittaattooaarree
ffuuttaaggiittaattnniiccææ
ffuuttaaggnnoossttiicc
ffuuttaaggoonnaall
ffuuttaaggoonnaallggeezziicc
ffuuttaaggoonniisseeaallææ
ffuuttaaggoorraa
ffuuttaaggoorraaffoobbiiee
ffuuttaaggrreeaattææ
ffuuttaaggrreeaattææ
ffuuttaaggrreessttææ
ffuuttaaggrreeggaatt
ffuuttaaggrreeggaarr
ffuuttaaggrreessiiuunnee
ffuuttaaggrreessooaarree
ffuuttaaggrreessiivviittaattee
ffuuttaagguuddææ
ffuuttaagguuddiittaattee
ffuuttaagguuddiittaattee
ffuuttaagguurriiddææ
ffuuttaagguurriiddii§§
ffuuttaahheeuu
ffuuttaahhtt
ffuuttaahhttiiaatt
ffuuttaaiieevveeaa
ffuuttaaiissbbeerrgg
ffuuttaauuiirreeaa
ffuuttAAllbbææ  ccaa  ZZææppaaddaa
ffuuttaallddee
ffuuttaalleeaattoorriiuu
ffuuttaalleeee
ffuuttaallddææmmaa§§
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ffuuttaalleeaann
ffuuttaalleeggaa††iiuunnee
ffuuttaalleeggeerree
ffuuttaalleeggoorriiee
ffuuttaalleeggrruu
ffuuttaalleeggrreeaa††ææ
ffuuttaalleennee
ffuuttaalleenniiccooll
ffuuttaalleenniiccuullttuurrææ
ffuuttaalleenniittaattee
ffuuttaalleenniittuuddiinnee
ffuuttaalleerrggiiee
ffuuttaalleerrttee††ee
ffuuttaalleerrttee††iittaattee
ffuuttaalleezzææ
ffuuttaalleezzii§§
ffuuttaalleezziimmee
ffuuttaalleezzaajj
ffuuttaallffaabbeett
ffuuttaallffaabbeettiizzaatt
ffuuttaallffaabbeettnniiccææ
ffuuttaallggiiee
ffuuttaallggiiddiittaattee
ffuuttaallggoorriittmm
ffuuttaalliiaajj
ffuuttaalliiaannææ
ffuuttaalliiaass
ffuuttaalliibbii
ffuuttAAlliiccee  ((îînn  ¢¢aarraa……  ))
ffuuttaalliiffiiuuee
ffuuttaalliiffiiuu
ffuuttaalliiff
ffuuttaalliigg
ffuuttaalliiggaattoorr
ffuuttaalliill
ffuuttaalliimm
ffuuttaalliimmeenntt
ffuuttaalliimmeennttaa††iiee
ffuuttaalliimmeennttaarr
ffuuttaalliinn
ffuuttaalliinnaarree
ffuuttaalliinnii§§ttee
ffuuttaalliinntt
ffuuttaalliinnttaarree
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ffuuttaalliinnttæættuurrææ
ffuuttaalliippiirree
ffuuttaalliitt
ffuuttaalliitteerraa††iiee
ffuuttaalliivvaannccææ
ffuuttaalliizzeeuu
ffuuttaalllleeggrroo
ffuuttaallllaa--bbrreevvee
ffuuttaalllleeggrroo--mmaa--nnoonn--ttrrooppppoo
ffuuttaallòò,,  aallòò  !!
ffuuttaallooggeenn
ffuuttaallooggeenniiuu
ffuuttaallooggeenniissmm
ffuuttaallooggeenniittaattee
ffuuttaallooggeennii§§
ffuuttaalloonnjjææ
ffuuttaallppeessttrrææ
ffuuttaallppeessttrraa††iiee
ffuuttaallppeessttrriittuuddiinnee
ffuuttaallppeessttrriittaattee
ffuuttaalltteerr  eeggoo
ffuuttaalltteerrnn
ffuuttaalltteerrnnaattiivvææ
ffuuttaalltteerrnnaa††iiee
ffuuttaalltteerrnnaattoorrnniicc
ffuuttaallttee††ææ
ffuuttaallttoo
ffuuttaallttaa
ffuuttaalluuaatt
ffuuttaalluunnggææ
ffuuttaalluurrææ
ffuuttaallvveeoollææ
ffuuttaallvveeoolliittiicc
ffuuttaallvvii††ææ
ffuuttaallvvii††eelliinniissmm
ffuuttàànncciiee
ffuuttaannccoorraattiicc
ffuuttaannggeell  ((rraaddiiooss))
ffuuttaannttii
ffuuttaannttiissmm
ffuuttaannttiieemmææ
ffuuttaannttii§§
ffuuttaannttiimmee
ffuuttaannttuumm
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ffuuttaannuuaall
ffuuttaannuuss
ffuuttaann--vvaarrææ
ffuuttaaoolliiccææ
ffuuttaarriiaann
ffuuttaarriiccii
ffuuttaarriidd
ffuuttaarriioossoo
ffuuttaarriittmmiicc
ffuuttaarrmmææ
ffuuttaarrmmeeaannccææ
ffuuttaarrmmoonniiee
ffuuttaarrmmoonniissttææ
ffuuttaarrmmoonniittuuddiinnee
ffuuttaarrmmuurrææ
ffuuttaarrmmaammaanntt
ffuuttaarrmmaattææ
ffuuttaarrss
ffuuttaarrssuurriissmm
ffuuttaarrssii§§
ffuuttaarrttiiffiicciiuu
ffuuttaarrttiizzaannccææ
ffuuttaarrzz
ffuuttaarrzzooaaiiee
ffuuttaasscceezzææ
ffuuttaasscceettii§§
ffuuttaasspprruu
ffuuttaasspprriittuuddiinnaalliittaattee
ffuuttaassttææzzii
ffuuttaassttrruu
ffuuttaassttrraall
ffuuttaassttiicc
ffuuttaa§§
ffuuttaa§§ccuu
ffuuttaattaavviissmm
ffuuttaatteellææ
ffuuttaatteeuu
ffuuttààttiicc
ffuuttaattùù  
ffuuttaa††ææ
ffuuttaa††ââ††æættooaarree
ffuuttaa††ooaassææ
ffuuttààuull
ffuuttaauullææ
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ffuuttaauurreeoollææ
ffuuttaauutt
ffuuttaaxx
ffuuttaaxxiiaall
ffuuttaabbiilloonn
ffuuttaahhiicc
ffuuttaaiiaaddeerrææ
ffuuttaaiioonneettææ
ffuuttaaiirraamm
ffuuttaallaannssooaarr
ffuuttaallaaooaacchhee§§ææ
ffuuttaallaauurr
ffuuttaallaauurrooaaiiccææ
ffuuttaalleennææ
ffuuttaalleerriinnææ
ffuuttaalliissttiiccææ
ffuuttaalloonn
ffuuttaalloott
ffuuttaallttiicc
ffuuttaalluussttrrææ
ffuuttaalluussttrraaddææ
ffuuttaammbbuuss
ffuuttaannaalliittaattee
ffuuttaannææ
ffuuttaannccnnoottææ
ffuuttaannddææ
ffuuttaannddiieerrææ
ffuuttaannddiittiissmm
ffuuttaanndduulliieerrææ
ffuuttaanndduurrææ
ffuuttaanndduurriissttææ
ffuuttaanniieerrææ
ffuuttaannii††ææ
ffuuttaannttææ
ffuuttaarrbbaarrææ
ffuuttaarrbbaarriiffoorrmmææ
ffuuttaarrbbææ--AAllbbaassttrrææ
ffuuttaarrccææ
ffuuttaarrddææ
ffuuttaarrddoouu
ffuuttaarreemm
ffuuttaarreettææ
ffuuttaarriieerrææ
ffuuttaarriittoonn

432P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ffuuttaarriittoonnaall
ffuuttaarroocc
ffuuttaarroonn
ffuuttaarroonniiee
ffuuttaa§§ccææ
ffuuttaa§§ooaallddææ
ffuuttaall
ffuuttaanntt
ffuuttææccii††ææ
ffuuttææii
ffuuttææiittææ
ffuuttææiiaa§§
ffuuttææiiee§§ii††ææ
ffuuttææiiaannddrruu
ffuuttææii††ææ
ffuuttæællææiioorr
ffuuttæællæællææuu
ffuuttæællæærriiee
ffuuttæællooss
ffuuttæælluu††
ffuutteeaattææ
ffuutteeaattiittuuddiinnee
ffuutteellaaddoonnææ
ffuutteellccaannttoo
ffuutteellddiiee
ffuutteelleeàà
ffuuttèèllee--aarrttee
ffuutteelleettrriissttiiccææ
ffuutteellffeerr
ffuutteellggiiaann
ffuutteelliicciisstt
ffuutteelliiccooss
ffuutteelliitt
ffuutteenneevvooll
ffuutteerræærriiee
ffuutteessttiiaall
ffuutteessttiiaalliittaattee
ffuutteessttiiee
ffuutteesstt
ffuutteesstt--sseelllleerr
ffuuttee§§lleeaaggææ
ffuuttee§§lliiuu
ffuuttee§§tteelliiee
ffuuttee††iiee
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ffuuttee††iivvaann
ffuutteeuuccææ
ffuutteeuu††ææ
ffuutteezzææ
ffuutteezzeeaa
ffuutteezzmmaattiiccææ
ffuutteezznnææ
ffuuttiiggaammiiaa
ffuuttiillaatteerraall
ffuuttiillaann††
ffuuttììllææ
ffuuttiilliiaarr
ffuuttiilliiaarrdd
ffuuttiilliinnggvv
ffuuttiimmeennssuuaall
ffuuttiimmiilleennaarr
ffuuttiinnaaggiiuu
ffuuttiinnaarr
ffuuttiinneeffææccæættoorr
ffuuttiinneemmeerriittaarree
ffuuttiinnee††ee
ffuuttiinnii§§oorr
ffuuttiinnoocclluu
ffuuttiinnoomm
ffuuttiiooggeenneezzææ
ffuuttiioolloogg
ffuuttiioollooggiiee
ffuuttiioonnoommiiee
ffuuttiioottaaxxiiee
ffuuttiioottiicc
ffuuttiippeedd
ffuuttiivvaalleenntt
ffuuttiivvaallvvææ
ffuuttiivvoollii††ææ
ffuuttiizzaannttiinniissmm
ffuuttiizzaarreerriiee
ffuuttâârrff
ffuutteeaarrffææ
ffuuttooccaannææ
ffuuttooaaiittææ
ffuuttooaallææ
ffuuttooaammbbææ
ffuuttooaarrffææ
ffuuttooaa††ææ
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ffuuttoobbiinnaattooaarree
ffuuttoocceett
ffuuttooeemm
ffuuttooeemmaattiicc
ffuuttooii
ffuuttooiiaallææ
ffuuttooiieerr
ffuuttooeerriiee
ffuuttooeerreeaassææ
ffuuttooeerrooaaiiiiccææ
ffuuttoo§§ttee
ffuuttooll
ffuuttoolleerroo
ffuuttoollttææ
ffuuttoonneettææ
ffuuttoonnjjuurr
ffuuttoonnoommiiee
ffuuttoorr
ffuuttooddrriinn
ffuuttoorrddeeii
ffuuttoorrddeell
ffuuttoorreeaall
ffuuttoorriicc
ffuuttoorriiuumm
ffuuttoorrttææ
ffuuttooaarrttææ
ffuuttoorrttiilliittææ
ffuuttoorrttiicciiææ
ffuuttooss
ffuuttssaajj
ffuuttoo§§oorroogg
ffuuttoo††oommaann
ffuuttoouu
ffuuttuucc
ffuuttuuccaall
ffuuttuuccææ
ffuuttuuccæællaaiiee
ffuuttuuccæættuurrææ
ffuuttuuiiaacc
ffuuttuullaann
ffuuttuurriicc
ffuuttuuzzææ
ffuuttuuzzaattææ
ffuuttuuzznnææ
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ffuutteeaacc
ffuutteeaaffææ
ffuutteeaaii
ffuutteeaaiinnæærriiee
ffuutteeddrruu
ffuutteeddrriiee
ffuutteelleebbrruu
ffuutteelleebbrriittaattee
ffuutteelleessttææ
ffuutteelliibbaattaarrææ
ffuutteellnniicc
ffuutteellttiicc
ffuutteennttrruu
ffuutteennttuurrææ
ffuutteennzzoorr
ffuutteerreebbrraall
ffuutteerreemmoonniiee
ffuutteerreesscc
ffuutteerrnneerree
ffuutteerrooss
ffuutteerriittuuddiinnee
ffuuttooaaffeezzææ
ffuuttooaappssææ
ffuuttooaarrddææ
ffuuttooddaannææ
ffuuttuurriieerrææ
ffuuttuurriiooaassææ
ffuuttuurrtteezzaannææ
ffuuttuurrttooaazziiee
ffuuttuurrooaassææ
ffuuttuurruulleennttææ
ffuuttuurrvvææ
ffuuttuurrvvææssæærriiee
ffuuttuurrggiiooaaiiccææ
ffuuttuuttaanneeuu
ffuuttaarree
ffuuttæærriiccææ
ffuutteerriizzaarree
ffuutteezzæættooaarree
ffuutteezzaann††ææ
ffuuttiiooaarrææ
ffuuttiiee
ffuuttrrææ
ffuuttrreemmuurr
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ffuuttrreeiieerraatt
ffuuttrreeiieerr
ffuu††iittooaaiiee
ffuu††oovvllaahhææ
ffuu††uullaacchhee
ffuuttaa  ccaappoo
ffuuttaacciicc
ffuuttaaccoo--rroommaann
ffuuttaaccttiill
ffuuttaaccttiillooggrraaffææ
ffuuttaaccttiillooggrraavveeuuzzææ
ffuuttaaiiccææ
ffuuttaajjnniicc
ffuuttaallaajj
ffuuttaalliiee
ffuuttaallbbææ
ffuuttaannaaiiddææ
ffuuttaanniiee
ffuuttaarrnniicc
ffuuttææddaaccææ
ffuutteeccaalloogg
ffuutteeccaappoottaabbiillææ
ffuutteelliicciiooss
ffuutteelliicciiuu
ffuutteelleeccttaabbiill
ffuutteelliicctt
ffuutteellnnii††ææ
ffuutteelliirr
ffuutteelliiuu
ffuutteellttooiidd
ffuutteemmnn
ffuutteemmnniittaattee
ffuutteemmooaazzeellææ
ffuutteenniiee
ffuutteenniissmm
ffuuttiiaabbiioolliicc
ffuuttiiaaffaannææ
ffuuttiiaalloogg
ffuuttiiaallooggaarree
ffuuttiiaallooggeenn
ffuuttooaallnnææ
ffuuttoommnnii§§ooaarrææ
ffuuttoommnnii††ææ
ffuuttuucceessææ
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ffuuttuudduuiiee
ffuuttuullccee
ffuuttuullcciinneeee
ffuuttuurrdduulliiee
ffuuttaajj
ffuuttaajjeerrææ
ffuuttaalloonn
ffuuttaammiinnææ
ffuuttaann§§eeiittaattee
ffuuttaattiissmm
ffuuttaattiizzaarree
ffuutteerrnn
ffuutteerrnniittaattee
ffuutteerroocclliitt
ffuutteerroosseexxuuaallnniicc
ffuutteerrooggeenn
ffuutteerroommaannææ
ffuutteerroommaanniiee
ffuuttiicciiaannææ
ffuutteeuuffeemmiissmm
ffuutteeuuffoonniiee
ffuutteeuunnuucc
ffuutteevvllaavviiee
ffuutteevvllaavviiooaassnniiccææ
ffuutteevvoolluu††iiee
ffuutteevvrriikkaa  !!
ffuutteexx
ffuutteexxcceess
ffuutteexxcciitt
ffuutteexxuulltt
ffuutteezziitt
ffuutteezzootteerriiee
ffuuttaappeerrccææ
ffuuttææ
ffuuttiieerrææ
ffuuttuurraall
ffuuttuurraaii
ffuu††aa--hhuu††aa
ffuu††aannccææ
ffuutteellææ
ffuutteellnniicciittaattee
ffuuttæærriiee
ffuutteerraann
ffuutteerraanniicc
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ffuutteeiinnææ
ffuuttee††iiuu
ffuuttiieerr
ffuuttiissttææ
ffuuttii§§oorr
ffuuttooaassææ
ffuuttrrææ
ffuuttrrii§§ooaarrææ
ffuuttuuiirree
ffuuttuuiittææ
ffuuttaarree
ffuuttaabbiilliissmm
ffuuttaabbiilliinnddiicc
ffuuttaanntt
ffuutteellccææ
ffuuttiillaarree
ffuuttiillaanntt
ffuuttiillaattoorr
ffuuttiissmm
ffuuttæællææuu
ffuuttee§§ttee
ffuuttuuaall
ffuuttuuaalliittaattee
ffuuttuuaalliissmm
ffuu††eenniiee
ffuuttaa††iiee
ffuuttii§§
ffuuttrree††
ffuuttrriitt  
ffuurrttiimmeenntt
ffuuttrrii††iiee
ffuuttooaaiiccææ
ffuuttaattiivvææ
ffuuttèèrree
ffuutteerrnniiccææ
ffuuttiinncciiooss
ffuuttiinn††ææ
ffuuttooaarree
ffuuttoorrii§§ccææ
ffuuttrreeddææ
ffuuttrreeggaaii
ffuuttrreejjuunnee
ffuuttrreesscceenntt
ffuuttrriidd
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ffuuttuurrooss
ffuuttuurroo§§eenniiee
ffuu††iiccææ
ffuuttiieenn
ffuuttiimmee
ffuuttuurraarree
ffuutteellææ
ffuutteellaajj
ffuuttttii--ffrruuttttii
ffuuttuunnggiiooaaiiccææ
ffuuttuubbeerroozzææ
ffuuttuubbuullaarr
ffuuttuuccii
ffuuttuucciiuurriiee
ffuuttuuffææ
ffuuttuuffaann
ffuuttuuffæærrii§§
ffuuttuufflliirree
ffuuttuuiiee§§
ffuuttuuii§§
ffuuttuurrttææ--dduullccee
ffuuttuurruuiiaallææ
ffuuttuutteellaarr
ffuu††iiggaannccææ
ffuu††iiggæænnee§§ttee
ffuu††iiggæænniiee
ffuu††iiiittooaarree
ffuuttaajjnniicc
ffuuttaallaabbiill
ffuuttaalleenn††ææ
ffuuttaalleett
ffuuttaalleerriiaannææ
ffuuttaalleeuu
ffuuttaallgguuss
ffuuttaalliidd
ffuuttaallzzææ
ffuuttaallooaarree
ffuuttaalloonn
ffuuttaalloorrooss
ffuuttaalluuttaarr
ffuuttaalluuttææ
ffuuttaallvvuullaarr
ffuuttaallvvææ
ffuuttaammææ
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ffuuttaammee§§
ffuuttaammppææ
ffuuttuuiioorr
ffuuttuullaaii  !!
ffuuttuulleeii
ffuuttuulliiuu
ffuuttuulluummbbææ
ffuuttuunn
ffuuttuunneell
ffuuttuunniiccææ
ffuuttuunnssææ
ffuuttuuppeeuu
ffuuttuurraa††iiee
ffuuttuurrccææ
ffuuttuuccee§§ttee
ffuuttuurreellææ
ffuuttuurrnneeuu
ffuuttuurrnniirr
ffuuttaanniinn
ffuuttaarriiaabbiill
ffuuttaarriioollææ
ffuuttaarriiuu
ffuuttaarrnnii††ææ  
ffuuttaarrzzææ
ffuuttaassttiittaattee
ffuuttaassttææ
ffuuttaasseelliinnææ
ffuuttaattrrææ
ffuuttæælleeaannææ
ffuuttææiiuuggææ
ffuuttæærraattiiccææ
ffuuttæærrooaassææ
ffuutteecciinnææ
ffuutteecciinnæættaattee
ffuutteecciinniiccææ
ffuutteellææ
ffuutteelliinnææ
ffuutteellii§§
ffuutteelloocciippeeddiiccææ
ffuutteenniinnooaassææ
ffuutteenniinnææ
ffuutteerraacciittaattee
ffuutteerraannddææ
ffuutteerrbbææ
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ffuutteerrbbiivvoorrææ
ffuutteerrggææ
ffuutteerrii§§ooaarrææ
ffuutteerriittaabbiillææ
ffuutteerrnniissaajj
ffuutteerroossiimmiill
ffuutteerrssaattiillææ
ffuutteerrssiiuunnee
ffuutteerrssoo
ffuutteerrtteebbrraall
ffuutteettiiccaall
ffuutteerrvvææ
ffuutteerrzzii§§ooaarrææ
ffuutteesseellææ
ffuutteesseelliiee
ffuutteessttaallææ
ffuutteessttaalliittaattee
ffuutteessttiiaallææ
ffuutteessttiibbuull
ffuutteessttiiggiiuu
ffuutteessttiimmeennttaarr
ffuuttee§§nniicc
ffuuttee§§nniicciiee
ffuuttaaiiccææ
ffuuttaaiiff
ffuuttaarrii§§ttee
ffuutteellooaassææ
ffuuttaannddrrææ
ffuuttaaddææ
ffuuttaa§§
ffuuttæærriiccææ
ffuuttaanneeuu
ffuuttaabbiieett
ffuuttaaxxææ
ffuuttaallee§§ææ
ffuuttee§§ææ
ffuu††eenniiee
ffuutteennææ
ffuutteerrnniiccææ
ffuu††ooaassææ
ffuuttoo§§
ffuuttooii
ffuuttoonniieerrææ
ffuuttuucc
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ffuuttuuccææ
ffuuttii§§ooaarrææ
ffuuttii††ææ
ffuuttuulliiii
ffuutteenn††ææ
ffuuttuuaall
ffuuttuuaalliittaattee
ffuutteecceenn††ææ
ffuuttaarrnniiccææ
ffuuttiittiivv
ffuuttooss
ffuuttooaassææ
ffuuttuu††aa  !!
ffuuttiiggeenn
ffuuttuurriiuu
ffuuttaammbbuull
ffuuttaammeenntt
ffuuttaammeennttaa††iiee
ffuuttaa††iiee  
ffuutteebbrruu
ffuutteerraalliiii
ffuutteesstt
ffuuttiiccuullaarr
ffuuttiiccuullaarriittaattee
ffuuttaajjeerr
ffuuttii§§
ffuuttaappeerrccææ
ffuuttuurraaii
ffuuttiillaarree
ffuuttuuaall
ffuuttuulliiccææ
ffuuttuulliiccee
ffuu††eenniiee
ffuuttaaiinniicc
ffuuttææiiooss
ffuuttææii§§
ffuuttuuaabbiill
ffuuttiieettaattee
ffuuttiimmeenntt
ffuutteennss
ffuuttuuaanntt
ffuutteemmeeii
ffuutteemmpplluu
ffuutteennaaccee
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ffuutteennssiiuunnee
ffuutteerrpprriiee
ffuutteerriibbiill
ffuutteezzaauurr
ffuutteezzææ
ffuutteezzaallææ
ffuuttiigghheell
ffuuttiivvææ
ffuuttiivveeaallææ
ffuuttiivviittuurrææ
ffuuttiiggrruu
ffuutteeggrruu
ffuuttooggrruu
ffuuttiippææ
ffuuttiippeessææ
ffuutteeaallææ
ffuuttuulleeaallææ
ffuuttllæærraaii  
ffuuttoolleerraann††ææ  ((ccaassææ  ddee))

444P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



G

((444455))  GGAABBAARRIITT

ggaabbaarriissmm
ggaabbaarriittoonn
ggaabbaarriittoonnaallææ
ggaabbaarriittoonnaalliittaa††iiuunnee
ggaabbaarriissttootteelliicciiaann
ggaabbaarriissttooccrraatt
ggaabbaarriittoonniirriicc
ggaabbaarriittoonnttiicc
ggaabbaarriittmmiicc
ggaabbaarriittmmiicciittaattee
ggaabbaarriittmmii§§
ggaabbaarriittmmiicciittaattee
ggaabbaarriittuuaall
ggaabbaarriittuuaalliissmm
ggaabbaarriittooss
ggaabbaarriittooaazznniiccææ
ggaabbaarreett
ggaabbaarriittuull  DDooaammnneeii

((444466))  GGAALLAANNTT

ggaallaannttoonniimm
ggaallaannttoonniimmiiccuurrii
ggaallaannttoonniimmeennii
ggaallaaoonnttiimmeerreeaallææ
ggaallaannttaarriicc
ggaallaannttii§§
ggaallaannttuurraajj
ggaallaannttuurraajjuuttoorraatt
ggaallaann††æærr††
ggaallaannttrreennoorr
ggaallaannttoomm
ggaallaannttoonntt
ggaallaannttaannttrriicc
ggaallaannttiittaattee
ggaallaannttiicchhiittaattee
ggaallaannttiiccaarr
ggaallaannttiittuuddiinnaalliittaattee
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((444477))  GG~~LL~~GGIIEE

ggæællæællææggiiee
ggæælleellooggiiee
ggæællæællooggiiuu
ggæællæællooggiiee
ggæællææggiittaa††iiee

((444488))  GGAAFFAA

ggaaffaabbiibbiill
ggaaffaabbiiuulliittaa††iioonniissmm
ggaaffii§§
ggaaffaabbiilliissmm
ggaaffaabbuullaa††iiee
ggaaffaa††iiee
ggaaffaacceerree
ggaaffaarrææ
ggaaffaazziiee
ggaaffeeccttaattææ
ggaaffeecctt
ggaaffeeccttiivv
ggaaffeerreenntt
ggaaffeett
ggaaffffeettuuoossoo
ggaaffiilliieerree
ggaaffiinnaajj
ggaaffiinnaa††ii
ggaaffiirrmmaa††iiee
ggaafflluuxx
ggaaffrroonntt
ggaaffllææ
ggaaffttooss
ggaaffuummaatt
ggaaffuunndd
ggaaffaacciiaall
ggaaffaacciieess
ggaaffaaccttoorr
ggaaffaaiimmææ
ggaaffaalliitt
ggaaffaallss
ggaaffaagg
ggaaffaapptt
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ggaaffaarrssææ
ggaaffaassoollee
ggaaffaassoolleeaallææ
ggaaffaassoolliitt
ggaaffaasstt
ggaaffaattaall
ggaaffaattiiddiicc
ggaaffaazzaann
ggaaffaazzææ
ggaaffææiinnææ
ggaaffæællooss
ggaaffææppttaa§§
ggaaffæætt
ggaaFFæætt--FFrruummooss
ggaaffææ††aarrnniicc

((444499))  GGAAGGIIUU,,  GGAAGGIICC~~

ggaaggeerriimmee
ggaaggiill
ggaaggiilliittaattee
ggaaggiilliimmee
ggaaggii§§
ggaaggiillii§§
ggaaggiioorrnnoo
ggaaggiittaatt
ggaaggiittæættooaarree
ggaaggeeaammæænn
ggaaggiiggaanntt
ggaaggiiggeeaa
ggaaggiimmnnææ
ggaaggiimmnnaazziiuu
ggaaggiimmnnaazziissttææ
ggaaggiinneecceeuu
ggaaggiinneeccoolloogg
ggaaggiinneerree
ggaaggiinnggaa§§
ggaaggiinnggiirrlliiee
ggaaggiinnttææ
ggaaggiirraaffææ
ggaaggiirræættooaarree
ggaaggiirruueettææ
ggaaggiirraattoorriiee
ggaaggiiuuggiiuulleeaallææ
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ggaaggiiuuggiiuulliiccææ
ggaaggiiccooaannææ
ggaaggiiccrrææ
ggaaggiiddeeee
ggaaggiiddiillææ
ggaaggiiddii§§
ggaaggiiddooll
ggaaggiiddoollii††ææ
ggaaggiiddoollaattrriiee
ggaaggiiggiieennææ
ggaaggiiggiilleeggaall
ggaaggiilluuzziiee
ggaaggiinncciiddeenn††ææ
ggaaggiinnggeennuuææ
ggaaggiiggiinniiccææ
ggaaggiissccææ
ggaaggiiccllææ
ggaaggiilliiccææ
ggaaggiinnææ
ggaaggiinneellææ
ggaaggiinniissmm
ggaaggiiooccææ
ggaaggiiooaannccææ
ggaaggiioobb
ggaaggiioocclluu
ggaaggiiooccooii
ggaaggiioollaann
ggaaggiioommpp
ggaaggiirrcc
ggaaggiirreeaaddææ
ggaaggiirree§§iiccææ
ggaaggiitteeaa††ææ
ggaaggiiccooaarrddææ
ggaaggiiccooddooaa§§ææ
ggaaggiiccuullttuurrææ
ggaaggiiccuullttoorr
ggaaggiigguurree§§ææ
ggaaggiiccuurree§§ææ
ggaaggiiccuurrbbææ
ggaaggiiccuurrlliiee
ggaaggiiccuuttrrææ
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((445500))  GGAAMMBBAA

ggaammbbaabbææ
ggaammbbaabbaann
ggaammbbaaccaannttææ
ggaammbbaahhiicc
ggaammbbaaiiaaddeerrææ
ggaammbbii§§
ggaammbbiimmee
ggaammbbiittuuddiinnee
ggaammbbiittuunniillaattiittaattee
ggaammbbaaiirraamm
ggaammbbaalleett
ggaammbbaalleerriinniiccææ
ggaammbbaanndduulliieerriissmm
ggaammbbaarriieerriittaattee
ggaammbbaarrzzoottiiccææ
ggaammbbaarrzziiffeerrææ
ggaammbbaassccuullaattææ
ggaammbbaassccuullaannttiittaattee
ggaammbbaassttiioonn
ggaammbbaallaajj
ggaammbbaarrccaaddeerr
ggaammbbaassaaddoorriissmm
ggaammbbeettaanntt
ggaammbbeettaannttiissmm
ggaammbbiiaanntt
ggaammbbiiaann††iiee
ggaammbbiiddeexxttrruu
ggaammbbiiddeessttrriittuuddiinnee
ggaammbbiiggeenn
ggaammbbiiggeenniiaallnniicc
ggaammbbiigguuuu
ggaammbbiigguuiittaarree
ggaammbbiittuuss
ggaammbbiittuussiioonnaalliissmm
ggaammbbeellee--ddoouuææ
ggaammbbii††iiooaassææ
ggaammbbrraazzuurrææ
ggaammbbrreeiiaajj
ggaammbbrroozziiee
ggaammbbrroozziiaacc
ggaammbbuullaanntt
ggaammbbuullaann††iiee

449P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ggaammbbuullaattoorrnniicc
ggaammbbuullaanniicc
ggaammbbuullaannii§§
ggaammbbuullaannoossffeerrææ
ggaammbbuullaanniiffoorrmmiicc
ggaammbbuullaannttiiuuddiinnrr
ggaammbbuutteeiiaajj
ggaammbbaattaabbiill
ggaammbbeelliiffeerr
ggaammbbaa§§oolldd
ggaammbbaa§§oollddiicc
ggaammbbaa§§oollddaaiinniicc
ggaammbbaattaannttææ
ggaammbbaazziilliicc
ggaammbbaattiicc
ggaammbblleemmaattiicc
ggaammbblleemmææ
ggaammbbrriioonn
ggaammbbrriioonnaarr
ggaammbbeecciill
ggaammbbeerrbbiivvoorriittaattee
ggaammbbeerrbbiissmm
ggaammbboolldd
ggaammbbæællssææmmaattee
ggaammbbæærrbbaattee
ggaammbbæærrbbææ††iissmm
ggaammbbæættrrâânnee
ggaammbbæættaattee
ggaammbbuuccaattee
ggaammbbuuccuulleeaannææ
ggaammbbuuccuulleenniissmm
ggaammbbuuccuurraattee
ggaammbbuuffnnaattee
ggaammbbiilliicc
ggaammbbiiaacceeee
ggaammbbeelliiffoorrmm
ggaammbbllæættooaarree
ggaammbbrrooaarree
ggaammbbrrooaassee
ggaammbbrreellee

((445511))  GGAALLOOPP

ggaallooppaattiiee
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ggaallooppaalliinn
ggaallooppaaiicc
ggaallooppii§§
ggaallooppii§§nniicc
ggaallooppii§§iiaarr
ggaallooppaannddrruu
ggaallooppaannddrrttaaiicc
ggaallooppaannddrriieerr
ggaallooppiinnttiitt
ggaallooppiinnttii§§
ggaalloopptteerrææ
ggaalloopptteerriittaattee
ggaallooppeerraa††iiuunnee
ggaallooppttiimmiissmm
ggaallooppttiimmiittaattee
ggaallooppaattiicc

((445522))  GGAAUURRAA

ggaauurr’’
ggAAuurriiccaa
ggaauurreeoollææ
ggaauurriiccooll
ggaauurriiccuullaarr
ggaauurriiffeerr
ggaauurriiuu
ggaauurrbbaann
ggaauurrbbaanniissmm
ggaauurrbbaanniissttiiccææ
ggaauurreecchhee
ggaauurreettrrææ
ggaauurrggeenn††ææ
ggaauurrââtt
ggaauurrllææ
ggaauurrllæættoorriiuu
ggaauurrllæærree††
ggaauurrmmææ
ggaauurrssuuzz
ggaauurrssiittææ
ggaauurrssaa--mmaarree
ggææuurriiddiicc
ggææuurriisscceenntt
ggææuurriittmm
ggææuurriisscc
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ggææuurriittooss
ggææuurriittuuaall
ggææuurriizziibbiill
ggææuurriixx
ggææuurreeee
ggææuurraanniiccææ
ggææuurraanniissmm

((445533))  GGAARRSSOONNIIEERRAA

ggaarrssoonneerriiee
ggaarrssoonnaanniieerrææ
ggaarrssoonnaanniittaattee
ggaarrssoobbrriieerrææ
ggaarrssooddoommiieerrææ
ggaarrssoolluu††iieerrææ
ggaarrssoommiieerrææ
ggaarrssoonnoorriizziieerrææ
ggaarrssoommnniiffeerrææ
ggaarrssoorrbbiieerrææ

((445544))  GG~~OOAAZZ~~

ggææooaarrzzææ
ggææooaarrzzæættooaarree
ggææooaazzaalleeee
ggææooaazzaalleeiinnææ
ggææooaazzaalleeiiccææ
ggææooaazzaalleeaassææ
ggææooaazzbbuucchhee
ggææooaazzbbuucchhiissiittææ
ggææooaazziiee
ggaaooaazzii--mmââiinnee
ggææooaazziill
ggææooaazzoossppeerrmmiiee
ggææooaazzoottiiccææ
ggææooaazzuurrlliiee
ggææooaazzuurriiee
ggææooaazz’’
ggææooaazziiss
ggææooaazzaaiiccææ
ggææooaazzaarrzzæærrææ
ggææooaazzaarrvvææ
ggææooaazzaarrzzaavvaaggiiooaaiiccææ
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((445555))  GGÂÂSSCC~~

ggââssccaaffaannddrruu
ggââssccaannddrruu
ggââssccaannddrraaiicc
ggââssccaannddrreeuu
ggââssccaaiiccææ
ggââssccaattiivvææ
ggââssccooiiddaallææ
ggââssccuurriiccææ
ggââssccuulliinnææ
ggââssccææiitt
ggââssccæællddæættooaarree
ggââssccaannddaall
ggââssccooffaallææ
ggââssccooffaallnniiccææ
ggââssccoorrppiiee
ggââssccoorrppiioonniiccææ
ggââssccrrooaaffææ
ggââssccrrooffaaiiccææ
ggââssccrrooffiinnææ
ggââssccrruummbbiiee
ggââssccrruummbbiiffeerrææ
ggââssccaannnneerr
ggââssccaannnneerriizzaarree
ggââssccoouuæættooaarree
ggââssccooaattiinnææ
ggââssccoollaattrrææ
ggââssccoollæættrræættooaarree
ggââssccaarraabbeeiiccææ
ggââssccaarraa--mmââ††iiii

((445566))  GGEEAAMMAANNTTAANN

ggeeaammaannttaanncc
ggeeaammaannttaannddeemm
ggeeaammaannttaannttii
ggeeaammaannttaannddrruu
ggeeaammaannttaannggeenntt
ggeeaammaannttaannggiibbiill
ggeeaammaannttaannggoouu
ggeeaammaannttaanniinn
ggeeaammaannttaannii§§
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ggeeaammaannttaanniittuuddiinnee
ggeeaammaannttaanniimmee
ggeeaammaannttaannzzaanniiaann
ggeeaammaannttaanniinnææ
ggeeaammaannttaanneett
ggeeaammaannttiillææ
ggeeaammaannttoouu
ggeeaammaannttaannttææ
ggeeaammaannttoonniimm
ggeeaammaannttaannttææ
ggeeaammaanntteecceessoorr
ggeeaammaannttiicc
ggeeaammaannttoollooggiicc
ggeeaammaannttiicchhiittaattee
AArrss  GGeeaammaannttii

((445577))  GGEENNIIUU,,  GGEENNIIAALL

ggeenniiaalloommii††eeaann
ggeenniiaalloovvii††ææ
ggeennYYaallttaa
ggeenniiaallbbææ
ggeenniiaallttææ
ggeenniiaalliibbii
ggeenniiaallttee††ææ
ggeenniiaallaannddaallaa
ggeenniiaallææmmââiiee
ggeenniiaallææmmiittææ
ggeenniiaallææppttaarree
ggeenniiaallbbiiee
ggeenniiaallccæættuuiirree
ggeenniiaallccoooolliicc
ggeenniiaallccoooolliissmmuuss
ggeenniiaallggææ
ggeenniiaalliiaajj
ggeenniiaallììccææ
ggeenniiààlliiccææ
ggeenniiaalliiffiiee
ggeenniiaallooggeenn
ggeenniiaallppeessttrruu
ggeenniiaalltteerr  eeggoo
ggeenniiaalltteerrnnaattiivv
ggeenniiaalluuttææ
ggeenniiaallvvii††ææ
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((445588))  GGEENNIITTAALL

ggeenniittaallaann
ggeenniittaallaassoommiiee
ggeenniittaallaassoo††iiee
ggeenniittaallaassoossiiee
ggeenniittaallaassootteerraappiiee
ggeenniittaallaa§§ggeenniittaallcc
ggeenniittaallaazz
ggeenniittaallcciioocc
ggeenniittaalleennttaatt  
ggeenniittaalleennttiittuuddiinnee
ggeenniittaalleerr
ggeenniittaallee§§
ggeenniittaalliiaann
ggeenniittaalliiee
ggeenniittaalliioottiissmm
ggeenniittaalliissmmaann
ggeenniittaalloonn
ggeenniittaalliiuu
ggeenniittaalliinn
ggeenniittaallppææ
ggeenniittaallppoo§§
ggeenniittaalluuzz
ggeenniittaallaaii
ggeenniittaallaammbbiicc
ggeenniittaallaarrmmææ
ggeenniittaallccaallooiidd
ggeenniittaallccaalliinnddiicc
ggeenniittaallddee
ggeenniittaalleeaattoorriiuu
ggeenniittaalleeggoorriiee
ggeenniittaalleerrggiiee
ggeenniittaalleelleeii
ggeenniittaalleennee
ggeenniittaalleexxaannddrriinniiaacc
ggeenniittaallffaabbeettiissmm
ggeenniittaalliiaatt
ggeenniittaalliiuu
ggeenniittaallooggeenn
ggeenniittAAllttee††ææ
ggeenniittaallttiiee
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((445599))  GGEENNTTIILL

ggeennttiillooggiiuu
ggeennttiillooppææ
ggeennttiilleettiiccææ
ggeennttiilleeddoonnaattææ
ggeennttiillaattoorr
ggeennttiilleezzææ
ggeennttiillaattiicc
ggeennttiilloommaalliiee
ggeennttiilloommaaiiee
ggeennttììllii§§ttee
ggeennttiilliittuuddiinnee
ggeennttiillooggrraammææ
ggeennttiillooggrraaffææ
ggeennttiillaanntt
ggeennttiillaa††iioonniissmm
ggeennttiilloommeettrriiee
ggeennttiilloommoorrffiissmm
ggeennttiilliittoorr
ggeennttiilliittoorrnniicc
ggeennttiilleeggee
ggeennttiilleeggaalliizzaatt
ggeennttiilleeggaatt
ggeennttiilleeggæættuurrææ
ggeennttiilliinnaarr
ggeennttiillaa††iiuunnee
ggeennttiillaa††iioonniissmm
ggeennttiillaa††iioonnaarree
ggeennttiillnniicc
ggeennttiillnniicciiee
ggeennttiillooggiissmm                
ggeennttiilloogg
ggeennttiilluueettææ
ggeennttiilluueettiicc
ggeennttiilluuiirree
ggeennttiillvveessttrruu
ggeennttiilliizzaattoorr
ggeennttiillii††ææ
ggeennttiillddææ
ggeennttiilliinnccææ
ggeennttiilloozziittaattee
ggeennttiilliieerrææ
ggeennttiilleerriiee
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((446600))  GGEESSTT

ggeessttiiccuull
ggeessttiiccuullee
ggeessttoosstteerroonn
ggeessttiiaall
ggeesstt--sseelllleerrss
ggeessttæællaalltt
ggeessttiinn
ggeessttiinniittaattee
ggeessttiinnddeerree
ggeessttooiinniicc
ggeessttooiinniicciiee
ggeessttrrææbbæællaatt
ggeessttrrææbbæællæættaattee
ggeessttùùll!!
ggeessttuuppaatt
ggeessttuuppaattnniicc
ggeesstteettiiccææ
ggeesstteettiissmm
ggeesstteettiicciiaann
ggeesstteettiissmm
ggeessttiimmaa††iiee
ggeessttiimmaattiivv
ggeessttiivvaall
ggeessttrrooppiiaatt
ggeessttoorriiee
ggeessttoorriiooggrraaff
ggeessttoovviitt
ggeessttaattoorrnniicc
ggeessttaattoorrnniicciiee
ggeessttææppâânniitt
ggeessttæævviilliitt
ggeessttiilleenn††iiaall
ggeessttiilleenn††ææ
ggeessttiiffeerraanntt
ggeessttiiffeerriiccææ
ggeessttiiffeerrooaassææ
ggeessttaauurraanntt
ggeessttuurraarree
ggeessttaauurraa††iiee
ggeessttiiccuullccaatt
ggeessttiiccuulliinnaarr
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ggeessttiiccuullmmiinnaa††iiee
ggeessttiiccuullttuurrææ
ggeessttiiccuullttuurraanntt
ggeessttiiccuullccuu§§iicc

((446611))  GGIIGGAANNTT

ggiiggaannttaall
ggiiggaannttaannttææ
ggiiggaanntteerriioorr
ggiiggaanntteennææ
ggiiggaanntteennaattiicc
ggiiggaanntteennooss
ggiiggaanntteennoorriinnoo
ggiiggaannttiiccaarr
ggiiggaannttiicchhiittaattee
ggiiggaannttiiddoott
ggiiggaannttiiffoonn
ggiiggaannttiiffoorrmm
ggiiggaannttiippaattiicchhiittaattee
ggiiggaannttoollooiicc
ggiiggaannttoollooggiicc
ggiiggaannttoollooggiissmm
ggiiggaannttrrooppooiidd
ggiiggaannttrruu
ggiiggAAnntteeuu
ggiiggaannttuurraall
ggiiggaannttuurraajj

((446622))  GGIIGGEEAA

ggiiggeeaallaatt
ggiiggeeaallææ
ggiiggeeaallææuu
ggiiggeeaallnniiccææ
ggiiggeeaammaanndduurrææ
ggiiggeeaammaannttææ
ggiiggeeaammæænnææ
ggiiggeeaammæætt
ggiiggeeaammbbaa§§
ggiiggeeaammggeeooaaiiccææ
ggiiggeeaammbbaarraallee
ggiiggeeaannææ
ggiiggeennaattææ
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ggiiggeenniimmee
ggiiggeennii§§
ggiiggeeaannttææ
ggiiggiiaappææ
ggiiggeeaaccrrææ
ggiiggeeaaccææ

((446633))  GGIINNEECCEEUU

ggiinnee--ccee--aarree--ccuu--mmiinnee??  
ggiinneecceeuuffoorriiee
ggiinneecceeuuffeemmiissmm
ggiinneecceeuuffoonniiee
ggiinneecceeuuffoonniicc
ggiinneecceeuucclliiddiiaannccææ
ggiinneecceeuuffoorreezzææ
ggiinneecceeuuffoorriiee
ggiinneecceeuuggeenniiee
ggiinneecceeuuhhaarriissttiiee

((446644))  GGIINNEERREE

ggiinneerreenntt
ggiinneerreeddiittaarr
ggiinneerreeddiittaattee
ggiinneerreeccttiill  
ggiinneerreeccttiilliittaa††iiuunnee
ggiinneerreettiicc
ggiinneerriissmm
ggiinneerriittaattee
ggiinneerreezziiee
ggiinneerreegguullaatt
ggiinneerreegguullaammeennttaalliissmmaannttiicc
ggiinneerroodd
ggiinneerreeaaccttiivv
ggiinneerreeaall
ggiinneerreelliiccvvææ
ggiinneerree††ee
ggiinneerreeppeeddee
ggiinneerreeccee
ggiinneerreeffeecc
ggiinneerreeggee
ggiinneerreett
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((446655))  GGIINNGGAA∑∑

ggiinnggaa§§ccææ
ggiinnggaallee§§
ggiinnggaa§§ppeerrii††ææ
ggiinnggaa§§uurrææ
ggiinnggaa§§eettææ
ggiinnggaa§§cchhiiee
ggiinnggaa§§eezzaarree
ggiinnggaa§§tteerrnnuutt
ggiinnggaa§§aallææ
ggiinnggaa§§aallee
ggiinnggaa§§aalliiccææ
ggiinnggaa§§aalliinnææ
ggiinnggaa§§aalliinnddiicc
ggiinnggaa§§eezzaatt
ggiinnggaa§§eezzææmmâânntt
ggiinnggaa§§tteerrnnuutt
ggiinnggaa§§aallææ
ggiinnggaa§§aannccrruu
ggiinnggaa§§aannttaajj
ggiinnggaa§§aarrmm
ggiinnggaa§§aaii§§ppee
ggiinnggaa§§iissmm
ggiinnggaa§§iittææ
ggiinnggaa§§ooaallææ
ggiinnggaa§§ooaallddææ
ggiinnggaa§§oollddiittææ
ggiinnggaa§§ooaappttææ
ggiinnggaa§§uueettææ

((446666))  GGIIRRAAFFAA

ggiirraaffaallææ
ggiirraaffaaeelliittææ
ggiirraaffaaeelliittaattee
ggiirraaffaaddææ
ggiirraaffiiee
ggiirraaffiissmm
ggiirraaffiinnaattææ
ggiirraaffiinnaammeenntt
ggiirraaffiinnaajj
ggiirraafftt
ggiirraaffttiicc
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ggiirraaffeennææ
ggiirraaffiittuuddiinnee
ggiirraaffiittaattee
ggiirraaffiimmee
ggiirraaffii§§
ggiirraaffaacceerree
ggiirraaffaazziiee
ggiirraaffeeccttiivvææ
ggiirraaffeecctt
ggiirraaffaazziiccææ
ggiirraaffeemmeeiiaattææ
ggiirraaffeemmiinniissmm
ggiirraaffeerraattææ
ggiirraaffeerraattooiittaattee
ggiirraaffeerriimm!!
ggiirraaffeett
ggiirraaffeettiiccææ
ggiirraaffeettnniiccææ
ggiirraaffiilliiaattææ
ggiirraaffiilliiaattooaarree
ggiirraaffiinniittaattee
ggiirraaffiirrmmaattiivviittaattee
ggiirraaffoonnææ
ggiirraaffoonnddiiccææ
ggiirraaffoorriissmm
ggiirraa  ffrreessccoo
ggiirraa  ffoorrttiioorrii
ggiirraaffrriiccaannææ
ggiirraaffrrooddiizziiaaccææ
ggiirraaffttææ
ggiirraaffuummaattææ
ggiirraaffuunnddææ
ggiirraaffuurriissiittææ
ggiirraaffuuzzaallii
ggiirraaffaabbuullææ
ggiirraaffaacceerree
ggiirraaffaaccttoorr
ggiirraaffaaiinnææ
ggiirraaffaa††ææ
ggiirraaffaallnniiccææ
ggiirraaffaallccææ
ggiirraaffaalleennææ
ggiirraaffaalliittææ
ggiirraaffaallssææ
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ggiirraaffaammeelliiccææ
ggiirraaffaannaattiiccææ
ggiirraaffaannttoommææ
ggiirraaffaappttææ
ggiirraaffaarrssææ
ggiirraaffaarrmmeecc
ggiirraaffaassoolleeaallææ
ggiirraaffaasstt
ggiirraaffaattaallææ
ggiirraaffaattlliittaattee
ggiirraaffaattææ
ggiirraaffaattiiddiiccææ
ggiirraaffaazzaannccææ
ggiirraaffeecciiooaarrææ
ggiirraaffeeccuunnddaattææ
ggiirraaffeelliinnææ
ggiirraaffeeeerriiccææ
ggiirraaffeemmeellææ
ggiirraaffeerraattææ
ggiirraaffeerriiccee
ggiirraaffeessææ
ggiirraaffeessiieerr
ggiirraaffeettii§§
ggiirraaffiiaarrææ
ggiirraaffiiccttiivvææ
ggiirraaffiiddeellææ
ggiirraaffiiaarrttææ
ggiirraaffiigguurrææ
ggiirraaffiilliinnææ
ggiirraaffiilliiffoorrmmaattiiccææ
ggiirraaffiillooaannææ
ggiirraaffiinnææ
ggiirraaffiinniissmm
ggiirraaffiinnee††ee
ggiirraaffiioorriittuurrææ
ggiirraaffooiiooaassææ
ggiirraaffoolliiee
ggiirraaffoorrmmææ
ggiirraaffuudduullææ
ggiirraaffuuggaarrnniiccææ
ggiirraaffuulleeuu
ggiirraaffuulleeiiccææ
ggiirraaffuurraajj
ggiirraaffuurriiee
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ggiirraaffuuzzeeee

((446677))  GGÂÂDDIILLAA  ((AA))

ggââddiillaanntt
ggââddiillaattaatt
ggââddiillaattrrææ
ggââddiillaarriittaattee
ggââddiillaammeenntt
ggââddiillaabbææ
ggââddiillaabbiicc
ggââddiillaaccttææ
ggââddiillaaccttaarriittaattee
ggââddiillaaccttoozziittaattee
ggââddiillaallttaa
ggââddiillaaffaattææ
ggââddiillaatteennttææ
ggââddiillaalleennttææ
ggââddiillaalleennttooaarree
ggââddiillaammeenntt
ggââddiillaammeennttoo
ggââddiillaammeennttaa††iiuunnee
ggââddiillaanneenn’’ttuu
ggââddiillaattoorriiuu
ggââddiillaa††iiuunnee
ggââddiillaa††iioonnaammeenntt
ggââddiilleemmææ
ggââddiilleemmaattiicc
ggââddiilleettaannttææ
ggââddiilleettaannttii
ggââddiilleettaannttiittaattee
ggââddiilleettaannttiissmmuuss
ggââddiillaammeennttaalliittaattee
ggââddiillaarriiaanntt
ggââddiillaattiivv
ggââddiillaattiivviittaattee
ggââddiilliicc
ggââddiilliicciittaattee
ggââddiilliicciimmee
ggââddiillaabbiicc
ggââddiillaabbiiaall
ggââddiillaabbiiaalliittuuddiinnee
ggââddiillaabbiilliiss
ggââddiillaabbiiuumm
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ggââddiillaabbiiaalliittaattee
ggââddiilleeuuss
ggââddiilliirriiccææ
ggââddiilliirriissmm
ggââddiilliirrææ
ggââddiillii§§
ggââddiilliizziibbiill
ggââddiillooggiicc
ggââddiilloott
ggââddiilluussttrruu
ggââddiilluuzziiee
ggââddiilliioonn
ggââddiillaacchheeuu
ggââddiillaaccoomm
ggââddiillaaddiiuu
ggââddiillaaddyy
ggââddiilliiaacc
ggââddiillaaiicc
ggââddiillaaiiee
ggââddiillaaiinniicc
ggââddiillaammbbææ
ggââddiillaammeenntt
ggââddiillaammeennttaabbiill
ggââddiillaasscciivv
ggââddiillaassttiicc
ggââddiillaa§§
ggââddiillaatteenntt
ggââddiillaattoommiiee
ggââddiillaattuurrææ
ggââddiillaauuddææ
ggââddiillaauurreeaatt
ggââddiillaauurr
ggââddiillaavvææ
ggââddiillææee††
ggââddiillaappttiicc
ggââddiillææppttooaassææ
ggââddiillaattrruu
ggââddiillaarriittaattee
ggââddiillææ††ooss
ggââddiillææuuttaarr
ggââddiillææuuzzææ
ggââddiilleeaacc
ggââddiillììcc
ggââddiillììnnddiicc
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ggââddiilliinnddiicciittaattee
ggââddiilliinnddiicciittuuddiinnaalliittaattee
ggââddiilleeaaffææ
ggââddiiLLeeaannææ
ggââddiilleecc††iiee
ggââddiilleeiiccææ
ggââddiilleellee
ggââddiilleennee
ggââddiilleenntt
ggââddiilleeaassææ
ggââddiilleessææ
ggââddiilleessbbææ
ggââddiilleessbbiiaanniissmmuuss
ggââddiilleessnnee
ggââddiilleeuu
ggââddiilleexx
ggââddiilliixx
ggââddiilliibbiiddoo
ggââddiilliimmbbiicc

((446688))  GGÂÂNNDD

ggâânnddæærræætt
ggâânnddæærraatt
ggâânnddeelleettee
ggâânnddeelleettnniicciirree
ggâânnddeelluunngg
ggâânnddeemmâânnææ
ggâânnddoolliiuu
ggâânnddrrææcciitt
ggâânndduuiiooss
ggâânndduurraatt
ggâânndduurreerraatt
ggâânnddooaammnnee--ddooaammnnee
ggâânnddooddiiii
ggâânnddoossnniicc
ggâânnddoorriinn††ææ
ggâânnddeecceenntt
ggâânnddeemmnn
ggâânnddiiaann
ggâânnddiiaannccææ
ggâânnddoo--eeuurrooppeeaann
ggâânnddeexx
ggâânnddiiccaattiivv
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ggâânnddiiggeenn
ggâânnddiivviidd
ggâânnddoolleenntt
ggâânnddoocciill
ggâânnddaattææ
ggâânnddaattoorriiee
ggâânnddooiiaallææ
ggâânnddooiitt

((446699))  GGÂÂNNGGUURRII  ((AA))

ggâânngguurrii††ææ
ggâânngguurrooaassææ
ggâânngguurraalliivv
ggâânngguurree§§
ggâânngguurrææ--ccaassccææ
ggâânngguurriissttiiccææ
ggâânngguurræættaattee
ggâânngguurriiccææ,,  ddoommnnii§§ooaarrææ??
ggâânngguurriinnaarr
ggâânngguurreeee
ggâânngguurraalliiee
ggâânngguurraalliivviittaattee
ggâânngguurraattiittuuddiinnee
ggâânngguurree§§ttee§§ttee
ggâânngguurree§§ttiiccooll
ggâânngguurriissttiiaann

((447700))  GGÂÂNNDDAACC

ggâânnddaaccoo--rroommaann
ggâânnddaaccææ
ggâânnddææccooaaiiccææ
ggâânnddaacciicc
ggâânnddaaccttiill
ggâânnddaaccaaddiiaann
ggâânnddaaccaaddeemmiicc
ggâânnddaaccaarreett
ggâânnddaaccaarriiaann
ggâânnddaaccaarriicciidd
ggâânnddaaccaattiissttaatt
ggâânnddaacccceenntt
ggâânnddaacceeffaall
ggâânnddaacceellaa
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ggâânnddaacceerrbb
ggâânnddaacceettiicc
ggâânnddaacciidd
ggâânnddaaccoolloo
ggâânnddaaccoolloorraaddiicc
ggâânnddaaccrruu
ggâânnddaaccttrrii††ææ
ggâânnddaaccrrii§§oorr
ggâânnddaaccrroobbaattiiee
ggâânnddaacctt
ggâânnddaaccttiivv
ggâânnddaaccttuuaall  

((447711))  GGÂÂNNGGAAVV

ggâânnGGaavvrriillææ
ggâânnggaavvaajj
ggâânnggaavvaannooss
ggâânnggaaffeeuurr
ggâânnggaaggiiuu
ggâânnggaaggiiccææ
ggâânnggaaffeeccttuuooss
ggâânnggaavvaannss
ggâânnggaavvaarr
ggâânnggaavvaattaarr
ggâânnggaavvooccaatt
ggâânnggaavvooccaattuurrææ
ggâânnggaavvaalliidd
ggâânnggaavvæædduuvvææ
ggâânnggaavveellooccee
ggâânnggaavveennaallææ
ggâânnggaavveenniinnææ
ggâânnggaavveerrii§§ooaarrææ
ggâânnggaavveessttaallææ
ggâânnggaavveessttiittooaarree
ggâânnggaavviirrggiinniittaattee
ggâânnggaavvii††ææ
ggâânnggaavviizziiuunnee

((447722))  GGÂÂSSCCAA

ggââssccaaffaannddrruu
ggââssccaannddrruu
ggââssccaannddrriicc
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ggââssccaannddrraaiicc
ggââssccaannddrreeuu
ggââssccaaiiccææ
ggââssccaaiissmm
ggââssccaattiivvææ
ggââssccaattiivviissmm
ggââssccaattiivviittaattee
ggââssccooiiddaallææ
ggââssccuurriiccææ
ggââssccuurriicciittaattee
ggââssccuulliinnææ
ggââssccuulliinniissmm
ggââssccuulliinniittaattee
ggââssccææiitt
ggââssccæællddæættooaarree
ggââssccaannddaall
ggââssccooffaallææ
ggââssccooffaalliittaattee
ggââssccooffaalliissmm
ggââssccooffaalliiccææ
ggââssccoorrppiiee
ggââssccoorrppiioonniiccææ
ggââssccrrooaaffææ
ggââssccrrooffii§§ttiinniiccææ
ggââssccrrooffaaiiccææ
ggââssccrrooffiiuunnææ
ggââssccrruummbbiiee
ggââssccrruummbbiieerrææ
ggââssccaannnneerr
ggââssccaannnneerriizzaarree
ggââssccoottoocciirree
ggââssccoobbiittooaarree
ggââssccoouuæættooaarree
ggââssccooaattiinnææ
ggââssccoollaattrrææ
ggââssccoollaattrriissmmuuss
ggââssccaarraabbeeiiccææ
ggââssccaarraa--mmââ††iiii

((447733))  GGLLAADDIIAATTOORR

ggllaaddiiaattoorrnniicc
ggllaaddiiaattoorrnniicciittaattee
ggllaaddiiaattoorrnnaammeenntt

468P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ggllaaddiiaattoorrnnaammeennttaalliicc
ggllaaddiiaattoomm
ggllaaddiiaattoonn
ggllaaddiiaattoonniicc
ggllaaddiiaattoonniicciittaattee
ggllaaddiiaattoonnaalliissmm
ggllaaddiiaattoorrnniiffeerr
ggllaannddiiaattoorr
ggllaaddiiaattrriibbææ
ggllaaddiiaacceenntt
ggllaaddiiaa††iiee
ggllaaddiiaattoorriiee
ggllaaddiiaattoorriissmm
ggllaaddiiaattoorree§§ttee  

((447744))  GGLLAADDIIOOLLAA

ggllaannddiioollææ
ggllaaddììoo--§§ii--nn--aamm--ccuuvviinnttee
ggllaaddiieerree  ddee  vvâânntt
ggllaaddiioollii††ææ
ggllaaddiioolliicc
ggllaaddiioolliissmm
ggllaaddiioolliittaattee
ggllaaddiioolliittuuddiinnee
ggllaaddiioollaannuuss
ggllaaddiioollaannddrriicc
ggllaaddiioollaannddeezzææ
ggllaaddiioonnddiinnææ
ggllaaddiioollæærriiee
ggllaaddiioolleeccuu††ææ
ggllaaddiioollaacceeee
ggllaaddiioolleeaaggiinnooss
ggllaaddiioolleennddrriiccææ
ggllaaddiioolliinnddiicc
ggllaaddiioolliinnddiicciittaattee
ggllaaddiioolliinnddææ
ggllaaddiioolleeiiccææ
ggllaaddiioolleeiinnææ
ggllaaddiioollaannttææ
ggllaaddiioollaannttiittaattee
ggllaaddiioolliimmppiiccææ
ggllaaddiioolliivviiccææ
ggllaaddiioollooaaggææ
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ggllaaddiioollooggrraaffiiee
ggllaaddiioolltteeaannccææ

((447755))  GGLLAANNDDAA

ggllAAnnddaalluuzziiaa
ggllaannddaalluuzzææ
ggllaannddiivvææ
ggllaannddrrooggiinn
ggllaannddooggeenniiee
ggllaannddaaccttiilloo
ggllaannddaaddaaiissmm
ggllaannddaallbbææ
ggllaannddaammææ
ggllaannddaammeezzææ
ggllaannddaammaattiiccææ
ggllaannddaannss
ggllaannddaannssaattooaarree
ggllaanndduullcciinneeee
ggllaannddrroommeeddaa
ggllaannddooggaammiiee
ggllaannddeecceenn††ææ
ggllaannddeeppeennddeenn††ææ
ggllaannddiissppoozzii††iiee
ggllaannddoolleenn††ææ
ggllaannddiinnææ
ggllaannddiinniissmm
ggllaannddiinniittaattee
ggllaannddeezziinnææ
ggllaannddoorrrraannææ
ggllaannddrruuss
ggllaannddeeccaassiillaabb
ggllaannddooccrriinn
ggllaannddooccrriinnoollooggiiee
ggllaannddooggeenn
ggllaannddoossccooppiiee
ggllaannddeecciizziiee
ggllaannddeemmnn
ggllaannddeexx
ggllaannddiiaann
ggllaannddeezziirraabbiill
ggllaannddiiaanniiss
ggllaannddiicc
ggllaannddiiccaattiivv
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ggllaannddiiccee
ggllaannddiiggeenn
ggllaannddiiggoo
ggllaannddiiuu
ggllaannddoo--eeuurrooppeeaann
ggllaannddoolleenntt
ggllaannddoolleenn††ææ
ggllaannddoonneezziiaannccææ
ggllaanndduubbiittaabbiill
ggllaanndduullggeenn††ææ
ggllaanndduussttrriiee
ggllaannddooccttrriinnææ
ggllaannddooccttrriinnaarree
ggllaannddooppaarree
ggllaannddiinnææ
ggllaanndduullaattooaarree
ggllaanndduullaa††iioonniissmm
ggllaanndduulloozziittaattee
ggllaannddii††ææ
ggllaanndduuiiooss

((447766))  GGLLAASS

ggllaassaanntt
ggllaassiittaattee
ggllaassiissmm
ggllaassiittuuddiinnee
ggllaarrss
ggllaarrssuurrææ
ggllaassccuu††iitt
ggllaassccuu††iimmee
ggllaassccuu††iiee
ggllaassoonnaanntt
ggllaassoonnaann††ææ
ggllaassppeecctt
ggllaasspprruu
ggllaasspprriimmee
ggllaasspprruuaanntt
ggllaassppeeiimmiill
ggllaasspprriimmiittaattee
ggllaasstteenniicc
ggllaasstteenniiffoorrmm
ggllaassnniicc
ggllaassnniicciittaattee
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ggllaassnniimmee
ggllaasstteerriiee
ggllaassttuuppaatt
ggllaassttmmaattiicc
ggllaassuurrzziittoorr
ggllaassuurrdd
ggllaasscciivv
ggllaasscciivviissmm
ggllaass--oo!!  --  nn--oo  ggllaass!!
ggllaassaassiinn
ggllaassooss
ggllaassoossooss
ggllaassoossiissmm
ggllaassoossoozziittaattee
ggllææssuuii§§
ggllææssuuiittee--oo!!

((447777))  GGLLOORRIIEE

gglloorriieenntt
gglloorriieennttaallææ
gglloorriieennttaattææ
gglloorriieennttaattiivvææ
gglloorriieennttiiccææ
gglloorriieenntt--mmiijjlloocciiuu
gglloorriieennttaarree
gglloorriiffiicciiuu
gglloorriiffiicciittaattee
gglloorriiffiicciiooss
gglloorriiffiicciiaallnniicc
gglloorriiffllaammææ
gglloorriiffllaanncc
gglloorriiffllaaccæærrææ
gglloorriieennttiicc
gglloorriiggiinnaall
gglloorriiggiinnaalliittuuddiinnee
gglloorriiggiinnee
gglloorriizzoonnttaallææ
gglloorriippiillaannttææ
gglloorrii§§ooaarrææ
gglloorrii§§ccææ
gglloorrii††ææ
gglloorriiddiiccuull
gglloorriiddiiccuullttuurrææ
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gglloorriidduuccuullttiivvaatt
gglloorriiddiiccuullttiicc
gglloorriippoossttææ
gglloorriippoossttaatt
gglloorriisscc
gglloorriissccuuiittaattee
gglloorriissccuuiitt
gglloorriissccaanntt
gglloorriissccaannttiittaattiivviittaattee
gglloorriittmm
gglloorriittmmooss
gglloorriittmmaatteemmaattiicc
gglloorriittuuaall
gglloorriittuuaallnniicciittaattee
gglloorriivvaall
gglloorriizziibbiill
gglloorriibbiill
gglloorriibbiilliiss
gglloorreeiioonn
gglloorreennææ
gglloorreettee

((447788))  GGLLOOAABBAA

ggllooaabbììllææ
ggllooaabbiilliittaattee
ggllooaabbiilliiss
ggllooaabbiiaalliissmm
ggllooaabbiilliizzaarree
ggllooaabbaa--ggââ§§ttiiii
ggllooaabbiirriinnttiiccææ
ggllooaabboorraannttææ
ggllooaabbuurriisstt
ggllooaabbiilliittaattee
ggllooaabbiissaallææ
ggllooaabbiissaalliissmm
ggllooaabbiimmee
ggllooaabbiittaattee
ggllooaabboommiinnaabbiillææ
ggllooaabboonnaammeenntt
ggllooaabboorriiggeennææ
ggllooaabbrraazziivvææ
ggllooaabbrraazziilliiaannccææ
ggllooaabbrreevviieerree
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ggllooaabbrrooggaattææ
ggllooaabbssccoonnssææ
ggllooaabbsseennttææ
ggllooaabbuulliiee
ggllooaabbuulliinnddiiccææ
ggllooaabbssoolluuttææ
ggllooaabbssoolluuttiissmmuuss
ggllooaabbssttiinneennttææ
ggllooaabbuulliiccææ
ggllooaabbuunnddeennttææ
ggllooaabbuuzziivvææ

((447799))  GGLLOOAATTAA

ggllooaattaacc
ggllooaattaaccaattooaarree
ggllooaattaa§§aammeenntt
ggllooaattaavviicc
ggllooaattaavviissmmuuss
ggllooaatteeiissmm
ggllooaatteellææ
ggllooAAtteenneeuu
ggllooaatteennttææ
ggllooaatteennttaatt
ggllooaatteessttaatt
ggllooaattiicc
ggllooaattiicciissmm
ggllooaattiinnggeerree
ggllooaattii§§
ggllooaattmmoossffeerrææ
ggllooaattrraacc††iiee
ggllooaattrrooccee
ggllooaazzææ
ggllooaazznniiccææ
ggllooaassttee

((448800))  GGLLOODD

ggllooddii§§
ggllooddiimmee
ggllooddiittuuddiinnee
ggllooaaddaaiiee
ggllooddaalliissccææ
ggllooddaaiiee
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ggllooddaaiinniiccææ
ggllooddææjjddiiii
ggllooddeettee
ggllooddiiccoolloorr
ggllooddiiccoolloonn
ggllooddiihhnnææ
ggllooddiinniiooaarrææ
ggllooddiiooss
ggllooddiioossnniicc
ggllooddiioozziittaattee
ggllooddiisseeee
ggllooddiiuu
ggllooddooii
ggllooddoommeettrruu
ggllooddoonnttoolloogg
ggllooddoorruu--mmaammiiii
ggllooddoorraanntt
ggllooddoorriiffeerr
ggllooddoorriiffiicciiaall
ggllooddrraassllææ
ggllooddaacc
ggllooddaaccoo--rroommaann
ggllooddaaccttiill
ggllooddaaddaaiissmm
ggllooddaaiiccææ
ggllooddaaiibboojj
ggllooddaajjnniicc
ggllooddaallææ
ggllooddoonnttoolloogg
ggllooddaannddyy
ggllooddaarrnniicc
ggllooddaaeeddrriicc
ggllooddeecceenn††ææ
ggllooddeeccoorraattoorr
ggllooddeeoocchhii
ggllooddeeffuunncctt
ggllooddeellaa††iiuunnee
ggllooddeeiissmm
ggllooddeellaattoorr
ggllooddeelliibbiill
ggllooddeelliicciiooss
ggllooddeelliicciiuu
ggllooddeelliirr
ggllooddeeaall
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ggllooddeemmnn
ggllooddiiggnniittaattee
ggllooddeemmoonn
ggllooddeenniiee
ggllooddeennttii††iiee
ggllooddeeoocchhii
ggllooddeessttiinn
ggllooddeevvllææ
ggllooddiiaarr
ggllooddiiaann
ggllooddiiaalleecctt
ggllooddiiaalloogg
ggllooddiinnaarr
ggllooddiinnaassttiiee
ggllooddiioorrnniicc
ggllooddooaammnnææ
ggllooddoommnnooaassææ
ggllooddooii
ggllooddii††ææ
ggllooddeell
ggllooddeettææ
ggllooddiinnææ
ggllooddeelliinnææ
ggllooddoommnn
ggllooddoommnniicc
ggllooddoorriinn††ææ
ggllooddoossnniicc
gglloodduuaalliittaattee
gglloodduubblluu
gglloodduullcceeaagg
gglloodduurraabbiill
gglloodduurrdduulliiee
gglloodduurriittaattee
ggllooddiittaattee
ggllooddiimmee
ggllooddiittuuddiinnaalliittaattee
ggllooddiiccuullttuurr¶¶

((448811))  GGLLOONNTTEE

gglloonntteecceeddeenntt
gglloonntteebbeelliicc
gglloonntteennææ
gglloonntteerriioorr
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gglloonntteerrììuu
gglloonnttiicc
gglloonnttiicchhiittaattee
gglloonnttiiccaarr
gglloonn††æærr††
gglloonnttiittaattee
gglloonnttii§§
gglloonnttiimmee
gglloonn††iiuunnee
gglloonnttoommoolloogg
gglloonnttuuzziiaasstt
gglloonntteeggrruu
gglloonntteelliiggiibbiill
gglloonntteennssiittaattee
gglloonntteenn††iioonnaatt
gglloonntteerrnn
gglloonntteessttiinnaall
gglloonntteell¶¶rriiee
gglloonnttiinnuuiittaattee
gglloonnttuuiittiivv
gglloonnttuuii††iiee
gglloonnttuuooss
gglloonnttuuoozziittaattee
gglloonnttoomm
gglloonntteezzææ
gglloonn††ii§§
gglloonnttiittuuddiinnee
gglloonnttiittuuddiinnaallææ
gglloonnttiimmee

((448822))  GGOOLL

ggoollaannddææ
ggoollddbbooyy
ggoolleeaaccææ
ggoolleeaa††ææ
ggoolleeaacceeee
ggoolleeaacceeiissmm
ggoolleeaaggiinnooss
ggoolleeaaggiinnoozziittaattee
ggoolleeaaggiinnoossttrruu
ggoolleeaaggiinnoossttiimmææ
ggoolleeaannddrrææ
ggoolleeaannddrraattiiccææ
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ggoolleemmnn
ggoolleemmnniittaattee
ggoolleemmnniittuuddiinnee
ggoolleemmnniiffuuggææ
ggoolleemmnniivvoorraaccee
ggoollffaaccttiivv
ggoollffaacc††iiee
ggoolliiggaannttææ
ggoolliiggaann††ææ
ggoolliiggaannttrrooppiiee
ggoollggaarrhh
ggoolliiggaarrhhiieerreeuu
ggoolliiggaarrhhooss
ggoollooggooffrreenniiee
ggOOllyymmppiiaa
ggoolliivvææ
ggoolliivvaattiicc
ggoolliivviissmm
ggoolliivviittaattee
ggoollmm
ggoollmmaattiiccææ
ggoollmmaazz
ggoolloogg
ggoollooggiiee
ggoollooggiissmm
ggoollooggiimmee
ggoollooggiittuuddiinnee
ggoollooggeeaallææ
ggoollooggrraaff
ggoolltteeaann
ggoollaaii
ggoollaaiinniicc
ggoollaannddaallaa
ggoolleeggaa††iiuunnee
ggoolleeggoorriissmm
ggoolleerrggiiee
ggoolleerrggaarree
ggoolleerrggæættooaarree
ggoolleerrttee††ee
ggoolliiaajj
ggoolliieennaabbiill
ggoolliimmeenntt
ggoolliimmeennttaalliittaattee
ggoolliimmeennttaarr
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ggoolliinntt
ggoolliinnttaattoorr
ggoolliinnddæættoorr
ggoollooppaattiiee
ggoollppeessttrruu
ggoollttrruuiisstt
ggoolluuzziiee
ggoollvveeoollææ
ggoollaassttiicc
ggoollaassttiicciittaattee
ggoolleeaattiicc
ggoolleeggaann††ææ
ggoolleeggiiaaccææ
ggoollooggiiuu

((448833))  GGLLUUMMAA

gglluummee--gglluummee……  
gglluummppeennpprroolleettaarriiaattrriiee
gglluummiinnææ††iiaa--ttaa
gglluummiinnii§§
gglluummâânnaarree
gglluummaaeessttrruu
gglluummeessttrruu
gglluummeessttrriiee
gglluummaaddoonnææ
gglluummaaddaammææ
gglluummaahhæærr
gglluummaahhaallaa
gglluummaahhmmuurr
gglluummaaiimmuu††ææ
gglluummaallaacc
gglluummaanniisstt
gglluummaanniittaarriissmmuuss
gglluummeedd
gglluummiilliinn††ææ
gglluummiill
gglluummiilliittaattee
gglluummaallaahhiiee
gglluummaannddeeaa
gglluummaanniiaacc
gglluummaassccuurr
gglluummaaxxiimm
gglluummaaggaarr
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gglluummoorr
gglluummoorriissttiicc
gglluummeellii††ææ
gglluummeettrruu
gglluummooffoorrmm
gglluummaaccrr¶¶
gglluummooss
gglluummiicc
gglluummaaiicc

((448844))  GGOOLLAANN

ggoollaannddeezz
ggoollaannddææ
ggoollaannddiiccææ
ggoollaannddiiffoorrmmææ
ggoollaanniiccææ
ggoollaanniissmm
ggoollaanniittuuddiinnee
ggoollaanniittaattee
ggoollaannììccææ
ggoollaanngguurrooaassææ
ggoollaannddiicciittaattee
ggoollaammbbææ
ggoollaannddoouu
ggoollaanngguussttææ
ggoollaanniimmaalliicc
ggoollaannttuurraajj
ggoollæænncciieerr
ggoollaann††

((448855))  GGOONNDDOOLLAA

ggooddoolleeaann††ee
ggoonnddoolliiuu
ggoonnddoollooffaabbææ
ggoonnddoollddoorraa
ggoonnddoollaannddææ
ggoonnddoolloogg
ggoonnddoollooggiiee
ggoonnddoollaattrruu
ggoonnddoollooggrraaff
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((448866))  GGOONNGG

ggoonnggoolleezz
ggoonngguueenntt
ggoonnggoorriiss  ggaauuzzaa
ggoonnggttuuooss
ggoonnggttuuoozziittaattee
ggoonnggaajjaammeenntt
ggoonngglloo--ssaaxxoonn
ggoonngglliiccaann
ggoonngglliisstt
ggoonnggllooffoobb
ggoonngglloommaann
ggoonnggrreennaajj
ggoonngguullaarr

((448877))  GGOONNII  ((AA))

ggoonniirriicc
ggoonniirriissmm
ggoonniittuuiittoorr
ggoonniimmffææ
ggoonniimmffoommaannææ
ggoonniimmffoommaanniiee
ggoonniimmffoollaattrriiee
ggoonnììccii
ggoonnii††eell
ggoonnii††eeaa
ggoonnii††iiccææ
ggoonniiffaacciiaa

((448888))  GGRRAAFFIICC

ggrraaffii§§
ggrraaffiittttii§§
ggrraaffiittttiicciiaann
ggrraaffrriiccaannddrruu
ggrraafflliicciiuunnee
ggrraaffeessiieerr
ggrraaffiiaassccoo
ggrraaffttiizziicc
ggrraaffiicctteerr
ggrraaffoonn
ggrraaffooaaff¶¶

481P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ggrraaffoorriissmm
ggrraaffrrooddiissiiaacc
ggrraaffeeccuunndd
ggrraaffeemmeellææ
ggrraaffiiccaatt
ggrraaffiiccaarree
ggrraaffoolloossiinn††ææ
ggrraaffuunnddiicc
ggrraaffuunndduuiiooaassææ
ggrraaffaallnniiccææ
ggrraaffaallss
ggrraaffaalluuss
ggrraaffeellcceerr
ggrraaffaattææ
ggrraaffeettii††ææ
ggrraaffiiccttiivv
ggrraaffiiccaattiivv
ggrraaffaannttee
ggrraaffeettii§§
ggrraaffiiddeell
ggrraaffiigguurrææ
ggrraaffii--mmeeaa
ggrraaffii--ttuu!!

((448899))  GGRRAAVV--GGRRAAVVIIDDAA

ggrraavvnniicc
ggrraavviicc
ggrraavviiddee††ee
ggrraavviiddeenniiee
ggrraavvaallaann§§ææ
ggrraavvaannss
ggrraavvaannttaajj
ggrraavvaarrii††iiee
ggrraavvaarriiee
ggrraavvaattaarr
ggrraavveerree
ggrraavvuu††iiee
ggrraavvuutt
ggrraavveerrttiissmmeenntt
ggrraavvoorrtt
ggrraavvaaggiiii
ggrraavveennææ
ggrraavviiddrrææ
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ggrraavviiddmmææ
ggrraavviiddoogglluu
ggrraavviiddeeoo
ggrraavviiddiittææ
ggrraavviiddaattææ
ggrraavviiddiittuuddiinnee
ggrraavviiddeessttiiccææ
ggrraavviiddoonnaa  AAllbbaa
ggrraavviiddiiee
ggrraavviiddaammeenntt

((449900))  GGRRAA¢¢IIEE

ggrraa††iiaa  ddee  ppââiinnee
ggrraa††iioonnaall
ggrraa††iioonnaammeenntt
ggrraa††iioonnaalliittaattee
ggrraa††iioonnaalliissmm
ggrraa††iioonnaalliittuuddiinnee
ggrrææ††ooiiaallææ
ggrrææ††ooiittaattee
ggrrææ††iissmm
GGrraa††iiuunnee!!  FFiiii  ddææ§§tteeaappttææ

((449911))  GGRREEAA¢¢~~

ggrree††iimmee
ggrreeaa††iiee
ggrreeaa††iioonniisstt
iizzmmææ--ggrreeaa††ææ
GGrree††uulleessccuu  ((ppaarrddoonn::  GGrreettzzuulleessccoo))
ggrree††iittaattee

((449922))  GGRREEUU,,  GGRREEAA

ggrreeuummaattiissmm
ggrreeuummpplluuttææ
ggrreeuu§§iittææ
ggrreeuuttiilliittaattee
ggrreeaacc††iiee
ggrreeaalliittaattee
ggrreeaavvæænnææ
ggrreeaa--vvooiinn††ææ
ggrreeaazzeemm
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((449933))  GGRROOSS

ggrroosstt  
ggrroossbbiiff
ggrroossiieenneesscc
ggrroossttiirree
ggrroossttiittoorr
ggrroossttooggoolliirree
ggrroossttuuiitt
ggrroossttooppaassccææ
ggrroosscciillaanntt
ggrroosseebbiitt
ggrroosseemmiinnttee
ggrroossiiee
ggrroossâânnzzææ
ggrroossâânnzzaattiicc
ggrroossppæættooss
ggrroossppiittaalliieerruull
ggrroossttaa§§
ggrroosstteenniitt
ggrroossttiilliittaattee
ggrrooaassppæættææ

((449944))  GGRREE∑∑II  ((AA))

ggrree§§iinnææ
ggrree§§iinnooaassææ
ggrree§§ììnnii§§ttee
ggrree§§iilliissmm
ggrree§§iittaattee
ggrree§§iilliittaattee
rree§§iittuuddiinnee
ggrree§§iillii§§
ggrree§§ii§§
ggrree§§iimmee
ggrree§§iimmii§§ttee
ggrree§§iicchhiieerr
ggrree§§eecc
ggrree§§uuaajj
ggrree§§iittuurrææ
ggrree§§iinniissmm
ggrree§§iinnaa††iiee
ggrree§§iinnaanntt
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ggrree§§aaiibbææ
ggrree§§ooaallææ
ggrree§§ooaallddææ
ggrree§§ooll
ggrree§§oolliicc
ggrree§§oollddiicc

((449955))  GGUURRAA

gguurræættaanniiee
gguurraarree
gguurræættoorr
gguurrcciioorr
gguurreettrrææ
gguurriiaa§§ææ
gguurrââttææ
gguurrââ††eenniiee
gguurrllæættooaarree
gguurrssooaaiiccææ
gguurrssuuzzææ
gguurrttiiccaarriiaattææ
gguurrzziiccæættooaarree
gguurrooss
gguurrooaassææ
gguurraajjooss
gguurrdduuhhooss
gguurreettee
gguurriicc
gguurriiccaall
gguurriiccaattææ
gguurrlleesscc
gguurrlleett
gguurrttææ
gguurrttooaassææ
gguurruuiieennooaassææ
gguurrgguulluuiittææ
gguurreettee
gguurreettooss
gguurriicceell
gguurraajj
gguurræættaattee
gguurrbbaattææ
gguurrbbuurrææ
gguurreennttææ
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gguurree
gguurriiooaassææ
gguuaattææ
GGuurraa  MMaatteerr
gguurrææ††eenniiee
gguurraattææ
gguurrææ††iiccææ
gguurrvvææ
gguurrtteezzaannccææ
gguurraabbiillææ
gguurraalluummiinniiuu
gguurreedduulliiee
gguurreerrooaassææ
gguurriittaattee
gguurrccuullii††ææ
gguurriibbuunnddææ
gguurrii§§aattææ
gguurrnniiccæættuurrææ
gguurrttiivvææ
gguurreerree
gguurriittaattee
gguurrii††aatt
gguurruunnccuull
gguurrbbaarree
gguurrbbuulleennttææ
gguurrbbaaggiiee
gguurrlliiee
gguurrllee§§ææ
gguurræættuurrææ
gguurrddæærriiee
gguurrmmuurr
gguurriiffiiccaattææ
gguurruulleennttææ
gguurruulleenn††ææ
gguurrppuurriiee
gguurrddoommuutt
gguurreesscciittaabbiillææ
gguurriiccuullaarrææ
gguurreeoollææ
gguurreell
gguurriiffeerr
gguurriirree
gguurriittaattee
gguurriittuuddiinnee
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gguurriimmee
gguurroorrææ
gguurraattiiccææ
gguurrcceell
gguurriiccooaassææ
gguurriieerrææ

((449966))  GGUUSSTT

gguussttuurrooii
gguussttaa§§
gguussttrruurraatt
gguussttoopp
gguussttrraanniiuu
gguussttrriicctt
gguussttrriiddiiee
gguussttee††ee
gguussttii††iiee
gguussttii††iioonnaarr
gguussttii††iioonneerr
gguussttrraaggiiuu
gguussttrruu
gguusstteerriiooss
gguussttiicciissmm
gguussttiiffiiccaa††iiee
gguussttrree††
gguussttuuiittoorr
gguussttææcciiooss
gguussttrræættoorr
gguussttaattoorrnniicc
gguussttææppâânniitt
gguussttiilleenn††iiaall
gguusstteellccææ
gguussttii§§
gguussttiittuuddiinnaallææ
gguussttiill
gguussttiilliittaattee
gguussttaammeenntt
gguusstteerriioorr
gguussttuuiioocc
gguussttaallggiiee
gguusstteelliivv
gguussttiissiittoorr
gguussttooiinniicc
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gguussttoonnaammeenntt
gguussttiieettaattee
gguussttììuu
gguussttiinniicc
gguussttiittuu††iiee
gguussttaaddiiuu
gguussttaaffiiddææ
gguussttooaarrcceerree
gguussttoorrss
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H

((449977))  HHAABBAARR

hhaabbaarrnniicc
hhaabbaarraa  ((aa,,  aa  ssee))
hhaabbaarrtt
hhaabbaarraattuurrææ
hhaabbaarraattaajj
hhaabbaarreenntt
hhaabbaarreenn††ææ
hhaabbaarreennttiittaattee
hhaabbaarrttaammeenntt
hhaabbaarrttee
hhaabbaarrtteenneenn††ææ
hhaabbaarr††iinneerree
hhaabbaarrii§§
hhaabbaarriimmeettrruu
hhaabbaarriiccuullttuurrææ
hhaabbaarraaccææ
hhaabbaarraabbaannccææ
hhaabbaarraabbooii
hhaabbaarraabbuullææ
hhaabbaarraabbuulliicc
hhaabbaarraabbuulliiee
hhaabbaarraaggllaaddiinnææ
hhaabbaarraaggllaaddiinniiaalliittaattee
hhaabbaarraajj
hhaabbaarraattææ
hhaabbaarrbbææ
hhaabbaarrbbaarr
hhaabbaarrbbaarriizz
hhaabbaarrbbeettææ
hhaabbaarrbbii§§oonn
hhaabbaarrbbiittuurriicc
hhaabbaarrbbuutt
hhaabbaarrccaaggiiuu
hhaabbaarrdd
hhaabbaarreettææ
hhaabbaarriicc
hhaabbaarriiee
hhaabbaarriieerrææ
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hhaabbaarriioonn
hhaabbaarriittoonn
hhaabbaarrììuu
hhaabbààrriiuu
hhaabbaarroonn
hhaabbaarroocc
hhaabbaarrooss
hhaabbaarroossaannddrruu
hhaabbaarrzzææ

((449988))  HHAABBOOTTNNIICC

hhaabboottnnii††ææ
hhaabboottaanniisstt
hhaabboottaanniiccææ
hhaabboottææ
hhaabboottccææ
hhaabbootteezz
hhaabbootteezzaatt
hhaabbOOttttoo  cceell  MMaarree

((449999))  HHAAIIDDUUCC

hhaaiidduuccttoorr
hhaaiidduuccttiill
hhaaiidduucceenniicc
hhaaiidduuccaall
hhaaiidduuccaatt
hhaaiidduucceerree

((550000))  HHAAIIMMAANNAA

hhaaiimmaannddeeaa
hhaaiimmaannddoolliinnææ
hhaaiimmaanneecchhiinn
hhaaiimmaanniieerrææ
hhaaiimmaanniieerraattææ
hhaaiimmaannttàà
hhaaiimmaannttiiee
hhaaiimmaannuuaall
hhaaiimmaannuuaalliittaattee
hhaaiimmaannaabbaabb
hhaaiimmaannaaiibbaa
hhaaiimmaannaabbeettiicc
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hhaaiimmaannaabbaabbiicc
hhaaiimmaannaarraabb
hhaaiimmaannaarraabbiicc
hhaaiimmaannaaììvv
hhaaiimmaannaalliittaattee
hhaaiimmaannaaiivviittuuddiinnee
hhaaiimmaannaammiilliinn††ææ
hhaaiimmaannaassooll
hhaaiimmaannaassuulliiee
hhaaiimmaaNNaassttrraattiinn
hhaaiimmaannaassttrraattiinniiaaddææ
hhaaiimmaannaa§§
hhaaiimmaannaa§§ttiicc
hhaaiimmaannaa§§tteerr
hhaaiimmaannaa§§ttiiccææ
hhaaiimmaannaaggeerr
hhaaiimmaanneejj
hhaaiimmaannaajjæærriiee
hhaaiimmaanneevvrrææ
hhaaiimmaanneevvrriicc
hhaaiimmaanneevvrriiccooss
hhaaiimmaanneevvrriicciittaattee
hhaaiimmaannaaffuurrææ
hhaaiimmaannaaffuurriiee
hhaaiimmaannaaffuurriioossoo
hhaaiimmaannggaaffaa
hhaaiimmaannggaaffiicc
hhaaiimmaannggeeaallææ
hhaaiimmaanngglliittoorrxx
hhaaiimmaanngglliittoorrnniicc
hhaaiimmaanncciiaacc
hhaaiimmaanniiee
hhaaiimmaanniiaaccaall
hhaaiimmaannoogglluu
hhaaiimmæænnuu††ææ
hhaaiimmæænneell

((550011))  HHAAHHAALLEERRAA

hhaahhaalleerrggiiee
hhaahhaalleerrggiicc
hhaahhaalleerriimmee
hhaahhaalleerrii§§ttee
hhaahhaalleerriittuuddiinnee
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hhaahhaalleerriittaattee
HHaacchhaalleerroowwiicczz
hhaahhaallèèrriiee
hhaahhaalleerriisstt
hhaahhaalleerrììee
hhaahhaalleerroottiicc
hhaahhaalleerroottoommaann
hhaahhaalleennææ
hhaahhaalleenniittaattee
hhaahhaalleeaallææ

((550022))  HHAARRBBUUZZ

hhaarrbbuuzzaatt
hhaarrbbuuzzaaiicc
hhaarrbbuuzzii§§
hhaarrbbuuzzuuaall
hhaarrbbuuzzeettee
hhaarrbbuuzzooss
hhaarrbbuuzzæællooss
hhaarrbbuusstt
hhaarrbbuuzzæærr
hhaarrbbuuzziiccææ
hhaarrbbuuzznnææ
hhaarrbbuuzzooiiaann
hhaarrbbuuzzuuffrruucctt

((550033))  HHAALLAATT

hhaallaattiittuuddiinnee
hhaallaattiimmee
hhaallaaiittii§§
hhaallaatteenntt
hhaallaattiittaattee
hhaallaatteenn††ææ
hhaallaatteerraall
hhaallaatteerraalliittuuddiinnee
hhaallaattiiffuunnddiiee
hhaallaattiinn
hhaallaattiinnaatt
hhaallaattiinniissmm
hhaallaattiinniiee
hhaallaattiinniittaattee
hhaallaattuurrææ
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hhaallaatteerraalliittaattee
hhaallaalltt!!
hhaallaattææ
hhaallaattiittuuddiinnee

((550044))  HHAANNDDIICCAAPP

‘‘hhaannddiiccaappuu’’  lluuii!!
hhaannddiiccaappoottaabbiill
hhaannddiiccaappaajj
hhaannddiiccaappaacciittaattee
hhaannddiiccaappiittaa††iiee
hhaannddiiccaappaammeenntt
hhaannddiiccaappooffaallggiiee
hhaannddiiccaappiicc
hhaannddiiccaappoo
hhaannddiiccaappiiddaann
hhaannddiiccaappiissffeerriicc

((550055))  HHAARRCCEEAA--PPAARRCCEEAA

hhaarrcceeaappaarrcciicc
hhaarrcceeaappaarrcciirree
hhaarrcceeaappaarrcciizzaarree
hhaarrcceeaappaarrcciimmeenntt
hhaarrcceeaappaarrccttiicc
hhaarrcceeaappaarrcceerrccuuiirree
hhaarrcceeaappaarrcceeggaannææ
hhaarrcceeaappaarrggeennttiinnææ
hhaarrcceeaappaarrccææ
hhaarrcceeaappaarrcceellææ
hhaarrcceeaappaarrccuuiittææ

((550066))  HHAAZZ

hhaazzaassiinn
hhaazzaassaassiinnaatt
hhaazzaassaassiinniissmm
hhaazzaassiinniittaattee
hhaazzcceettiissmm
hhaazzcceettææ
hhaazzccuunnssææ
hhaazzccuunnzzæættooaarree
hhaazzccuunnzzii§§
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hhaazzccuu††iitt
hhaazzccuu††iittooaarree
hhaazzccuu††iittooaaiiee
hhaazzeemmæænnaarree
hhaazzeemmeenneeaa
hhaazzeennttiimmeenntt
hhaazzeennttiimmeennttaalliissmm
hhaazzeennttiimmeennttaall
hhaazzeexxuuaatt
hhaazzeexxuuaattiittaattee
hhaazziiaattiicc
hhaazziiaattiissmm
hhaazziidduuiittaattee
hhaazziiuudduuææ
hhaazziirriiaann
hhaazziirriiaannccææ
hhaazzoocciiaa††iiee
hhaazzoocciiaatt
hhaazzppeeccttuuooss
hhaazzppiirraa††iiee
hhaazztteenniiee
hhaazzttii§§
hhaazzttffeell
hhaazzttffeelliittaattee
hhaazzttmmaattiicc
hhaazzttrroonnoommiiee
hhaazzttuuppaatt
hhaazzuurrzziirree
hhaazzuurrzziittoorr
hhaazzaalleeee
hhaazzbbuucchhee
hhaazziimmææ
hhaazzoottaatt
hhaazztteecc
hhaazzuurr
hhaazzuurriiee
hhaazzaarrvvææ
hhaazzaarrzzæærrææ
hhaazzaavveerrggiiuu
hhaazzaavviissttiiee
hhaazziiaarr
hhaazziillnniicc
hhaazziiggoommaattiicc
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((550077))  HHUULLIIGGAANN

hhuulliiggaanngg
hhuulliiggaannggææ
hhuulliiggaannggaaiicc
hhuulliiggaanngglliioonnaattiicc
hhuulliiggaannggsstteerr
hhuulliiggaannsstteerroonn
hhuulliiggaanngguurriiddiicc
hhuulliinnggaann
hhuulliinnggaanniiee
hhuulliinnggaavv
hhuulliinnggaanniicc
hhuulliigghheeaann
hhuulliigghheenniicc
hhuulliigghheennooiicc
hhuulliigghheennooppttiissmm
hhuulliigghhiiooaannææ
hhuulliigghhiioonnaaiicc
hhuulliigghhiioonnaarr
hhuulliiggaannaall
hhuulliiggaanniiffoorrmm
hhuulliiggaanniimmaa††iiee
hhuulliiggaannaa††iiee
hhuulliiggaannooppooll
hhuulliiggaammeenntt
hhuulliiggaammeennttaall
hhuulliiggaammeennttaalliittaattee
hhuulliiggaannaappooddaa
hhuulliiggaannaappooddaalliicc
hhuulliiggaannaappooddaarr
hhuulliiggaanneemmiicc
hhuulliiggaanngglliiccaann
hhuulliiggaannoommaalliicc
hhuulliiggaannooll
hhuulliiggaannii§§ttee
hhuulliiggaanniittuuddiinnee
hhuulliiggaannii§§
hhuulliiggàànnii§§ttee
hhuulliiggaanniisstt
hhuulliiggaanniissttiiccææ
hhuulliiggaanneexx
hhuulliiggaannggeelliissmm
hhuulliiggaannooddiiee
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((550088))  IIAASSOOMMIIEE

iiaassoommnniiee
iiaassoommnniiffeerrææ
iiaassoommnniiffeerriiee
iiaassoommnnaammbbuulliiee
iiaassoommnneeiiee
iiaassoommnnaanniiee
iiaassoommiilliiee
iiaassoommiieerriiee
iiaassoommiieelliiee
iiaassoommiieerrlliiee
iiaassoommnneettiiccææ
iiaassoommnnoolliiee

((550099))  IIAACCOOBB

iiaaccoobbii  ((aa))
iiaaccoobbiittoorr
iiaaccoobboorrîîttoorr
iiaaccoobbeeaallææ
iiaaccoobbiiaallææ
iiaaccoobbeelleettiicc
iiaaccoobbiiddiitt
iiaaccoobblleettee
iiaaccoobblleettiicc
iiaaccoobblliicc
iiaaccoobblliicciittaattee
iiaaccoobblluu
iiaaccoobblleenniiee
iiaaccoobblluuiittaattee
iiaaccoobbooiisstt
iiaaccoobbooiissttiicc
iiaaccoobboossiitt
iiaaccoobboosseeaallææ
iiaaccoobboossiillnniicc
iiaaccoobbuuzz
iiaaccoobbuuzzii§§
iiaaccoobbuuzziittaattee
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((551100))  IIAAMMBB

iiaammbbiivvaalleenntt
iiaammbbiivvaalleennttiicc
iiaammbbiiddeexxttrruu
iiaammbbiiddeexxttrraaiicc
iiaammbbaallaajj
iiaammbbaallaajjiiffoorrmm
iiaammbbaassaaddoorr
iiaammbbaassaaddoorriinn††ææ
iiaammbbaassaaddoorrnniicc
iiaammbbiiaanntt
iiaammbbiiaannttiittaattee
iiaammbbeettaanntt
iiaammbbeeaattiittuuddiinnee
iiaammbbiiggeenn
iiaammbbiiggeenniittoorr
iiaammbbiiggeenniittaall
iiaammbbiiggeenniittiivvaallnniicc
iiaammbbiigguuuu
iiaammbbiigguuiittaannttii
iiaammbbiigguuiittaattoorrnniicciittaattee
iiaammbbiiii--ddooii
iiaammbbiittuuss
iiaammbbiittuussii§§
iiaammbbiittxx
iiaammbbiittuuiiaattee
iiaammbbii††iiooss
iiaammbbii††iiee
iiaammbbii††iioozziittaattee
iiaammbbrrææ
iiaammbbrraattiicc
iiaammbbrreeiiaajj
iiaammbbrreeiiaajjaall
iiaammbbrroozziiee
iiaammbbrroozziiaallnniicc
iiaammbbuullaaccrruu
iiaammbbuullaann††iiaalliittaattee
iiaammbbuussccaaddææ
iiaammbbuussccaanntt
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((551111))  IIAAUURRTT

iiaauurrttiitt
iiaauurrttiiffeerr
iiaauurrttiiffeerraattiicc
iiaauurrttiiccaarriiee
iiaauurrttiittlluu
iiaauueerrttiittrraatt
iiaauurrssggiiuu
iiaauurrttææ
iiaauurrttaattiicc
iiaauurrttoolleeaann
iiaauurrttoolliinnddrriicc
iiaauurrttiinnddiicciittaattee
iiaauurrttii§§
iiaauurrttiittaattee
iiaauurrttiimmee
iiaauurrttiittuuddiinnaalliissmm
iiaauurrttiissttiiccææ
iiaauurrtteezziiaannææ
iiaauurrtteezziiaannddrriicc
iiaauurrttiiccuullaa††iiee
iiaauurrttiiffiicciiaall
iiaauurrttiilleerriisstt
iiaauurrttiissttææ
iiaauurrttiittææ
iiaauurrttrriittææ
iiaauurrttaacc
iiaauurrttooggoonnaall
iiaauurrttoommaann
iiaauurrttoommaanniiaacc
iiaauurrttoommaanniiee
iiaauurrttooppeedd
iiaauurrttooppeeddeessttrruu
iiaauurrttoossccooppiiee

((551122))  IIDDEEAALL

UUiittee  iiddeeaalluu’’,,  uuiittee  vvaalleeaa
iiddeeaalluurrooss
iiddeeaalliicc
iiddeeaalluu--ii  ddeeaall  §§ii  aavvaalleeaa--ii  ‘‘aallee
iiddeeaallnniicc
iiddeeaallbb
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iiddeeaallffeell
iiddeeaallttuull
iiddeeaallbbeeaa††ææ
iiddeeaallbbiittuuddiinnee
iiddeeaallttffeelliissmm
iiddeeaalluunngguull
iiddeeaalluunnggiittuuddiinnaalliittaattee
iiddeeaalleennee
iiddeeaalleennaattiicc
iiddeeaalleenneessppuuss
iiddeeaalleeggrruu
iiddeeaalleeggrree††ee
iiddeeaalluu--ppoorrttooccaalluu
iiddeeaallaaii
iiddeeaallaalltt
iiddeeaallaallttææiieerrii
iiddeeaallaannddaallaa
iiddeeaallaarrmmaanntt
iiddeeaallææppttaarree
iiddeeaallbbaanneezz
iiddeeaallbbiiaann
iiddeeaallbbiinnææ
iiddeeaallbbii††ææ
iiddeeaallbbuumm
iiddeeaallccæættuuiirree
iiddeeaallccoooolliissmm
iiddeeaallccoovvaattiicc
iiddeeaallddee
iiddeeaallddiinn
iiddeeaallddiinniittaattee
iiddeeaalleeaattoorriiuu
iiddeeaalleelleeii!!
iiddeeaalleelleeiiccææ
iiddeeaalleemmaannddææ
iiddeeaalleennee
iiddeeaalleerrggaarree
iiddeeaalleerrtt
iiddeeaalleess
iiddeeaallffaabbeettiicc
iiddeeaallggææ
iiddeeaallggiiee
iiddeeaalliiaajj
iiddeeaalliiaatt
iiddeeaalliiffiiee
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iiddeeaalliiffiinnee††ee
iiddeeaalliinn
iiddeeaalliinnddiicc
iiddeeaalliitt
iiddeeaalloo!!
iiddeeaallooddiiaall
iiddeeaallooee
iiddeeaallooggeenn
iiddeeaallooppaattiiee
iiddeeaalltteerr  eeggoo  
iiddeeaalltteerrnnaattiivv
iiddeeaalltteerrnnaattiivviittaattee
iiddeeaallttii††ææ
iiddeeaallttee††ææ
iiddeeaalluuaatt
iiddeeaalluuaattiissmm
iiddeeaalluunnii††ææ

((551133))  IIDDEEOOLLOOGG

iiddeeoollooggeeaallææ
iiddeeoollooggrraaffiiee
iiddeeoollooggrraaffiissmm
iiddeeoollooggrraaffiicciiaannccææ
iiddeeoollooggooddnnææ
iiddeeoollooggoorreeee
iiddeeoollooggggiiaa
iiddeeoollooggooppaatt

((551144))  IIDDOOLL

iiddoolliiuu
iiddoolljjaann
iiddoollooffaann
iiddoolleeaaccææ
iiddoollii††iicc
iiddoolliiffeerr
iiddoolleeiiffeerr
iiddoolliiggooffrreenneettiicc

((551155))  IIDDEEOOGGRRAAMMAA

iiddeeooggrraammiinneeee
iiddeeooggrraavvææ
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iiddeeooggrraassææ
iiddeeooggrraavviiddææ
iiddeeooggrraammaattææ
iiddeeooggrraammaattiiccææ
iiddeeooggrraabbææ
iiddeeooggrraannuullææ
iiddeeooggrraammaajj
iiddeeooggrraamm--ffoorr††ææ

((551166))  IIDDEENNTTIICC

iiddeennttiiffrriiccee
iiddeennttiicciittaattee
iiddeennttiiccaarr
iiddeennttiiccaarriiaatt
iiddeennttiicciissmm
iiddeennttiiccii§§
iiddeennttiicciittuuddiinnee
iiddeennttiicciimmee
iiddeennttiissttææ
iiddeennttiiccææiitt
iiddeennttiiccnniitt
iiddeennttiiccrrææ

((551177))  IIAARRBBAA

iiaarrbbaalleettiicc
iiaarrbboollaattrruu
iiaarrbboollaattrriiee
iiaarrbbiittrraajj
iiaarrbbiittrruu
iiaarrbbiittrraarriittaattee
iiaarrbboorree
iiaarrbboorreesscceenn††ææ
iieerrbboorreett
iiaarrbbuussttiicciittaattee
iiaarrbbuussttee††ee
iieerrbbuussttiiffoorrmm
iiaarrbbuussttiieerrææ
iiaarrbboozziittiivv
iiaarrbbiivvoorr
iiaarrbbaacceeuu
iiaarrbbeettee
iiaarrbbaall††
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iiaarrbb’’
iieerrbbææcciirree
iieerrbbeeccææiiaallææ
iiaarrbbee§§ttee
iieerrbbiiccuullaarr
iieerrbbiittaall
iieerrbbaann
iieerrbbaanniisstt
iiaarrbbaanniissttiiccææ
iiaarrbbaarriiuu
iiaarrbbiivvoorr
iiaarrbbaanniizzaarree
iieerrbbaanniittaattee
iieerrbboo  ssuumm!!  

((551188))  IIFFOOSS

iiffoossiissmm
iiffoossiittaattee
iiffoossææ
iiffoossaazzææ
iiffoossaattiicc
iiffoossiiffoorrmm
iiffoossiittuuddiinnee
iiffoossffaattiittææ
iiffoossffoorr
iiffoossffoorreesscceenn††ææ
iiffoossggeenniiccææ
iiffoossiilliittaattee
iiffoossiilliittuuddiinnee
iiffoossiilliizzaammeenntt
iiffoossiill
iiffoossttææ
iiffoossaannaa
iiffoossaattuurrææ
iiffoosscciillaanntt
iiffoosseebbiitt
iiffoossiiee
iiffoossssiiaanniicc
iiffoossâânnddææ
iiffoossâânnzzooss
iiffoossmmaannllââuu
iiffoossppæættaarr
iiffoosstteennttaattiivv
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iiffoosstteenniitt
iiffoossttiill
iiffoossttooiitt
iiffoosstt
iiffoosstteeooppaatt
iiffoossttrrooppeelliicc
iiffoossttrroovvaalliicc

((551199))  IICCOOAANNAA

IIccooaannææ--mmaarree!!
iiccooaammææ
iiccooaannddrriiccææ
iiccoonnaacc
iiccooaarrnnææ
iiccoonnììcc
iiccooAAnnii§§ooaarraa
iiccooAAnnddaa

((552200))  IICCTTEERR

iicctteeoorriiee
iicctteeoorreettiicciiaann
iicctteerreenn
iicctteerreessttrruu
iicctteerriibbiill
iicctteerrmmeenn
iicctteerrmmiinnuuss
iicctteerrooaarree
iicctteerrttiipp
iicctteerreeddiittaattee
iicctteerroottiicc
iiccsstteerriicc

((552211))  IILLUUSSTTRRUU

iilluussttuurr
iilluussttuurrooii
iilluussttrruuiittaattee
iilluussttrraaggiiuu
iilluussttrruuiitt
iilluussttrruulluuiiaallææ
iilluussttrraacchhiinn’’
iilluussttrraacchhiinniimmee
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iilluussttrraacchhiinniiffoorrmm
iilluussttrraaii††ææ
iilluussttrraa§§nniicc
iilluussttrraaddeelliicc
iilluussttrraaddaallnniicc
iilluussttuurruuttuurraall
iilluussttuurriimmee
iilluussttrruugguurree
iilluussttrruugguurrooaassnniiccææ
iilluussttrruunnææ
iilluussttrruunnaattææ
iilluussttrruunnggææ
iilluussttrruunnggæærree††ooaassææ
iilluussttrruu††

((552222))  IIMMAAGGIINNEE

iimmaaggiiuunn
iimmaaggiiuunniicc
iimmaaggiiuunniisstt
iimmaaggiicciiaann
iimmaaggiissttrraall
iimmaarrggiinnee
iimmaaggììllææ
iimmaaggiilliittaattee
iimmaaggiilliinnddiiccææ
iimmaaggiittaa††iiee
iimmaaggiittaattooaarree
iimmaaggiinneecceeuu
iimmaaggiinnaaddææ
iimmaaggiinneeccoollooggiiccææ
iimmaaggiinneerree
iimmaaggiinneerree
iimmaaggiinnggaa§§ææ
iimmaaggiinnttææ
iimmaaggiinnaattuurrææ
iimmaaggiinnaa--††ii--oo  ffrrâânnttææ!!
iimmaaggiinneeaa--CCuuttaarree
iimmaaggiinnaa††iioonnaa††iiee
iimmaaggiinneeaamm††
iimmaaggiinneeaaoo§§
iimmaaggiinneeaanntt
iimmaaggiinneemm--pprroosstteettiiccææ
iimmaaggiinneeaaggrrææ
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iimmaaggiinneeggrruu††ææ
iimmaaggiinneeggrreessææ
iimmaaggiinneeiiccææ
iimmaaggiinneeppooaattææ
iimmaaggiinnuuddææ
iimmaaggiinnuuddiittaattee
iimmaaggiinnuunnttææ
iimmaaggiinnuurrlliiee

((552233))  IIMMPPRREESSIIEE

iimmpprreessiiaa--zziillnniiccææ
iimmpprreessiiaa--ssccrriissææ
iimmpprreessiimm††iirree
iimmpprreessiinngg
iimmpprreessuuppuunneerree
iimmpprreessss--bbooookk
iimmpprreessaatt
iimmpprreessæærraatt
iimmpprreessaanntt
iimmpprreessaattooaarree
iimmpprreessaabbiilliittaattee
iimmpprreessiiooaassææ

((552244))  IIMMPPOORRTTAANNTT

iimmppoorrttaannttiivv
iimmppoorrttaavviioonn
iimmppoorrttmmoonneeuu
iimmppoorrtteenntt
iimmppoorrtteenn††iiaalliittaattee
iimmppoorrttoorr
iimmppoorrttaarr
iimmppoorrttiieerrææ
iimmppoorrtteexxppoorrttaanntt
iimmppoottjjaarrttiieerrææ
iimmppoorrttooffeell
iimmppoorrttoo--ffrraannccoo
iimmppoorrttuugghheezzææ
iimmppoorrttooccaalliiccææ
iimmppoorrttoommaann
iimmppoorrttuu--ppooppiiii
iimmppoorrttuulleenn††ææ
iimmppoorrttaannttee††ee
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iimmppoorrttaannttii††iiee
iimmppoorrttoo--vveecccchhiioo

((552255))  IIMMPPRROOVVIIZZAA  ((AA))

iimmpprroovviizzoorriiuu
iimmpprroovviizziiii
iimmpprroovviizziioonnaarree
iimmpprroovviitteezzææ
iimmpprroovviitteeaazz
iimmpprroovviizzaavvii
iimmpprroovviizziittææ
iimmpprroovviizziittiiuu
iimmpprroovviizzoonn
iimmpprroovviizzuuaall
iimmpprroovviizzuuiinnææ
iimmpprroovviizzeettææ
iimmpprroovviizziibbiill
iimmpprroovviizziibbiilliissmm
iimmpprroovviizziieerrææ
iimmpprroovviizziirr
iimmpprroovviizziioonnaarr
iimmpprroovviizziieerr

((552266))  IIMMPPRRUUDDEENNTT

iimmpprruuddeennttiisstt
iimmpprruuddeennttii††iiee
iimmpprruuddiimmeenntt
iimmpprruuddeenniiee
iimmpprruuddiimmeennttaarr
iimmpprruurriiddeenntt
iimmpprruunneenntt
iimmpprruuddeennttoommoolloogg

((552277))  IIMMPPUUDDIICC

iimmppuuddeenntt
iimmppuuddiibbuunnddææ
iimmppuuddiinngg
iimmppuuddrriieerrææ
iimmppuuddrraattææ
iimmppuuddaattiivvææ
iimmppuuddiinncciiooss
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iimmppuuddrreedd
iimmppuudduurrooss
iimmppuuddiicctteeuu
iimmppuuddiicctteerr
iimmppuuddiiccttaattoorr
iimmppuuddiiccttoonniicc
iimmppuuddiicc††iioonnaarr
iimmppuuddiiggiittaalliicc
iimmppuuddiiggiittaa††iiuunnee

((552288))  IIMMBBEERRBB

iimmbbeerrbbaanntt
iimmbbeerrbbeerr
iimmbbeerrbbeeccee
iimmbbeerrbbiicciidd
iimmbbeerrbbiivvoorr
iimmbbeerrbboorriissttiiccææ
iimmbbeerrbbaannttllîîcc
iimmbbeerrbbeecceelliicc

((552299))  IIMMEENNSS

IImmeennss--ssaannaa--iinn--ccoorrppoorree--ssaannoo
iimmeennssuuaalliicc
iimmeennssttrruuaalliittaa††iiuunnee
iimmeennssoollææ
iimmeennssoolliittææ
iimmeennssoollaarrææ
iimmeennssiillnniicc
iimmeennssaalliinnææ
iimmeennssaalltt
iimmeennsseell
iimmeennssuullee††
iimmeennssuu††
iimmeennssiicc
iimmeennssiimmee
iimmeennssiittuuddiinnee
iimmeennssii§§

((553300))  IINNAAMMIICC

iinnaaMMiicc--BBuurrgghheezz
iinnaammiiccbbuurrgghheezznniicciittaattee
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iinnaammiiccbbuurrggeezzoollaattrriiee
iinnaammiicciimmee
iinnaammiiccii§§
iinnaammiicciittuuddiinnaalliittaattee
iinnaammiiccuu††
iinnaammiiccuullee††
iinnaammiiccoozzææ
iinnaammiiccssaannddrrææ
iinnaammiicc§§oorraatt
iinnaanniimmiicc
iinnaammiiccrroobbiicc
iinnaammiiccnneett
iinnaammiiccooaannææ
iinnaammiicctteerr
iinnaammiiccrrææ
iinnaammiicciittaattee
iinnaammiiccuuiittaattee
iinnaammiicclliicc
iinnaammiicclliissttææ
iinnaammiicc§§oorraattææ

((553311))  IIMMPPAACCTT

iimmppaaccttiivv
iimmppaaccttiivviissttææ
iimmppaaccttiivviittaattee
iimmppaaccttiivvaanntt
iimmppaaccttuuaalliittaattee
iimmppaaccttuuaallmmeennttee
iimmppaaccttiizzaarree
iimmppaaccoossttee
iimmppaaccttoorr
iimmppaaccttiittaattee
iimmppaaccttiicciittaa
iimmppaaccttaammeenntt
iimmppaaccttii§§
iimmppaaccttiimmee
iimmppaaccttiittuuddiinnee

((553322))  IINNAANNII¢¢IIEE

iinnaanniissmm
iinnaannII††iicc
iinnaannii††eell
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iinnaannii††ooss
iinnaannii††oommaanniiee
iinnaannii††oollooggiiee
iioonnaannii††iiee

((553333))  IINNAAPPTT

iinnaapptteerr
iinnaapp††iiaann
iinnaappttiimmiissmm
iinnaappttiimm
iinnaappttiimmiittaattee
iinnaappttoozzaaiicc
iinnaapptteerrooddaaccttiilliinnddiicc
iinnaappttiiuu!!
iinnaappttaattiivviissmmuuss
iinnaappttiicciiaann
iinnaappttiiaalliinnææ
iinnaappttiiaalliissmm

((553344))  IINNAAUUGGUURRAA  ((AA))

iinnaauuggùùrraa--lleeuulluuii
iinnaauugguurraalliivvææ
iinnaauugguurrææ--ccaassccææ
iinnaauugguurrææccææssccaaiiccææ
iinnaauugguurrææssppaarrttaanniiccææ
iinnaauugguurrææiirree
iinnaauugguurree§§
iinnaauugguurree§§iittuuddiinnaalliittaattee
iinnaauugguurrgguuiicc
iinnaauugguurriisstt
iinnaauugguurriisstteeaa††ææ
iinnaauugguurrii††ææ
iinnaauugguurrlluuiittooaarree
iinnaauugguurrmmaannddææ
iinnaauugguurrmmææ
iinnaauugguurrnneettiiccææ
iinnaauugguurraanntt
iinnaauugguurraarriissiirree
iinnaauugguurraattiivv
iinnaauugguurrææ††eenniiee
iinnaauugguurrbbuurrææ
iinnaauugguurrccææ
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iinnaauugguurreeàà
iinnaauugguurreecchhii
iinnaauugguurreenntt
iinnaauugguurrììee
iinnaauugguurriieerr
iinnaauugguurriiooss
iinnaauugguurrooss

((553355))  IINNCCAARRNNAARREE

iinnccaarrnnaassiieerr
iinnccaarrnnaassiieerrii††ææ
iinnccaarrnnaa§§aammeenntt
iinnccaarrnnaavvaalliicc
iinnccaarrnnaabbaatt
iinnccaarrnnaall
iinnccaarrnnaalliittaattee
iinnccaarrnnaallffaabbeettiicc
iinnccaarrnnaavvaalleesscc
iinnccaarrnnaaxxii
iinnccaarrnneett
iinnccaarrnnee††eelliicc
iinnccaarrnniiaann
iinnccaarrnniiaannccææ
iinnccaarrnniivvoorreesscc
iinnccaarrnnææuutt
iinnccaarrnniiccææ
iinnccaarrnniiccii
iinnccaarrnnii††ææ
iinnccaarrnniittuurrææ
iinnccaarrnniissiirree

((553366))  IINNCCEERRTT

iinncceerrttaatt
iinncceerrttaalliicc
iinncceerrttiiffiiccaatt
iinncceerrttæærree††
iinncceerrttaarree
iinncceerrttææmmâânntt
iinncceerrttii§§
iinncceerrttiittaattee
iinncceerrttiimmee
iinncceerrttææcciiuunnee
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((553377))  IINNCCEESSTT

iinncceessttiittuuddiinnee
iinncceessttiittuuddiinnaarr
iinncceessttæællaalltt
iinncceessttiimmaabbiill
iinncceesstt--vveesstt
iinnccEEsstteerraa
iinncceesstteettiicc
iinncceesstteettiiccææ
iinncceesstteettiicciiaann
iinncceesstteettiizzaann††ææ
iinncceessttiimmaattiivv
iinncceessttiivvaall
iinncceessttoonniiaann
iinncceessttrrooppiiaatt
iinncceessttuuaarr
iinncceessttuuffooss
iinncceessttaaddiiuu
iinncceessttaaggiiaarr
iinncceessttaarree††
iinncceessttaattuuiiee
iinncceessttaattuurrææ
iinncceessttaauull
iinncceessttaavviillææ
iinncceessttiill
iinncceessttiilliisstt
iinncceesstteezziiee
iinncceessttiivv
iinncceessttiivvaa††iiee
iinncceessttoommppææ
iinncceessttrruu
iinncceessttuuaarr
iinncceesstteenniiee
iinncceesstteennttiicc
iinncceesstteerriiee
iinncceesstteerrii§§
iinncceessttiimmee
iinncceessttttuuddiinnee
iinncceesstteerriissmm
iinncceesstteerrooiidd
iinncceessttiiggmmaatt
iinncceessttrraall
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iinncceessttrraalliittaattee
iinncceessttrriinnggeenn††ææ
iinncceessttrroolloogg
iinncceessttuu††iiee
iinncceessttiittuu††iioonnaalliizzaatt
iinncceessttmmiicc
iinncceessttoorriiee
iinncceessttoorriicc
iinncceessttoorriicciissmm
iinncceessttoorriissiirree
iinncceessttoorriiooggrraaffiiee
iinncceessttoovv
iinncceessttoovviitt
iinncceessttoovviittoorr
iinncceessttaattiicc
iinncceessttaa§§iicc
iinncceessttaattoorriiuu
iinncceesstteennttaa††iiee

((553388))  IINNCCIIDDEENNTT

iinncciiddeennttaalliicc
iinncciiddeennttiissttææ
iinncciiddeennttii††iiee
iinncciiddeennttoommoolloogg
iinncciiddeennttrrooppiiee

((553399))  IINNCCOOMMOODD

iinnccoommmmooddoorree
iinnccoommooddiissttææ
iinnccoommooddeell
iinnccoommooddeelliissmm
iinnccoommooddeelliissttmmiicc
iinnccoommooddeerrnniittaattee
iinnccoommooddaalliittaattee
iinnccoommoodduullaa††iiee
iinnccoommooddeessttiiee
iinnccoommooddoorraanntt
iinnccoommooddoorriiffeerr
iinnccoommooddoorrffiissmm
iinnccoommooddiittææ††ii……  
iinnccoommooddaaiiee
iinnccoommooddaalliissccææ
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iinnccoommooddiihhnnææ
iinnccoommooddiiooss
iinnccoommooddiisseeee
iinnccoommooddoolleeaann
iinnccoommooddooss
iinnccoommooddrraassllææ
iinnccoommooddoorruu--mmaammiiii
iinnccoommooddeessttiiee
iinnccoommooddiicc
iinnccoommooddââllccææ

((554400))  IINNCCOORREECCTT

iinnccoorreecc††iiee
iinnccoorreeccttaatt
iinnccoorreeccttaall
iinnccoorreeccttaalliittaattee
iinnccoorreeccttoorr
iinnccoorreeccttiilliinniiaarr
iinnccoorreeccttiiffiiccaanntt
iinnccoorreeccttaanngguullaarr
iinnccoorreeccttoo--vveerrssoo
iinnccoorreeccttooppiiee

((554411))  IINNDDEECCEENNTT  

iinnddeecceenntteennaarr
iinnddeecceennttaauurr
iinnddeecceennttuurrææ
iinnddeecceennttrruu
iinnddeecceennttrriisstt
iinnddeecceennttiiccææ
iinnddeecceennttiimmææ
iinnddeecceennttoorrssææ
iinnddeecceennttuuzziiaassmm
iinnddeecceennttoommoolloogg
iinnddeecceennttiittuuddiinnee
iinnddeecceennttiimmee

((554422))  IINNDDIIAANN

iinnddiiaaggnnoossttiicciissmm
iinnddiiaammaannttaalliicc
iinnddiiaaggoonnaalliiaann
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iinnddoollaattoorriiuu
iinnddooggeenn
iinnddoossppeerrmm
iinnddooggaamm
iinnddiiaalliizzææ
iinnddiiaalloogg
iinnddiiaammeettrruu
iinnddiiaarreeee
iinnddiiaattrriibbaalliittaattee
iinnddiiaavvoolleettiicciissmm
iinnddiibbllaa§§
iinnddiiaaccoonn
iinnddiiaaddeemmææ
iinnddiiaaddoohh
iinnddiiaaffaannææ
iinnddiiaaffoonniiee
iinnddiiaannaall

((554433))  IINNDDIIGGEENN

iinnddiiggeenniittaalliinn
iinnddiiggeenniittiivvaall
iinnddiiggeenniiooss
iinnddiiggeerr
iinnddiiggeennuuææ
iinnddiiggeenniiccææ
iinnddiiggeenneerraa††iiee
iinnddiiggeenneerreesscceenn††ææ
iinnddiiggeenneeaallooggiiee
iinnddiiggeenneerrooss
iinnddiiggeenneettiicc
iinnddiiggeennoozzææ
iinnddiiggeenneerriicc
iinnddiiggeenniiuu
iinnddiiggeennttiillee††ee
iinnddiiggeennuunnee
iinnddiiggeennccllaavvææ
iinnddiiggeenneerrggiiee
iinnddiiggeenngglleezz
iinnddiiggeenniiggmmææ
iinnddiiggeennoorrmmiittaattee
iinnddiiggeennoocccciiddeennttaalliissmm
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((554444))  IINNDDIIRREECCTT

iinnddiirreecc††iiee
iinnddiirreeccttiittuuddiinnee
iinnddiirreeccttiilliinniiee
iinnddiirreeccttaalliicc
iinnddiirreeccttoo--vveerrssoo
iinnddiirreeccttaazziiee
iinnddiirreecctteenniiee
iinnddiirreeccttii§§
iinnddiirreeccttiittuuddiinnaalliittaattee
iinnddiirreeccttooppiiccææ

((554455))  IINNDDIIVVIIDD

IInnddiivviidd’’  eett  iimmppeerraa!!
iinnddiivviiddeenntt
iinnddiivviiddmmææ
iinnddiivviiddrrææ
iinnddiivviidduuiittaattee
iinnddiivviiddiittaattee
iinnddiivviiddiissmm
iinnddiivvææ
iinnddiivviizziioonnaarr
iinnddiivviizzoorr
iinnddiivviiddaarree
iinnddiivviiddiimmee
iinnddiivviiddii§§
iinnddiivviiddiittuuddiinnee

((554466))  IINNEELL

iinneelliippttiicc
iinneelliiggiittiimm
iinneellaassttiicc
iinnEEllzzoorraabbiicc

((554477))  IINNFFAAMM

iinnffaammiicc
iinnffaammaaiicc
iinnffaammiissttrruu
iinnffaammiittuuddiinnee
iinnffaammiittaattee
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iinnffaammii§§
iinnffaammiieerrooss
iinnffaammeelliicc
iinnffaammiimmee
iinnffaammiilliiaarr
iinnffaammiilliiee
iinnffaammiiccii††iiee
iinnffaammoorraallææ
iinnffaammoorraalliissmmuuss
iinnffaammoorrss
iinnffaammuurriiaann
iinnffaammoolleettiicc
iinnffaammaattoorr
iinnffaammaattoorriissmm
iinnffaammaallggææ
iinnffaammaallggeettiiccææ
iinnffaammaaiilliittiicc
iinnffaammaalliiffoorrmm
iinnffaammoozziittaattee
iinnffaammbbiilleettiicc

((554488))  IINNGGIINNEERR

iinnggììnneerree
iinnggiinneerriiccooll
iinnggiinneerrvvooss
iinnggiinneerrtt
iinnggiinneerr††iiee
iinnggiinneerrbbiivvoorr

((554499))  IINNGGRRAATT

iinnggttaa††iiooaassææ
iinnggrraa††iiee
iinnggrraattiiffiiccaatt
iinnggrraattiiee
iinnggrraattiiss
iinnggrraattuuiittaattee
iinnggrraattii§§
iinnggrraattee§§
iinnggrraatteeuu
iinnggrraa††iioonnaalliissmm
iinnggrraattrriicciidd
iinnggrraa††iioonnaammeenntt
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((555500))  IINNFFEERRNN

iinnffeerrnnaalliicc
iinnffeerrnnaattiicc
iinnffeerrnniicc
iinnffeerrmm
iinnffeerrnnaallbb
iinnffeerrnneeccttoorr
iinnffeerrnneell
iinnffeerrnnuullii††eell
iinnffeerrnniittaattee
iinnffeerrnnii§§
iinnffeerrnniittuuddiinnee
iinnffeerrnniimmee

((555511))  IINNIIMMAA

iinniimmaaiicc
iinniimmaaffoorrff
iinniimmæænnuuii
iinniimmaaccuullaattææ
iinniimmaamm
iinniimmaattuurr
iinniimmaaggiinnaa††iiee
iinniimmffææ
iinniimmffoommaannddrrææ
iinniimmiioorriittiiccææ
iinniimmiiooccaarrddiicc
iinniimmiiooaarrccææ
iinniimmoo§§
iinniimmii§§
iinniimmiimmee
iinniimmiittuuddiinnee

((555522))  IINNSSIIPPIIDD

iinnssiippiiddoolleeuu
iinnssiippiiddoossnniicc
iinnssiippiizzddiinnææ
iinnssiippiizzddiicc
iinnssiippiiddooll
iinnssiippiiddeeiicc
iinnssiippiiddiillææ
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iinnssiippiiddiioott
iinnssiippiiddii§§
iinnssiippiiddeemm
iinnssiippiiddoollii††ææ
iinnssiippiiddoollaattrriinnææ

((555533))  IINNSSTTRRUUMMEENNTT

iinnssttrruummeennttaalliittaattee
iinnssttrruummeennttoorr
iinnssttrrùùmmeenn
iinnssttrruummeenneeaallææ
iinnssttrruummeenniittoorr
iinnssttrruummeennssttrruuaall
iinnssttrruummeennttooll
iinnssttrruummeennttoorrssaattiicc
iinnssttrruummeenntteelleehhiiee
iinnssttrruummeenntteerriicc
iinnssttrruummeennttiittaattee
iinnssttrruummeennttii§§
iinnssttrruummeennttiimmee
iinnssttrruummeenntteecceessoorr
iinnssttrruummeenntteecceeddeenn††ææ
iinnssttrruummeenntteerriioorriittaattee
iinnssttrruummeennttiicc
iinnssttrruummeenntteelleecctt
iinnssttrruummeennttiittaattee

((555544))  IINNSSUULLAA

iinnssuullaattiicc
iinnssuulliiffoorrmm
iinnssuullooss
iinnssuulliittuuddiinnee
iinnssuullaajj
iinnssuulleettiicc
iinnssuullggiiuu
iinnssuulliicciiooaarrææ
iinnssuulliimmaann
iinnssuulliimmeenniittææ
iinnssuullii††aa§§
iinnssuullttaann
iinnssuullttaannddrruu
iinnssuullttaanniinnææ
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iinnssuulluueettiiccææ
iinnssuulluuccææ
iinnssuulluuiiaallææ
iinnssuullaaiiccææ
iinnssuullaaiittaattee
iinnssuullii§§
iinnssuulliimmee
iinnssuullaarrggææ
iinnssuullaattææ

((555555))  IINNTTEEGGRRUU

iinntteeggrruummeenntt
iinntteeggrruummeennttaalliittaattee
iinntteeggrreettææ
iinntteeggrreennaajj
iinntteeggrruummee
iinntteeggrraaddiinnææ
iinntteeggrraaffiicc
iinntteeggrraaii
iinntteeggrraammaajj
iinntteeggrraanniicc
iinntteeggrraannuulliicc
iinntteeggrraass
iinntteeggrraattiiss
iinntteeggrraa††iiooaassææ
iinntteeggrraavviittaattee
iinntteeggrreeaaccææ
iinntteeggrreeggaarr
iinntteeggrreeccoo--ccaattoolliicc
iinntteeggrreeffææ
iinntteeggrreeiieerr
iinntteeggrreeuu
iinntteeggrreeaa
iinntteeggrreeuuttaattee
iinntteeggrrooss
iinntteeggrruupp
iinntteeggrreeaa††ææ
iinntteeggrree††aatt

((555566))  IINNTTIIMM

iinnttiimmoorraatt
iinnttiimmoorraattiittuuddiinnee
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iinnttiimmoorraa††iiuunnee
iinnttiimmiidd
iinnttiimmiiddiittuuddiinnee
iinnttiimmii§§oorreeaann
iinnttiimmoorraatt
iinnttiimmiittaabbiill
iinnttiimmiittaa††iiee
iinnttiimmpp
iinnttiimmppaann
iinnttiinneerreettiittuuddiinnaall
iinnttiinneettææ
iinnttiimmaaccuullaattææ
iinnttiimmaaggiinnee
iinnttiimmpprreejjuurr
iinnttiimmpprreeuunnaattiicc
iinnttiimmppoottrriivveellnniicc

((555577))  IINNTTRRAA//IINNTTRRAARREE

iinnttrraarriicc
iinnttrraarriicciittaattee
iinnttrraarriittaattee
iinnttrraarriittuuddiinnee
iinnttrraarree§§
iinnttrraarriimmee
iinnttrraarrii††ææ
iinnttrraarreennooss
iinnttrraaddii††iiee
iinnttrraaggeeddiiee
iinnttrraammppææ
iinnttrraappaattiicc
iinnttrraannssææ
iinnttrraattaatt
iinnttrraauummææ
iinnttrraavveerrssaarree
iinnttrraavveerrssaattææ
iinnttrraaii
iinnttrrææiittoorr
iinnttrrææiittooaarree
iinnttrreemmuurræættooaarree

((555588))  IINNTTRROODDUUCCEERREE

iinnttrroodduuccaall
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iinnttrroodduuccaalliittaattee
iinnttrroodduuccaalliittaattiivv
iinnttrroodduuccaalliinn
iinnttrroodduuccaalldd
iinnttrroodduuccaallmm
iinnttrroodduuccaatt
iinnttrroodduuccaarree
iinnttrroodduucceessææ
iinnttrroodduuccæættuurrææ
iinnttrroodduucciippaalliicc
iinnttrroodduukkeeffaallooss
iinnttrroodduuccttiill
iinnttrroodduuccttiilliinniiuu
iinnttrroodduuccaattææ
iinnttrroodduuccæællaaiiee
iinnttrroodduuccæættuurrææ
iinnttrroodduuccæættæærreeaassææ
iinnttrroodduucciiuumm
iinnttrroodduuccllææ
iinnttrroodduuccllaajj
iinnttrroodduucc§§ææ
iinnttrroodduuccuurriiee
iinnttrroodduuccuurrooaassææ
iinnttrroodduuccuurriiooaassææ
iinnttrroodduucceerrnniicc
iinnttrroodduuccuuiiaatt
iinnttrroodduuccuulleeaassææ
iinnttrroodduuccuurrææ
iinnttrroodduuccuullee††
iinnttrroodduuccuurruuzz
iinnttrroodduucceeaagg

((555599))  IINNVVAAGGIINNAA¢¢IIEE

iinnvvaaggiinnaabbiill
iinnvvaaggiinnaabbiilliittaa††iiuunnee
iinnvvààggiinnee
iinnvvaaggiinnaarr
iinnvvaaggiinnii§§
iinnvvaaggiinnaattiivv
iinnvvaaggiinnaattoorr
iinnvvaaggiinnèèrr
iinnvvaaggiinniittuuddiinnee
iinnvvaaggiinnaacctt
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iinnvvaaggiinnaaddææ
iinnvvaaggiinnaaiiaaddææ
iinnvvaaggiinnaallbbææ
iinnvvaaggiinnaaiibbææ
iinnvvaaggiinnaammiillææ
iinnvvaaggiinnaanniissmm
iinnvvaaggiinnaarrææ
iinnvvaaggiinnaass
iinnvvaaggiinnaa§§
iinnvvaaggiinnaa§§tteerree
iinnvvaaggiinnaattaa††iiee
iinnvvaaggiinnaattuurriisstt
iinnvvaaggiinnaarriiaannææ
iinnvvaaggiinnaarriinnææ
iinnvvaaggiinnaa††iioonnaall
iinnvvaaggiinnaa--††ii--oo!!
iinnvvaaggiinnaavvaallææ
iinnvvaaggiinnaazzaalliittaattee

((556600))  IIZZVVOORR

iizzæævvoorr
iizzddvvoorr
iizzvvoorrnniicc
iizzddvvoorrnniicceeaassææ
iizzddvvoorraa§§--’’iizzddææ--vviiooaarrææ
iizzvvoorrbb
IIzzvvoorrbbuull  OOrrbbiilloorr
iizzvvoorraall
iizzvvoorraalliittaattee
iizzvvoorraanniissmm
iizzvvoorraanniittaattee

((556611))  IIUUTTEE

iiuuttiittaattee
iiuuttaaiicc
iiuuttee§§ææ
iiuuttiittuuddiinnee
iiuuttiiffoorrmm
iiuuttiimmee
iiuuttaanntt
iiuuttaaccee
iiuuttoorriicc
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((556622))  ÎÎMMBBAARRCCAARREE

îîmmbbaarrccaaddeerr
îîmmbbaarrccaammeenntt
îîmmbbaarraaccaarree
îîmmbbaarraaccaammeennttaarree
îîmmbbaarrccaazzaarree
îîmmbbaarrccaa§§
îîmmbbaarrccaazz
îîmmbbaarrccaaddææ
îîmmbbaarrccttiicc
îîmmbbaarrccuu§§
îîmmbbaarrccaaddeenn††ææ
îîmmbbaarrccaaddâânnææ
îîmmbbaarrccaaiiaacc
îîmmbbaarrccaannaall
îîmmbbaarrccaannaalliiee
îîmmbbaarrccaaNNooee
îîmmbbaarraaccaallææ
îîmmbbaarrccaammiioonn
îîmmbbaarrccaannoottaajj
îîmmbbaarrccaapprrææ
îîmmbbaarrccaappttiivv
îîmmbbaarrccaarraavvaannææ
îîmmbbaarrccaarraavveellææ
îîmmbbaarrccæærrbbuunnee
îîmmbbaarrccaarreemmææ
îîmmbbaarrccaarriiee
îîmmbbaarrccaarroollææ
îîmmbbaarrccaarrnnee
îîmmbbaarrccaassææ
îîmmbbaarrccaattaammaarraann
îîmmbbaarrccaattaarrgg
îîmmbbaarrccaauu††iiuunnee
îîmmbbaarrccaavvoouu
îîmmbbaarrccooccææ

((556633))  ÎÎMMBB~~IIAA  ((AA,,AA  SSEE))

ÎÎmmbbææiiaattuu--mmaammiiii
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îîmmbbaaiiaaddeerrææ
îîmmbbaaiioonneettææ
îîmmbbaaiirraamm
îîmmbbaappttiisseerriiuu
îîmmbbææiiaaccaa!!
îîmmbbææiiaaccoobbiinn
îîmmbbææiiaaddee§§
îîmmbbææiiaahhtt
îîmmbbææiiaammbbiicc
îîmmbbææiiaa§§
îîmmbbææiiee§§ii††ææ
îîmmbbææiiee††eell
îîmmbbææii††ææ
îîmmbbææiiaarrnnææ
îîmmbbææiiaassoommiiee
îîmmbbææiiaassoommnniicc
îîmmbbææiiaattaacc
îîmmbbææiiaattrruu
îîmmbbææiiaazz
îîmmbbææiiaazzmmææ
îîmmbbææiizzmmææ
îîmmbbææiieevveeaa
îîmmbbææEEvvaa
îîmmbbææiiuurreeaa
îîmmbbææiiaaddææ
îîmmbbææiiaallææ
îîmmbbììffooss
îîmmbbææiiddoollii††ææ
îîmmbbææiiddii§§
îîmmbbææiieeffttiinn

((556644))  ÎÎMMBB~~LLAARREE

îîmmbbæællaajj
îîmmbbæællaammeenntt
îîmmbbæællaaii
îîmmbbæællæænnoo§§aatt
îîmmbbæællææcciitt
îîmmbbæællææiioorr
îîmmbbæællaannddaallaa

((556655))  ÎÎMMBB~~TTAA  ((AA  SSEE))

îîmmbbæættaanntt
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îîmmbbeettaannttææ
îîmmbbeeaatt--ccuuii
îîmmbbæættuutt
îîmmbbææuutt
îîmmbbeettaattææ
îîmmbbeeaattaammeenntt
îîmmbbeeaattaammeennttaarree
îîmmbbeeaattiiffiiccaatt
îîmmbbee††iivvaatt
îîmmbbee††iivvaann
îîmmbbee††iivv
îîmmbbee††iivvaammeenntt
îîmmbbee††iivvaanniicc
îîmmbbee††iimmeenntt
îîmmbbee††iicc
îîmmbbèèaatt
îîmmbbiibbæættaatt
îîmmbbiibbææ††iiee
îîmmbbæættaabbiieett
îîmmbbæættaabbiieettlliiuu
îîmmbbæættææccuutt
îîmmbbæættaaccttiiccææ
îîmmbbæættaacctt
îîmmbbæættaaccttiiccooss
îîmmbbæættaaiiffaass
îîmmbbæættaaiiccææ
îîmmbbæættaaiinn
îîmmbbæættaaiinnææ
îîmmbbæættaalleenntt
îîmmbbæættaalleennttaatt--ppuullbbeerree
îîmmbbæættaannddrruu
îîmmbbæættaannddrriiee
îîmmbbæættaannggeenn††ææ
îîmmbbæættaannttii
îîmmbbæættaannttiiffeerraattææ
îîmmbbæættaappaajj
îîmmbbæættaarraaff
îîmmbbæættaarraatt
îîmmbbæættaarrggææ
îîmmbbæættæættuurrææ
îîmmbbæættæættuurrmmeennttaattiicc
îîmmbbæættæættuurrttooii
îîmmbbæættaarrttoorr
îîmmbbæættaaiiee
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îîmmbbæættaattaaiiee
îîmmbbæættaauuttoollooggiiee
îîmmbbæættaavveerrnniiccooll
îîmmbbæættaaxxaatt
îîmmbbæættææcceerrnniicciiee
îîmmbbæættææiiaatt
îîmmbbæættææmmââiiaatt
îîmmbbæættæærriittoorr
îîmmbbæættæærriiee
îîmmbbæættæærrââmm
îîmmbbæætteerreessttrruu
îîmmbbæættæættaarr
îîmmbbæættæættaarrccææ
îîmmbbæættæættææii§§ee
îîmmbbæættæævvæælleeaatt
îîmmbbæættæævvæælliittuurriiee
îîmmbbæætteeaammææ
îîmmbbæætteeaarrffææ
îîmmbbæættâârrffiicc
îîmmbbæætteeaattrruu
îîmmbbæætteeddeeuummnnaall
îîmmbbæætteehhnniiccææ
îîmmbbæætteehhuuii
îîmmbbæætteemmbbeelliittaattee
îîmmbbæætteemmeeiinniicciittaattee
îîmmbbæætteemmpplluu
îîmmbbæætteennaaccee
îîmmbbæætteennddiinn††ææ
îîmmbbæætteennoorr
îîmmbbæætteennttaa††iiee
îîmmbbæætteeoorriiee
îîmmbbæætteerraappiiee
îîmmbbæætteerreenn
îîmmbbæætteerriibbiill
îîmmbbæætteerrooaarree
îîmmbbæættoommeettrruu
îîmmbbæætteessccuu
îîmmbbæætteessccoovviinnaa††iicc

((556666))  ÎÎMMBB~~TT~~TTOORR

îîmmbbæættæættooccmmaaii
îîmmbbæættæættoocc
îîmmbbæættæættooff
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îîmmbbæættæættooll
îîmmbbæættæættoonn
îîmmbbæættæættoott
îîmmbbæættæættoovv..
îîmmbbæættæættooccæættoorr
îîmmbbæættæættooccmmaaggiicc
îîmmbbæættæættoorrss
îîmmbbæættæættoorrtt
îîmmbbæættæættoorriitt
îîmmbbæættæættoorriiee
îîmmbbæættæættooii
îîmmbbæættæættoommnnaaii!!
îîmmbbæættæættoonniicc
îîmmbbæættæættoonnuuss
îîmmbbæættootteemm
îîmmbbæættæættoorraacciicc
îîmmbbæættæættoorreeaaddoorrnniicciittaattee
îîmmbbæættæættoorreenn††iiaallnniicc
îîmmbbæættæættoorriidd
îîmmbbæættæættooxxiiggeennaattææ
îîmmbbæættæættooaaccææ
îîmmbbæættæættooaammnnææ
îîmmbbæættæættooaannææ
îîmmbbæættæættooaannttææ
îîmmbbæættæættooaarrssææ
îîmmbbæættæættooaattææ
îîmmbbæættæættoorrnniicc
îîmmbbæættæættoorraall
îîmmbbæættæættooaacchhee§§ææ
îîmmbbæættæættooaaiiee
îîmmbbæættæættoorrbb

((556677))  ÎÎMMBB~~TTRRÂÂNNII  ((AA))

îîmmbbæættrrâânnee††ee
îîmmbbæættrrâânnttee††ee
îîmmbbæættrrâânneett
îîmmbbæættrrâânniimmee
îîmmbbæættrrâânnii§§
îîmmbbæættrrâânnii§§ttee
îîmmbbæættrrâânnee††
îîmmbbæættrrâânnddaavv
îîmmbbæættrrâânncceedd
îîmmbbæættrrâânnttoorr
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îîmmbbæættrrææiittoorr
îîmmbbæættrraannssiillvvaanniicc
îîmmbbæættrrææssnniitt
îîmmbbæættrrâânneeaamm--ddee--nneeaammuull--mmeeuu
îîmmbbæættrrâânnaalltt
îîmmbbæættrrâânnaallttiittuuddiinnee
îîmmbbæættrrâânnaammiillææ
îîmmbbæættrrâânnaa§§tteerree
îîmmbbæættrrâânnaa§§
îîmmbbæættrrâânnii§§
îîmmbbæættrrâânnaattiivv
îîmmbbæættrrâânnaattiivviittaattee
îîmmbbæættrrâânnaattaall
îîmmbbæættrrâânnaattuurrææ
îîmmbbæættrrâânnaa††iiee
îîmmbbæættrrâânnææcciioorr
îîmmbbæættrrâânnaa††iioonnaalliissmm
îîmmbbæættrrâânnææuucc
îîmmbbæættrrâânnæælluuccææ
îîmmbbæættrrâânnææppâârrlliitt
îîmmbbæættrrâânneeccææjjiitt
îîmmbbæættrrâânnæærruuiitt
îîmmbbæættrrâânnæærræævviitt
îîmmbbæættrrâânnææ§§iitt
îîmmbbæættrrâânneeaa§§
îîmmbbæættrrâânniimmffææ
îîmmbbæættrrâânniinnssææ
îîmmbbæættrrâânniittaamm--nniissaamm
îîmmbbæættrrâânniittrrææ

((556688))  ÎÎMMBBIIAA  ((AA))

îîmmbbiieennaall
îîmmbbiieelloorruuss
îîmmbbiiaappææ
îîmmbbiiaassoommiiee
îîmmbbiiaauurrttggiiuu
îîmmbbiieerraarrhhiiee
îîmmbbiieerrbbooss
îîmmbbiiaaccaa  !!
îîmmbbiiaaddee§§
îîmmbbiiii§§
îîmmbbiiuunnee
îîmmbbiieettaattee
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îîmmbbiiiirree
îîmmbbiieettuuddiinnee
îîmmbbiiaaddææ
îîmmbbiiaaddee§§
îîmmbbiieeffttiinn
îîmmbbiieezzuuiitt
îîmmbbiiaattaacc

((556699))  ÎÎMMBBRR~~CCAA  ((AA  SSEE))

îîmmbbrraaccoonniieerr
îîmmbbrraaccoonnaajj
îîmmbbrraacctteeee
îîmmbbrraacciittuuddiinnee
îîmmbbrrææccii§§
îîmmbbrrææccaammeenntt
îîmmbbrrææccaammeennttaalliittaattee
îîmmbbrrææccaattiittuuddiinnaarrææ
îîmmbbrraaccaaggiiuu
îîmmbbrraacchheettææ
îîmmbbrraacchhiiuu
îîmmbbrraacchhiiooss
îîmmbbrraacciillææ
îîmmbbrraaccllææ
îîmmbbrraacclleettææ
îîmmbbrraaccllaajj
îîmmbbrrææccaann
îîmmbbrrææccaannddrruu
îîmmbbrrææccæænnii††ææ
îîmmbbrrææccæænneell
îîmmbbrrææccæænniiccææ
îîmmbbrrææcceeaallææ
îîmmbbrrææcciitt
îîmmbbrrææccooaarree
îîmmbbrraaccaarreett
îîmmbbrrææccaaddææ
îîmmbbrraaccaaddâânnææ
îîmmbbrraaccaaddâânnaammeenntt
îîmmbbrrææccaaiieett
îîmmbbrrææccaalldd
îîmmbbrrææhhaatt
îîmmbbrrææccaattiiffeeaa
îîmmbbrrææccaattrriinn††ææ
îîmmbbrrææccææmmee§§ææ
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îîmmbbrrææccææmmiinnddiirr
îîmmbbrrææccææmmiinniimm
îîmmbbrrææccææmmiinntteennii!!

((557700))  ÎÎMMBBIIBBAA  ((AA))

îîmmbbiibbaann
îîmmbbiibbaazziicc
îîmmbbiibbeerroonniicc
îîmmBBiibbii
îîmmbbiibblliicciiææ
îîmmbbiibbiilliiccaattææ
îîmmbbiibbiillooss
îîmmbbiibbaabbææ
îîmmbbiibbææbbeett
îîmmbbiibbææbbii§§
îîmmbbiibbaannaaddrruu
îîmmbbiibbaabbaaccrruu
îîmmbbiiaabbeettææ
îîmmbbiibbuu§§kkaa
îîmmbbiibbaacc
îîmmbbiibbaaccaannttææ
îîmmbbiiccaannaallææ
îîmmbbiibbaaccii
îîmmbbiibbaacc§§ii§§
îîmmbbiibbaaddee
îîmmbbiibbaahhiicc
îîmmbbiibbaaiiaaddeerrææ
îîmmbbiibbaaiiee
îîmmbbiibbaaiirraamm
îîmmbbiibbaalleerrccææ
îîmmbbiibbaallttææ
îîmmbbiibbaarrdd
îîmmbbiibbaattiissttææ

((557711))  ÎÎMMBBIINNAA  ((AA))

îîmmbbiinnaarr
îîmmbbiinnaabbiilliittaattee
îîmmbbiinnaaccttiivv
îîmmbbiinnaaddeeccvvaatt
îîmmbbiinnaammiicc
îîmmbbiinnaaddææ
îîmmbbiinnaaii
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îîmmbbiinnaa§§
îîmmbbiinnaass
îîmmbbiinnaa§§tteerree
îîmmbbiinnaattiivv
îîmmbbiinnaattuurraall
îîmmbbiinnaa††iioonnaall
îîmmbbiinnaa††iiee
îîmmbbiinneezzoonn

((557722))  ÎÎMMBBÂÂCCSSII  ((AA))

îîmmbbââxxiiaall
îîmmbbââccssiillææ
îîmmbbââxxiioollooggiicc
îîmmbbââxxiioommææ
îîmmbbââxxoonnoommeettrriiee
îîmmbbââxxiioonn
îîmmbbââccssiibbiilliinniicc
îîmmbbââccssiiddeerraa††iiuunnee
îîmmbbââccssiilliinncc
îîmmbbââcczziillnniicc
îîmmbbââccssiillooggiissmm
îîmmbbââccssiimmbboolliicc
îîmmbbââccssiimm††uuaall
îîmmbbââccssiinncceerr
îîmmbbââccssiinnee
îîmmbbââccssiinnuuooss
îîmmbbââccssiittuuaa††iiuunnee

((557733))  ÎÎMMBBLL~~TTII  ((AA))

îîmmbbllaattnniicc
îîmmbbllææppttiirree
îîmmbbllæætteesstt
îîmmbbllæætteeaazzææ
îîmmbbllæættoozzææ

((557744))  ÎÎMMBBLLÂÂNNZZII  ((AA))

îîmmbbllâânnzzooss
îîmmbbllâânnzziicc
îîmmbbllâânnzziiccææ
îîmmbbllâânnzziittoorrcc
îîmmbbllâânncceezziirree
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((557755))  ÎÎMMBBOOBBOOCCII  ((AA))

îîmmbboobboocccceeaa
îîmmbboobboocceett
îîmmbboobboocciittooaarree
îîmmbboobbooccnnææ
îîmmbboobbooccaarriinnææ
îîmmbboobboocchhiiooss
îîmmbboobbooccaanncc
îîmmbboobboocchhiirree
îîmmbboobboocchheeaaddææ
îîmmbboobbooccuullaarr
îîmmbboobbooccuuppaa††iiee
îîmmbboobboocciiccææ
îîmmbboobboocciiccllææ
îîmmbboobboocciicclliiccææ
îîmmbboobboocciicclliissttææ
îîmmbboobboocciiccooaarree
îîmmbboobboocciimmbbrruu
îîmmbboobboocciinncciicc
îîmmbboobboocciinneell--cciinneell
îîmmbboobboocciiooaarrææ
îîmmbboobboocciiooaaccææ
îîmmbboobboocciirree§§
îîmmbboobboocciittrriicc
îîmmbboobboocciiuulliinn

((557766))  ÎÎMMBBOOGG~~¢¢II  ((AA  SSEE))

îîmmbbooggææ††iiggaanniicc
îîmmbbooggææ††iiiittooaarree
îîmmbbooggææ††iinnttææ
îîmmbbooggææ††iivviill
îîmmbbooggææ††ââ††ææ
îîmmbbooggææ††ooaallææ
îîmmbbooggææ††ooaappææ
îîmmbbooggææ††ooll

((557777))  ÎÎMMBBOOLLDDII  ((AA))

îîmmbboollddææmmaa§§
îîmmbboollddiinnææ
îîmmbboollddiinniittææ
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îîmmbboollddmmaannnn
îîmmbboolldd--bbooyy
îîmmbboollddiiaavvoolleesscc

((557788))  ÎÎMMBBRR~~CCAA  ((AA  SSEE))

îîmmbbrrææccaallaajj
îîmmbbrraaccoonniieerr
îîmmbbrraaccoonnaajj
îîmmbbrraacctteeee
îîmmbbrraaccaajj
îîmmbbrrææccaammeenntt
îîmmbbrrææccaattiittuuddiinnee
îîmmbbrrææccaammii§§ttee
îîmmbbrrææccaaggiiuu
îîmmbbrrææccaaiicc
îîmmbbrrææcciinneettee
îîmmbbrrææccaattiivv

((557799))  ÎÎMMBBRR~~¢¢II∑∑AA  ((AA))

îîmmbbrrææ††ii§§oorr
îîmmbbrrææ††æærriiee
îîmmbbrrææ††iinneerree
îîmmbbrrææ††iippeeaallææ
îîmmbbrrææ††ââ††aarree
îîmmbbrrææ††ââ††ooaassææ
îîmmbbrrææ††ââ††æættooaarree
îîmmbbrrææ††ââ††aaiiccææ
îîmmbbrrææ††ââ††oo§§ææ
îîmmbbrrææ††ââ††eellææ
îîmmbbrrææ††ii††ooaappææ

((558800))  ÎÎMMBBRRÂÂNNCCII  ((AA))

îîmmbbrrâânncciinnaarr
îîmmbbrrâânncceedd
îîmmbbrrâânncciioogg
îîmmbbrrâânncciioommaanniiee
îîmmbbrrâânnggeelliissmm
îîmmbbrrâânnggeelliinnææ
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((558811))  ÎÎMMBBRROOBBOODDII  

îîmmbbrroobbooddiiffoorrmm
îîmmbbrroobbooddiicc
îîmmbbrroobbooddooggæænniittooaarree
îîmmbbrroobbooddeeggææ
îîmmbbrroobbooddaaiiee
îîmmbbrroobbooddææiiee§§ii††ææ
îîmmbbrroobbooddaalliissccææ
îîmmbbrroobbooddoorraanntt
îîmmbbrroobbooddrraassllææ
îîmmbbrroobbooddii§§
îîmmbbrroobbooddiimmee
îîmmbbrroobbooddeettiiccææ
îîmmbbrroobbooddiittuuddiinnee

((558822))  ÎÎMMPPEERREECCHHEEAA  

îîmmppeerreecchheemmâânntt
îîmmppeerreecchhiippaammeenntt
îîmmppeerreecchhiivvooccææ
îîmmppeerreecchheell
îîmmppeerreecchhii§§
îîmmppeerreecchhiittaattee
îîmmppeerreecchhiittuuddiinnee
îîmmppeerreecchhiimmee
îîmmppeerreecchheessttiiee
îîmmppeerreecchheeiiee
îîmmppeerreecchheeiiaattææ
îîmmppeerreecchheeaattrrææ

((558833))  ÎÎNNGGUURRAA  ((AA  SSEE))

îînngguurraattoorr
îînngguurræættuurrææ
îînngguurraaiicc
îînngguurriiffoorrmm
îînngguurraann
îînngguurrii§§
îînngguurriimmee
îînngguurriittaattee
îînngguurrii††ææ
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((558844))  ÎÎMMPPRREEUUNN~~

îîmmpprreeuunnaattiicc
îîmmpprreeuunnaabbiilliittaattee
îîmmpprreeuunniivvoocc
îîmmpprreeuunniiuunnee
îîmmpprreeuunniirree
îîmmpprreeuunniittææ
îîmmpprreeuunnaanniimmiittaattee
îîmmpprreeuunneeoorrii
îîmmpprreeuunnssææ
îîmmpprreeuunnggææ
îîmmpprreeuunniiaatt
îîmmpprreeuunniicc

((558855))  ÎÎNNFFIIGGEE  ((AA))

îînnffiiggaaiicc
îînnffiiggaattiivv
îînnffiigguuss
îînnffiigguurraattiivv
îînnffiigguurriinnææ
îînnffiiggooaarree
îînnffiigguurrooss
îînnffiigguuttææ
îînnffiiggaattææ
îînnffiiggoonniiee

((558866))  ÎÎNNGGUUSSTTAA  ((AA  SSEE))

îînngguussttaammeenntt
îînngguussttaattiivv
((cchheessttiiee  ddee))  îînngguusstt
îînngguussttæærreellee
îînngguussttaarrnniicc
îînngguussttaa††iiee

((558877))  ÎÎNNSSCCRRIIEE  ((AA))

îînnssccrriiiittoorr
UUnniiuunneeaa  ÎÎnnssccrriiiittoorriilloorr
îînnssccrriissooaarree
îînnSSccrriippttuurrææ
îînnSSccrriieerriillee  SSffiinnttee
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((558888))  ÎÎNNSSOO¢¢IIRREE

îînnssoo††iiooaarrææ
îînnssoo††
îînnssoo††iiee

((558899))  ÎÎNN∑∑EELLAARREE

îînn§§eellaa§§
îînn§§eellaarr
îînn§§eellæærriiee

((559900))  ÎÎNN∑∑IIRRAARREE

îînn§§iirraagg  ddee  mmæærrggeellee

((559911))  ÎÎNNJJUUGGAA  ((AA))

îînnjjuuggaassttrruu
îînnjjuuggæænniitt
îînnjjuuggaarr
îînnjjuuggrriicc
îînnjjuugguullaarree

((559922))  ÎÎNNJJUURRAA  ((AA))

îînnjjuurrææmmâânntt
((CCuurrtteeaa  ccuu))  îînnjjuurrii
îînnjjuurraassnniicc
îînnjjuurræættoorrnniicc
îînnjjuurræættoorree††
îînnjjuurræættoorrbb
îînnjjuurræættoorrbbeettee
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J

((559933))  JJAABBOO

jjaabboovviinn  
jjaabboovvlleeaann  
jjaabboovviitteelliinn

((559944))  JJAALLBBAA

jjaallbbaanneezz  
jjaallbbuurriiuu
jjaallbbaassttrrææ
jjaallbbeeaa††ææ  
jjaallbbggaarrddiisstt
jjaallbbiicciiooss
jjaallbbiiee  
jjaallbbiiggeennzz
jjaallbbiinnææ  
jjaallbbiinnaarr
jjaallbbiinnooss
jjaallbbii§§
jjaallbbiimmee
jjaallbbiittuuddiinnaarr  
jjaallbbuummiinnææ
jjaallbbuumm  
jjaallbbuu§§

((559955))  JJAALLEE

jjaallaannddaallaa
jjaallaarrmmææ
jjaallæættuurrii  
jjaallæættuurraarree
jjaalleelluuiiaa
jjæællaabbiiaall
jjæællaaccoomm
jjæællaabbiirriinntt
jjæællææccrriimmooss
jjææLLaaccrriimmaa  CCrriissttii
jjæællaaccttaanntt
jjæællaaddææ
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jjæællaaiicc
jjæællaaiinniicc
jjæællaammeennttoo
jjæællaammeennttaarree
jjæællaalleeaa
jjæællaarrggææ
jjæællaarriinnggiiaall
jjæællaatteerraall
jjæællaattiinniittaattee
jjæællaattiittuuddiinnee
jjæællaattuurrææ
jjæællaauuddææ
jjææLLææuuddaammuuss  TTee
jjæællaauurreeaatt
jjæællææuuttaarr
jjæællææiiee††
jjaalleevveenntt
jjaalleezziiuunnee
jjaallnniiccææiirrii
JJaallNNiiccuu  !!
jjaallnniiccrrææ
jjaallnniicctteerr
jjaallhhiicclleeaann
jjaalleeaann
jjaalleeaattoorriiuu
jjaalleeee
jjaalleeggeerree
jjaalleeggaa††iiuunnee
jjaalleeggoorriiee
jjaalleeggrruu
jjaalleelleeii!!      Fecior de clei…
jjaalleelluuiiaa!!
jjaalleennee
jjaalleennee§§
jjaalleenneevviiee
jjaalleeaarrggææ
jjaalleerrggiiee
jjaalleerrttææ
jjaalleevviinn
jjaalleexxaannddrriinn
jjaalleeaacc
jjaalleeaahh
jjaalleeaall
jjaalleeaalliittaattee
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jjaalleebbææddææ      Când cântæ ea cântecul 
jjaalleeccttuurrææ
jjaalleecc††iiee
jjaalleeggaall
jjaalleeaaggæænn
jjaalleeggeennddææ
jjaalleehhaammiittee
jjaalleeiiccææ      O leicæ jale§æ
jjaalleeììtt
jjaalleellee        O lele a§i§derea
jjaalleellii††ææ
jjaalleenniinniissmm
jjaalleenntt
jjaalleennttoo
jjaalleessbbææ
jjaalleessnnee
jjaallee§§iinn
jjaallee§§iiee
jjaalleettaall
jjaalleevveenntt
jjaalleezziiuunnee

((559966))  JJAALLOONN

jjaalloonnjjææ
jjaalloonnggaa††iiee
jjaallooggeenn  
jjaalloonnggeevviivv
jjaalloonnggiilliinniiuu
jjaalloonnggiittuuddiinnee
jjaalloonnddoonneezz
jjaalloonnccttuuooss
jjaalloonndduullaa
jjaalloonniirriicc
jjaalloonneesstt
jjaalloonnooaarree
jjaalloonnoorriiffiicc
jjaalloonnttiicc
jjaalloonnoommaattooppeeiicc
jjaalloommbbiilliicc
jjaalloommnniivvoorr
jjaalloonnaanniiee
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((559977))  JJAAMMBBAA

jjaammbbiippeedd            Spre deosebire de trepiezi
jjaammbbeellee--ddoouuææ
jjaammbbaallaajj  
jjaammbbaarrccaaddeerr
jjaammbbaarrddeeee
jjaammbbaassaaddrriiccee Eficace
jjaammbbeettææ
jjaammbbeettaanntt  
jjaammbbeessttiiaalliittaattee
jjaammbbiiaanntt        Un microclimat dintre cele mai macro
jjaammbbiiddeexxttrruu
jjaammbbiieellææ
jjaammbbiiggeenn      Dreptul pe stânga - §i vi†ævercea
jjaammbbiigguuuu
jjaammbbiigguuiittaattee      Când stau unul peste altul : unul e peste? altul e sub?
jjaammbbii††iiee
jjaammbbii††iiooaassææ
jjaammbbrraazzuurrææ      Oh!
jjaammbbrrææ
jjaammbbrreeiiaajj
jjaammbbuullaaccrruu
jjaammbbuullaann††ææ O ambulan†æ din jambulane
jjaammbbuussccaaddææ
jjaammbbuu§§uurrææ
jjaammbbuutteeiiaajj        Se întâmplæ, în zilele f¶r¶ so†
jjaammbbaabbææ
jjaammbbaabbaann
jjaammbbaaccaannttææ
jjaammbbaaccaannaalliizzaarree
jjaammbbaaffttææ
jjaammbbaaggaatteellææ
jjaammbbaaiiaaddeerrææ
jjaammbbaaiirraamm
jjaammbbaallaaddææ
jjaammbbaallaabbuussttææ
jjaammbbaallaannss
jjaammbbaarrggoo
jjaammbbaarrggoottiicc
jjaammbblleemmaattiicc
jjaammbblleemmææ
jjaammbboolliiee
jjaammbbrriioonn
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jjaammbbaattaabbiill
jjaammbbeecciill
jjaammbbeerrbb
jjaammbboolldd
jjaammbbrroogglliioo
jjaammbbiilliicc
jjaammbbllæærree††
jjaammbbllæættoorr
jjaammbbrrooss
jjaammbbrreellii§§ttee
jjaammbbrreelluu††ææ
jjaammbbaallaannssiieerr
jjaammbbaallaannss
jjaammbbaallaannssooaarr
jjaammbbaallaann††ææ
jjaammbbaallaann††iicc
jjaammbbaallaaooaacchhee§§
jjaammbbaallaauurr
jjaammbbaallaauurrooaaiiccææ
jjaammbbaallccaanniicc
jjaammbbaallccââzz
jjaammbbaallccoonn
jjaammbbaallccoonnaassttrruu
jjaammbbaalleennææ
jjaammbbaalleenniiffoorrmmææ
jjaammbbaalleerriinnææ
jjaammbbaalleett
jjaammbbaalliizzææ
jjaammbbaallnneeootteerraappiissttææ
jjaammbbaallssaamm
jjaammbbaallssaammiicc
jjaammbbaalluussttrruu
jjaammbbaalluussttrraaddiicc
jjaammbbaannaanniicc
jjaammbbaannaannooss
jjaammbbaannooiidd
jjaammbbaanndduulliieerrææ
jjaammbbaappttiisstt  ((!!))
jjaammbbaappttiisseerriiuu
jjaammbbiilluuzziiee
jjaammbbiilluuzzoorriiee
jjaammbbiimmaaggiinnee
jjaammbbiimmaaggiinnaattiivvææ
jjaammbbiimmaanneenntt
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jjaammbbiimmoorraalliittaattee
jjaammbbaarraajj
jjaammbbaarrbbaarr
jjaammbbaarrbbææ Femeia cu barbæ pe la jambæ
jjaammbbæærrbbooss        So†ul dânsei
jjaammbbaarrccaarroollææ        Când te dai în bærci - de-a-njambulea
jjaammbbaarriiccaaddææ        Ce baricadæ !
jjaammbbaarriieerrææ        Ce barieræ!!
jjaammbbaarrooaannææ          Dar ce baroanæ!!! 
jjaammbbaarroocc
jjaammbbaarroossaann
jjaammbbaarrzzææ        Vezi mai jos
jjaammbbaasscchheettbbaalliissttææ        Vezi mai sus
jjaammbbaassccuullææ
jjaammbbaassccuullaammeenntt
jjaammbbaasseett
jjaammbbaassiissttææ
jjaammbbaassmm
jjaammbbaassoonn
jjaammbbaassoorreelliieeff
jjaammbbaassttiioonn
jjaammbbaa§§--bbooeerr
jjaammbbaa§§bbuuzzuucc
jjaammbbaa§§ccaa
jjaammbbaa§§ooaallddææ
jjaammbbaa§§ttiinnææ
jjaammbbaattaall
jjaammbbaattaalliioonn
jjaammbbaattaanntt
jjaammbbaattaarrdd
jjaammbbaattaavv
jjaammbbaattæærr
jjaammbbaatteerree
jjaammbbaattiiaallææ
jjaammbbaattiissttææ
jjaammbbaattoonn
jjaammbbaattrraacciiaann
jjaammbbaattoozzææ
jjaammbbaauubbaauu
jjaammbbaavvaarreezzææ
jjaammbbaasseeddoowwiiaann
jjaammbbaassiilleeuu
jjaammbbaazziilliiccææ
jjaammbbaazziinn
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jjaammbbaazzoonn
jjaammbbææbbæættiiiicc
jjaammbbææccii††ææ
jjaammbbææggaatt
jjaammbbææiiee§§ii††ææ
jjaammbbæællaaii
jjaammbbllæænnooss
jjaammbbæærrbbooss
jjaammbbæærrbbiieerriitt
jjaammbbæættææiiooss
jjaammbbæættrrâânn
jjaammbbæættuuttaa--ppee--cchhiicciioorr
jjaammbbææ††ooss
jjaammbbeeaatt
jjaammbbeeaattiiffiiccaarree
jjaammbbeeccaa††iinnææ
jjaammbbeellaaddoonnææ
jjaammbbeellccaannttoo
jjaammbbeelleeaa
jjaammbbeelliitt
jjaammbbeellggiiaannccææ
jjaammbbeelliiccooss
jjaammbbeellvveeddeerree
jjaammbbeemmooll
jjaammbbeenneeddiiccttiinn
jjaammbbeenneevvooll
jjaammbbeetteeaagg
jjaammbbeettoonn
jjaammbbeettoonniissttææ
jjaammbbee††iivv  
jjaammbbiiaattlloonn
jjaammbbiibbììcc  ((nneennee  IIaannccuullee!!))
jjaammbbiibblliiccææ
jjaammbbiibblliicc
jjaammbbiicceeffaall        Are câte un kefal pentru fiecare jamb’
jjaammbbiicceeppss
jjaammbbiicciicclliissttaa  ((MMii††aa))  
jjaammbbiiccoorrnn
jjaammbbiieellææ
jjaammbbiifftteecc
jjaammbbiiffuurrccaatt
jjaammbbiiggoott
jjaammbbiikkiinnii
jjaammbbiillaabbiiaall            O bunæ dotare
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jjaammbbiillaatteerraall          Idem
jjaammbbiilliiaarr
jjaammbbiilliinnggvv Una vorbe§te una, celælalt vorbe§te cealaltæ
jjaammbbiilliioonn
jjaammbbiiooccuullaarr
jjaammbbiilluunnaarr
jjaammbbiimmeennssuuaall
jjaammbbiinnee††ee
jjaammbbiiooggrraaffiiee
jjaammbbiippoollaarr
jjaammbbiisseecctt
jjaammbbiisseexxttiilliissmm
jjaammbbiisseexxuuaalliittaattee
jjaammbbiissiilliiaabbiicciittaattee
jjaammbbiiuunniivvooccaall
jjaammbbiivvaalleenn††ææ
jjaammbbiivvaallvv
jjaammbbiizzaarr
jjaammbbiizzaanntt
jjaammbbooaarree
jjaammbbii§§
jjaammbbiittuuddiinnaalliittaattee
jjaammbbiimmee
jjààmmbbii§§ttee
jjaammbbooeemmææ
jjaammbbooggaatt
jjaammbboolleerroo
jjaammbboouu

((559988))  JJAARRTTIIEERRAA

jjaarrttiilliieerrææ        Vom preface jartelele în a’tilerie
jjaarrttiiffiicciieerrææ
jjaarrttiiccuullaa††iiee
jjaarrtteezziieerrææ
jjaarrtteerriieerrææ
jjaarrtteerriiaallææ        Una din arterele cu care se leagæ ciorapii
jjaarrttiiccuullaarrææ
jjaarrttiiccuulliieerrææ
jjaarrttiissttiieerrææ
jjaarrttrrii††iieerrææ
jjaarrtteeiieerrææ
jjaarrttiieerriieerrææ
jjaarrttiieerrrrææ  
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jjaarrttiieerruuppttiieerrææ
jjaarrttiieerroozziieerrææ
jjaarrttiieerroottiieerrææ
jjaarrttiieerrooaassææ
jjaarrttiieerruuppttiivvææ
jjaarrttiieerruuddii††iiee
jjaarrttiieerrmmoonnddiissttææ

((559999))  JJAAVVRRAA

jjaavvrraann
jjaavvrriiddææ
jjaavvrriittaattee
jjaavvrrii§§
jjaavvrriittuuddiinnee
jjaavvrriimmee
jjààvvrrii§§ttee
jjaavvrriiddiittaattee
jjaavvrraammeenntt
jjaavvrroottiicc
jjaavvrrooffiilliiee
jjaavvrrooddiissiiaacc
jjAAvvrraamm
jjaavvrriiccaann
jjaavvrraannddææ
jjaavvrriieerr
jjaavvrraajj
jjaavvrraahhaatt
jjaavvrraammppaanntt
jjaavvrraappaaccee
jjaavvrraappæænn
jjaavvrrææppæænnooss
jjaavvrrææuu

((660000))  JJEEGG

jjeeggooddiiee
jjeeggaalliittaattee
jjeeggaalliittaarriissmm
jjeeggllooggææ
jjeeggoocceennttrriicc
jjeeggooiissmm
jjeeggoollaattrruu
jjeeggrreettææ
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jjeegguummeenn
jjeeggaaffææ
jjeeggaaddiinnææ
jjeeggaaggiiccææ
jjeeggaaggiiuu
jjeeggaaggiiccaarr
jjeeggaallaannttoonn
jjeeggaallee§§
jjeeggaallbbeenn
jjeeggaallææ
jjeeggaalliicc
jjeeggaalliinnaacceeuu
jjeeggaallii††ææ
jjeeggaalloonnaatt
jjeeggaammbbeettææ
jjeeggaanngg
jjeeggaannggsstteerr
jjeeggaarrææ
jjeeggaarrddeerroobbææ
jjeeggaarrddiiaann
jjeeggaarrssoonn
jjeeggaarrssoonniieerrææ
jjeeggaa§§ccææ
jjeeggaa§§ppeerrii††ææ
jjeeggaauurrææ
jjeeggaazzddææ
jjeeggaazzeettaarr
jjeeggaazzeettææ
jjeeggaazzeellææ
jjeeggæælliiggaann
jjeeggæællææmmoozz
jjeeggæættiittææ
jjeeggææooaazzææ
jjeegglleezznnææ
jjeeggllooaabbææ
jjeegglloorriiee
jjeeggllooaattææ
jjeeggnnoomm
jjeeggnnoozzææ
jjeeggooll
jjeeggooaallææ
jjeeggoolliicciiuunnee
jjeeggoolluu††ææ
jjeeggoollaann
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jjeeggoollæænniiee
jjeeggoolliittææ
jjeeggoorrggoonnææ
jjeeggoorriillææ
jjeeggoossppooddiinnææ
jjeeggoossppooddæærriiee
jjeeggoottiicc
jjeeggrraaddaanntt
jjeeggrraaffiiccææ
jjeeggrraajjdd
jjeeggrraa††iiooaassææ
jjeeggrraannddee
jjeeggrraassææ
jjeeggrrææssooaassææ
jjeeggrraattiittuuddiinnee
jjeeggrraa††iiee
jjeeggrraavviittaattee
jjeeggrraavviiddææ
jjeeggrrææssuunn
jjeeggrreeaa††ææ
jjeeggrroobbiiaann
jjeeggrroossoollaann
jjeeggrrooss
jjeeggrrootteesscc

((660011))  JJEELLII  ((AA  SSEE))

jjeelliiccee
jjeelliittiissmm
jjeelliibbeerr
jjeelliiggiibbiill
jjeelliimmiinnaatt
jjeelliippssææ
jjeelliittrrææ
jjeelliixxiirr
jjeelliizzeeuu
jjeelliizziiuunnee
jjeelliibbeerraall
jjeelliibbeerrttiinnaajj
jjeelliibbiiddoo
jjeelliibbiiddiinnooss
jjeelliiccææ
jjeellii§§
jjeelliimmee
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jjeelliittuuddiinnee
jjeeLLiicceeuu  ((BBaaccoovviiaa))
jjeelliicceenn††iiooss
jjeelliicchheeaa
jjeelliieedd
jjeelliimmbbææ
jjeelliimmffææ
jjeelliinnggaavv
jjeelliinnggeerree
jjeelliinngguuaall
jjeelliinnddiicc
jjeelliinnddiiccuuaalliittaattee
jjeelliinnddiicciittaattee
jjeelliinnddiiccaannttoo
jjeelliinngguu§§eeaallææ
jjeelliirrææ
jjeelliirriicc
jjeelliirriissmm
jjeelliittaanniiee
jjeelliitteerraattuurrææ
jjeelliimmbbææ
jjeelliicceenn††ææ
jjeelliimmbbuutt
jjeelliinnddiiccaattiivv
jjeelliinnggee
jjeelliinnggooaarree
jjeelliirrææ
jjeelliittrruu
jjeelluubbrriicc
jjeelluueettiicc
jjeelluunngg
jjeellaassttiicc
jjeelliixxiirr
jjeellooggiiuu
jjeellaanngguurrooss
jjeellaasscciivvææ
jjeellaa§§
jjeellaatteenntt
jjeellaaccrriimmææ
jjeellæællææiiaallææ
jjeellæættæærree††
jjeellææuuttaarr
jjeelleehhaammiittee
jjeelleehhuuzzææ
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jjeelleeiiccææ
jjeelleellee
jjeelleelliissmm
jjeelleessbbiiaannææ
jjeelleessnnee
jjeellee§§iinn
jjeelliiaannææ

((660022))  JJIINNDD

jjiinnddeecceenntt
jjiinnddeecciiss
jjiinnddeelliiccaatt
jjiinnddeexx
jjiinnddiiaann
jjiinnddiicc
jjiinnddiiccee
jjiinnddiicciiuu
jjiinnddiiggeenn
jjiinnddiiggeesstt
jjiinnddiissccrreett
jjiinnddiivviidd
jjiinnddoolleenntt
jjiinndduucc††iiee
jjiinndduullggeenntt
jjiinnddrrooggiinn
jjiinnddrroomm
jjiinnddeemmiicc
jjiinnddooccrriinn
jjiinnddoo--eeuurrooppeeaann
jjiinnddooggaamm
jjiinnddooccaarrdd
jjiinnddooggeenn
jjiinndduullaanntt
jjiinndduullaa††iiee
jjiinndduuiiooss
jjiinnddaammææ
jjiinnddoorrnniicc
jjiinnddoorriinn††ææ
jjiinndduuaalliissmm
jjiinndduueett
jjiinndduuccttiill
jjiinndduucc††iiee
jjiinndduudduuiiee
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jjiinndduudduuiissmm
jjiinndduudduuiittaattee
jjiinndduudduuiicc
jjiinndduudduuiiaallææ
jjiinndduuiiooss
jjiinndduuiioo§§iiee
jjiinndduuiiuumm
jjiinndduullccee
jjiinndduullcciitt
jjiinndduullcciinneeee
jjiinndduullcciinneeiicc

((660033))  JJIIVVIINNAA

JJiivviinnuumm  VViinnuumm,,  MMaarriiaa
JJiivviinnuumm  vveerriittaass
((vveecciinnaa,,  bbaatt--oo))  jjiivviinnaa!!
JJiivviinnaa  mmeeaa!!  
((RRuussuull  ::  IIaa  jjiivviinnaavvaaaaaatt!!!!!!))
jjiivviinnaattoorriiuu
jjiivviinnaa††iiee
jjiivviinniiffiiccaarree
jjiivviinniiccuullttuurrææ
jjiivviinniimmee
jjiivviinnii§§
jjiivviinniizzaarree
jjiivviinnee††ee
jjiivviinniimmee
jjiivviinnaarrssiicc
jjiivviinnddiiccaattiivv
jjiivviinnddiiccttææ
jjiivviinnaall
jjiivviinnaalliittaattee
jjiivviinn--oo--nnccooaaccee!!
jjiivviinnddiicciiuu
jjiivviinnddiivviidd
jjiivviinnggeennuuææ
jjiivviinniimmææ
jjiivviinnoocceenntt

((660044))  JJOOCC

jjooccaarrææ
jjooccæærrîîrree
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jjooccaarriinnææ
jjooccaazziiee
jjoocccciiddeennttaall
jjoocccciippiittaall
jjoocchheeaaddææ
jjoocchheeaannææ
jjoocchheellaarrii
jjoocchhiiooss
jjooccâârrmmuuiittoorr
jjoocclluuzziiee
jjooccnnææ
jjooccnnaa§§
jjooccoollii§§
jjooccrroottiitt
jjoocctteett
jjooccttooggeennaarr
jjooccttooiihh
jjooccttoommbbrriiee
jjooccttooppoodd
jjooccttoossiillaabb
jjooccuullaarr
jjooccuulliisstt
jjooccuulltt
jjooccuuppaa††iiee
jjooccuurreenntt
jjooccuuaannttiicc
jjooccuuaarrtteerrnnaarr
jjooccuubbiicc
jjooccuubbaanneezz
jjooccuucceerrnniicc
jjooccuuccooaannææ
jjooccooaannææ--mmaarree
jjooccuuccuuii
jjooccuuccuuiirree
jjooccuuiibb
jjooccuullccaatt
jjooccuullccææmmâânntt
jjooccuulleeggeerree
jjooccuulleeggæættoorr
jjooccuulliinnaarr
jjooccuullttuurrææ
jjooccuuppllaajj
jjooccuurreenntt
jjooccuurrtteeaann
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jjooccuussccrrææ
jjooccuussuurr
jjooccuu††iitt
jjooccuuvviiooss
jjooccuurrvvaalliicc
jjooccuurrbbiisstt
jjooccuuzziiaassmm
jjooaacchhee§§
jjooaaccæærr
jjooaaccaaddiiaann
jjooaaccaaddeemmiiee
jjooaaccaassææ
jjooaaccæættæærriiii
jjooaacccceelleerraatt
jjooaacccceepp††iiee
jjooaacccciiddeenntt

((660055))  JJUUCCAA  ((AA,,  AA  SSEE))

jjuuccaazz
jjuucceenniicc
jjuuccaall
jjuuccaalldd
jjuuccaallee
jjuuccaalliinn
jjuuccaalliicc
jjuuccaallmm
jjuuccaammppiioonn
jjuuccaannddiidd
jjuuccaanniibbaall
jjuuccaanniinn
jjuuccaannoonn
jjuuccaannttaabbiill
jjuuccaappæætt
jjuuccààrriiee
jjuuccaappiittaall
jjuuccaapprrææ
jjuuccaapprriittaattee
jjuuccaapprrii§§
jjuuccaapprriittuuddiinnee
jjuuccaapprriicciiuu
jjuuccaappttiivv
jjuuccaarraacctteerr
jjuuccaarraagghhiiooss
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jjuuccaarrddiiaacc
jjuuccaarreennææ
jjuuccaarreenn††ææ
jjuuccaarriieerrææ
jjuuccaarrnnaavvaall
jjuuccaarrnnee
jjuuccaarrnnaa††iiee
jjuuccaarrnniivvoorr
jjuuccaarrppaattiinn
jjuuccaarrtteell
jjuuccaarrtteezziiaann
jjuuccaarrttooffoorr
jjuuccaassccaaddoorr
jjuuccaassiieerr
jjuuccaassttææ
jjuuccaassttiimmeettrruu
jjuuccaattâârr
jjuuccaauuzzææ
jjuuccaauussttiicc
jjuuccaavvaalleerr
jjuuccaavvaalleerriiee
jjuuccaavveerrnniiccooll
jjuuccaavvoouu
jjuuccaazzaacc
jjuuccaazzaacciioocc
jjuuccaazziinnoouu
jjuuccaazzoonn
jjuuccææddeerree
jjuuccææiinn††ææ
jjuuccææiittææ
jjuuccæællaarree
jjuuccæællee††
jjuuccæællæærree††
jjuuccæælluuggæærr
jjuuccæælluu§§aarr
jjuuccæælluu§§
jjuuccæælluu††
jjuuccææmmee§§ææ
jjuuccææmmiillææ
jjuuccææppuu§§ææ
jjuuccæærrnnooss
jjuuccææssccaatt
jjuuccæættuu§§ææ
jjuuccææuu§§eell
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((660066))  JJOOSS

jjoossiimmee
jjoossiittuuddiinnee
jjoossii§§
jjoossccuunnddeerree
jjoosseexx
jjooccsseexxuuaalliicc  Acestea fiind Jocuri interzise jocsexuat
jjoossaajj  Atitudine (foarte) josnicæ
jjoossaarr        Maiul de bætut pari : dai mai jos ce-i prea sus
jjoossii††ææ        O feti†æ ; mititi†æ
jjoossiilliizzaarree        Egalizare în concep†ia comunistæ
jjoossiillææ      Locatarul de la parter
jjoossppooddiinnææ      Locatara de la parteræ
jjoossttiimmaattaa Fiica
jjoossttiimmaa        Nepoata
jjooaassaattuurrææ        Oasele labelor picioarelor
jjoosseemmiinnttee Se aflæ în pivni†æ, la cartofi
jjoosstteenniitt      Cel care §tie ce sæ facæ : se pune jos
jjoossttrrooppeell      Ostropelul de la parter

((660077))  JJUUDDEE

jjuuddaatt
jjiiuuddeeuu
jjIIuuddaa
jjuuddeeaallææ
jjuuddæættuurrææ
jjuuddii§§
jjuuddiimmee
jjuuddiittuuddiinnaalliittaattee
jjuuddaacciicc
jjuuddaaddaaiisstt
jjuuddaammnnaatt
jjuuDDaannddaannaacchhee
jjuuddaannddyy
jjuuddaarrnniicc
jjuuddeeaallttffeell
jjuuddeebbiill
jjuuddeebbuuttaanntt
jjuuddeeccaaddeenntt
jjuuddeeccaalloogg
jjuuddeeccaann
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jjuuddeeccaappiittaall
jjuuddeeccaappoottaabbiill
jjuuddeeccaarriicc
jjuuddeeccaassiillaabb
jjuuddeeccaavvaatt
jjuuddeecciizziiee
jjuuddeeccllaarraa††iiee
jjuuddeeccrreeppiitt
jjuuddeeddeessuubbttiicc
jjuuddeeddiiccaatt
jjuuddeeffuunncctt

((660088))  JJUUGG

jjuuggaall
jjuuggaaggiiccææ
jjuuggaaiiee
jjuuggaajj
jjuuggaalleerrææ
jjuuggaallee§§
jjuuggaalliioonn
jjuuggaallii††ææ
jjuuggaalloonn
jjuuggaalloo--rroommaann
jjuuggaammbbææ
jjuuggaammbbaaiicc
jjuuggaammbbeettiicc
jjuuggaarrddiiaann
jjuuggaauurrææ
jjuuggaauurriiffeerr
jjuuggaazzeellææ
jjuuggllooaabbææ
jjuugglloorriiee
jjuuggoorrddiiaann
jjuuggùùlleerr
jjuugguullèèrr
jjuuggùù§§ææ

((660099))  JJUUIISSAARREE

jjuuiiIIssaarrllââkk
jjuuiissaabbiill
jjuuiissaaccaaddaatt
jjuuiissaaccrruu
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jjuuiissaaddææ
jjuuiissaaddiicc
jjuuiissaaffiicc
jjuuiissaallaahhoorr
jjuuiissaallaahhoorrllââcc
jjuuiissaalliinn
jjuuiissaalliivvææ
jjuuiissaalloonn
jjuuiissaalltt
jjuuiissaalltteeaa
jjuuiissæællttæærreeaa††ææ
jjuuiissaallvvææ
jjuuiissaallvvaarrssaann
jjuuiissaallvvee!!
jjuuiissaammbbaa
jjuuiissaanncchhii!!
jjuuiissaanniittaarr
jjuuiissaarrddææ
jjuuiissaarrddoonniicc
jjuuiissaattiirr
jjuuiissaattuurraa††iiee
jjuuiissaattuurrnnaalliiii
jjuuiissaavvooaarree
jjuuiissooaa††ææ
jjuuiissoolloo
jjuuiissoommnn
jjuuiissooss
jjuuiissoottttoo--vvooccee

((661100))  JJUUMM~~TTAATTEE

jjuummaattaattiiii
jjuummææ--ttaa  ……tatii
jjuummaattaahhaallææ
jjuummaattaallee  !!
jjuummaattccææ
jjuummaattiiccææ
jjuummaatteerriiee
jjuummaatteerrnniittaattee
jjuummaattrriiccee
jjuummaattrriicciidd
jjuummaattrrooaannææ
jjuummaa††ee
jjuummaammææ
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jjuummææddaattiivv
jjuummææssuurrææ
jjuummææssuurraattee
jjuummaattaallee!!
jjuummæættuu§§ææ
jjuummæættaaiinniicc
jjuummæættaaiinnææ
jjuummæættaalleenntt
jjuummæættaalliiee
jjuummæættaamm--nniissaamm
jjuummæættaanncc
jjuummæættaannttii
jjuummæættaarree
jjuummæættaarrttææ  
jjuummæættaa§§ccææ
jjuummæættaattææ
jjuummæættaaiiccææ
jjuummæættaauurr
jjuummæættaaxxææ

((661111))  JJUUMMUULLII  ((AA))

jjuummuulliinnaattææ
jjuummuullggeerree
jjuummuulliinnææ
jjuummuulluuiittææ
jjuummuulliinnssææ
jjuummuulleeuu
jjuummuulleeiicc
jjuummuulliimmbbææ
jjuummuulliinnddiicc
jjuummuuLLiizzaa
jjuummuullttææ
jjuummuulleellee
jjuummuulleellii††ææ
jjuummuullâânnææ
jjuummuullâânniiccææ
jjuummùùllææ
jjuummuullaajj
jjuummuullaattrrææ
jjuummuulleennttoo
jjuummuulleessnnee
jjuummuulleeii
jjuummuullttrraaggiiuu

557P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



jjuummuulleeaacc
jjuummuulleeaaffææ

((661122))  JJUUNNEE

jjuunneeoorrii
jjuunnddeevvaa
jjuunneeggaa††iiee
jjuunneeaamm††
jjuunneeaanntt
jjuunneeaaoo§§
jjuunneeggrruu
jjuunneeppoott
jjuunnaanniimm
jjuunncchhii
jjuunnaaddææ
jjuunnaaììvvææ
jjuunnaallbbææ
jjuunnaammiillææ
jjuunnaannææ
jjuunnaa§§ææ
jjuunnaattiivvææ
jjuunnaa††iiee
jjuunnii§§
jjuunnaa††iioonnaallææ
jjuunnaazzaallææ
jjuunniicc
jjuunniiccaatt
jjuunniiffoorrmm
jjuunniissoonn
jjuunniittaarr
jjuunniiuunnee
jjuunniivvoocc
jjuunniimmbb
jjuunniimmffææ
jjuunnii††eell
jjuunnæærraavv
jjuunnææ§§iiccææ
jjuunnææuuccææ
jjuunneessaa††
jjuunneessiigguurr
jjuunneetteedd
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((661133))  JJUUPPÂÂNN

jjuuppàànniiccææ
jjuuppâânnddaarr
jjuuppâânnddææ
jjuuppâânntteecc
jjuuppââllnniiee
jjuuppâânnzzææ

((661144))  JJUUPPOONN

jjuuppoonniimm
jjuuppoonnoommaassttiiccææ
jjuuppoonnddeerree
jjuuppoonnccii§§
jjuuppòònneeii
jjuuppoonniivvooss
jjuuppoonnooss
jjuuppoonniicc
jjuuppooaannttææ
jjuuppoonneerrooss
jjuuppoonniirriicc
jjuuppoonnooaarree

((661155))  JJUURRNNAALL

jjuurrnnaallaa--bbaallaa--ppoorrttooccaallaa
jjuurrnnaallmmeenntt
jjuurrnnaalltt
jjuurrnnaallttee††ee
jjuurrnnaaiilloonn
jjuurrnnaallbb
jjuurrnnaallaaii
jjuurrnnaallaannddaallaa
jjuurrnnaallæættuurrii
jjuurrnnaallbbiiee
jjuurrnnaalleeggrruu
jjuurrnnaalleerrtt
jjuurrnnAAllffaa
jjuurrnnaalliibbii
jjuurrnnaalliimmeennttaarr
jjuurrnnaalliinntt
jjuurrnnaallmmaannaahh
jjuurrnnaallttaarr
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jjuurrnnaalltteerraa††iiee
jjuurrnnaallttuumm

((661166))  JJUUSSTT

jjuussttuurrooii
jjuussttuurriimmee
jjuussttaarree
jjuussttaammeenntt
jjuussttaabbiill
jjuussttaabbiillaammeenntt
jjuussttaabbiilliitt
jjuussttaaddiiuu
jjuussttaaffiiee
jjuussttaaggiiuu
jjuussttaall
jjuussttii§§
jjuussttiilliinniiuu
jjuussttiilliiffoorrmm
jjuussttiimmee
jjuussttuuiittuuddiinnaalliittaattee
jjuussttaaggnnææ
jjuuSSttaann
jjuussttaannææ--ddee--ppiiaattrrææ
jjuussttaann††ææ
jjuussttaarr
jjuussttæærriiee
jjuussttaarrlleettææ
jjuussttaarree††
jjuussttaattaalliittaattee
jjuussttaattiivv
jjuussttaattuuaarr
jjuussttaattuuttaarr
jjuussttaauu--qquuoo
jjuussttaa††iiee
jjuusstteeaagg
jjuusstteenniicc
jjuusstteerriill  
jjuussttiihh
jjuussttiill
jjuussttooiicc
jjuussttrrââmmbb
jjuussttrrââmmbbæættaattee
jjuussttrrââmmtt
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jjuussttaalliiee
jjuussttaallmmee§§--bbaallmmee§§
jjuussttaamm--nniissaamm
jjuusstteeoolloogg
jjuusstteeoollooggiiee
jjuusstteesstt
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L

((661177))  LLAABBAA

llaabbaajjuurr
llaabbaannddoonn
llaabbaatteerree
llaabbaa††iiee//  llaabbaammiiee
llaabbddiiccaarree
llaabbddoommeenn
llaabbdduuccttoorr
llaabbeecceeddaarr
llaabbæættuuttææ
llaabbeerraa††iiee
llaabbaalleenntt
llaabbiissmm
llaabbììee
llaabbìì§§
llaabbiimmeenntt
llaabbiittuuddiinnee
llaabbiimmee
llaabbiimmeennttaall
llaabbiiaannuuaall
llææbbiiooiinniicc
llææbboossttrruu
llææbboossffeerrææ
llaabbooiissmm
llaabbooiittaattee

((661199))  LLAABBIIAALL

llaabbiissaall
llaabbiiaallnniicc
llaabbiieennuuaall
llaabbiiaalloovvii††ææ
llaabbiiaallaa--ppoorrttooccaallaa
llaabbiiaalliicc
llaabbiiaalliinnììccææ
llaabbiiaallììnniiccææ
llaabbiiaallnniicciittaattee
llaabbiiaallaaii  
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llaabbiiaallaaiinniicc
llaabbiiaallaannddaalliicc
llaabbiiaallææmmââiiee
llaabbiiaallææppttaarree
llaabbiiaallttaa
llaabbiiaallttææddaattææ
llaabbiiaallæættuurrii
llaabbiiaallbbææ
llaabbiiaallbbii††ææ
llaabbiiaallbbiinnææ
llaabbiiaallccooooll
llaabbiiaalleeaann
llaabbiiaalleeii!!
llaabbiiaalleennee
llaabbiiaalleeggeerree
llaabbiiaallffaa
llaabbiiaallllaa  bbrreevvee
llaabbiiaalltteerrnn
llaabbiiaallttoo
llaabbiiaallvvii††ææ
llaabbiiaallaaddyy
llaabbiiaallaaee
llaabbiiaallaann††
llaabbiiaallaarrgg
llaabbiiaallaasscciivv
llaabbiiaallaassttiicc
llaabbiiaallttææ
llaabbiiaalleessbbiiccææ
llaabbiiaalleessnnee
llaabbiiaalleettaallææ
llaabbiiaalliibbeerrææ
llaabbiiaalliibbiiddoo
llaabbiiaalliimmbbaattiiccææ
llaabbiiaalliinnddiiccææ
llaabbiiaalliinnggeerree
llaabbiiaallmmiirriiccææ
llaabbiiaalliinnææ
llaabbiiaallooggiiccææ
llaabbiiaalluubbrriiccææ

((662200))  LLAACCRRIIMMAA

llaaccrriimmiinnaallee  ((ggllaannddee))
llaaccrrììmmee
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llaaccrriimmaaccuullaattee
llaaccrriimmaaggiinnee
llaaccrriimmaanneenntt
llaaccrriimmaa§§
llaaccrriimmaamm

((662211))  LLAACCUUNNAA

llaaccuunneeiiffoorrmmææ
llaaccuunnuunnææ

((662222))  LLAABBIILL

llaabbiillaann††
llaabbiillaarriiaanntt
llaabbiilliiaacc
llaabbiillii§§
llaabbiilliittuuddiinnee
llaabbiilliimmee
llaabbiilluussttrruu
llaabbiilluuzziiee

((662233))  LLAAMMEENNTTAA

llaammeennttoollaattææ
llaammeennttaalliittaattee
llaammeennttaalliittuuddiinnee
llaammeennttoorraa††iiee
llaammeennttiittaattee
llaammeennttaannttææ
llaammeenntteecceessoorr
llaammeennttiicc

((662244))  LLAAMMPPAA

llaammppiiddeexxttrruu
llaammppiiggeenn
llaammppiivvaalleennttææ
llaammpprroozzaaiicc
llaammppuullaannttææ
llææmmppii§§
llææmmppiimmee
llaammppiittuuddiinnee
llaammppiittaattee
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llaammppeettiiccææ
llaammppllææ
llaammpplliittuuddiinnee
llaammpplluuttuurrææ
llaammpplluuttuurriissmm
llaammpplluuttuurriittaattee
llaammppeennaajj
llaammppeenneett
llaammppeennii§§ooaarrææ
llaammppeennii††ææ
llaammppeerraajj
llaammppeerrmmeettrruu
llaammppllaassaammeenntt
llaammppllooaaiiaatt
llaammpplluu
llaammpprriizzææ
llaammpprriizzaaiiccææ
llaammpprreennttææ
llààmmppuullææ
llaammppùùllææ
llaammppuuttaarree
llaammppaattiicc
llaammppiirriicc
llaammppiirriissmm
LLaammppiirriiooccrriittiicciissmmuull……  
llaammppeerrbb
llaammppeerrbbee††ee
llaammppaacciieenntt
llaammppaacciieenn††ææ
llaammppaacctt
llaammppaarraabbiill
llaammppeeccaabbiill
llaammppeeddaann††ææ
llaammppeerraattiivv
llaammppeettuuooss
llaammpplliiccaa††iiuunnee
llaammpplloozziiee
llaammppootteenn††ææ
llaammppuuddiiccææ
llaammppuuddooaarree
llaammppaaii§§ppee
llaammppuullììee
llaammppùùlliiee
llaammppaassiiuunnee
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llaammppeessttrrææ
llaammppeettrroolliiccææ
llaammppeettrroolleeiissmm
llaammppiiaannææ
llaammppiizzddiinnææ
llaammppiizzddaaiiccææ

((662255))  LLAANNSSAARREE

llaannssaalluubbrruu
llaannssaanniittaattee
llaannssaa††iiaabbiill
llaannssaattiissffaacceerree
llaannssooaarree
llaannssiicc
llaannsspprreezzeeccee
llaannssaabbiilliittaattee
llaannssaabbiiee
llaannssaacc
llaannssaaccaaddaatt
llaannssaaccoo§§ææ
llaannssaaccrruu
llaannssaaddiicc
llaannssaaddiissmm
llaannssaaffiicc
llaannssaaddeeaa
llaannssaafftteeaa
llaannssaaggaaccee
llaannssaaggiittaarriiuumm
llaannssaallaammiicciittaattee
llaannssaallaammaalleeccuumm
llaannssaallbbææ
llaannssaalliinn
llaannssaalliinniittaattee
llaannssaalliinnddiicc
llaannssaalliinnggooaarree
llaannssaalliivvææ
llaannssaalloonn
llaannssaalloonnjjææ
llaannssaalloonnggaa††iiee
llaannssaalltt
llaannssaalltt--mmoorrttaall
llaannssaalltteeaa
llaannssaallttiimmbbaanncc
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llaannssaallvvææ
llaannssaallvvee!!
llaannssaanniiee
llaannssaatteelliitt
llaannssaa††iiuu

((662266))  LLAANNTTEERRNNAA

llaanntteerrnn’’
llaanntteerrnniittaattee
llaanntteerrnniiccooll
llaanntteerrnnaatt
llaanntteerrnnii§§
llaanntteerrnniimmee
llaanntteerrnniittuuddiinnaalliittaattee
llaanntteerrnnaa††iioonnaall
llaanntteerrnniisstt
llaanntteerrnnooggaattoorriiuu
llaanntteerrnnuunn††iiuu
llaanntteerrnnaarr
llaanntteerrnnooaarree

((662277))  LLAANN¢¢

llaann††æærr††
llaann††ooaarr
llaann††aattoorr
llaann††aattoorriiee
llaann††aattoorr
llaann††aattoorrnniicc
llaann††aanntt
llaann††iiccooll  
llaann††iiccuullttuurrææ
llaann††aallnniicc
llaann††aannddoo

((662288))  LLAAPPIIDDAARR

llaappiiddaarrnn
llaappiiddaarrnniicc
llaappiiddaarriiee
llaappiiddaarrddææ
llaappiiddaarrææmmiittee
llaappiiddæærraabb
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llaappiiddaarrii§§
llaappiiddaarriimmee
llaappiiddaarriittuuddiinnee
llaappiiddaarraammææ
llaappiiddaarrmmaatt
llaappiiddaarrbboorree
llaappiiddeeaarrcc
llaappiiddaarrddeerree
llaappiiddaarrss
llaappiiddaarreeaall
llaappiiddaarreeooppaagg
llaappiiddaarrggoouu
llaappiiddaarriippææ
llaappiiddaarrmmeeaann
llaappiiddaarrmmuurrææ
llaappiiddaarroommææ
llaappiiddaarrttææ
llaappiiddaarrttiisstt
llaappiiddaarr§§ii††ææ

((662299))  LLAAPPTTEE

llaapptteerr
llaappttiittuuddiinnee
llaappttii§§
llaapptteerr
llææppttiirree
llææppttiittoorr
llaapp††iiaann
llaappttiittaattee
llaappssttiinneenn††ææ
llaapptteeaammeerroonn
llaappttoozzooaarr
llaappttaaeeddrriicc
llaappttaaggoonn
llaappttaammeennttrruu
llaapptteerraallddiicc
llaapptteerrccuulleeaann
llaappttootteeccææ
llaappttootteezzææ
llaappttoohhoonnddrriiee
llaappttiibbiill
llaappttiibbiilliittaattee
llaappttiizzaanntt
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llaappttiisstt
llaappttiissttiiccææ
llaappttiissttææ
llaappttoorriiee
llaappttoorriicc
llaappttoorriissmm
llaappttoorriittaattee
llææppttiimmee
llææppttiiee
llaappttaarree
llaappttæættoorr
llaappttaattiivv
llaappttaattiivviittaattee
llaappttiiccooss
llaappttiiccooll
llaappttiicciiaann
llaappttiimmiissmm
llaappttiimmiizzaarree
llaapptteesspprreezzeeccee
((aall))  llaapptteelleeaa
llaapp††iiuunnee
llaapp††iimmiissmm
llaapp††iivviittaattee
llaappttuulleenn††ææ
llaappttoorriiuumm
llaapptteerriiee
llaapptteerriiccuullttuurrææ  
llaapptteerriiccooll
llaapptteessttrrææ
llaappttaammeennttaall
llaappttooddooxxiiee
llaappttooggeenneezzææ
llaapptteehhnniiccææ
llaapptteeaattrraall
llaapptteeccttoonniicc
llaapptteeddeeuumm
llaapptteeddeelleemmnn
llaapptteeddeelleemmnniiee
llaapptteeddeelleemmnniicc
llaapptteeiissmm
llaapptteelluurriicc
llaapptteemmææ
llaapptteemmeerree
llaapptteemmeeii
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llaapptteemmeelliiee
llaapptteemmpplluu
llaappttiivviittaattee
llaapptteennddiinn††ææ
llaapptteennssiiuunnee
llaapptteennttaa††iiee
llaapptteeooccrraa††iiee
llaapptteeoorriiee
llaapptteerraappiiee
llaapptteerreenn
llaapptteerrmmiicc
llaapptteerrnnaarr
llaapptteerrooaarree
llaapptteesstt
llaapptteettiinnææ
llaapptteexxtt
llaapptteezzææ
llaapptteezzaauurr
llææppttooaaccææ
llææppttooaammnnææ
llææppttooaannææ
llææppttooaannttææ
llææppttoobbææ
llææppttooccmmaaii
llææppttoonniiccææ
llææppttoonnuuss
llææppttooppiiccææ
llææppttoorreenntt
llææppttooaattææ
llææppttoossooss

((663300))  LLAARRGG

llaarrgguummeenntt
llaarrggttiicc
llaarrggaa§§
llaarrggaaddææ
llaarrggaaffææ
llaarrggaallææ
llaarrggaammææ
llaarrggaannææ
llaarrggaarrææ
llaarrggaattææ
llaarrggaa††ææ
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llaarrggæættuurrææ
llæærrgguuiittææ
llæærrgguu§§
llaarrggaaccii
llaarrggææsseeaallææ
llaarrggooss
llaarrggiillææ
llaarrggiill
llaarrggiilliittaattee
llaarrggiiggiilliissmm
llaarrggiillooffoorrmm
llaarrggooiidd
llaarrggiinnttaatt
llaarrggoottiicc
llaarrggoonnaauutt
llaarrggiivvoorr
llaarrggiittaattee
llaarrggiittuuddiinnee
llaarrggoonnoommiiee
llaarrggoommeettrriiee
llaarrggooaarree
llaarrggeeaa--ppaarrggeeaa
llaarrggiimmeennssiittaattee
llæærrggiimmnn
llæærrggaanniicc
llæærrggaassmm
llaarrggaassmmaattiicc
llaarrggaassmmaattiicc
llaarrggììee
llaarrggiiaassttiicc
llaarrggoolliiuu
llaarrggaann
llaarrggaannuumm
llaarrggeenn††ææ
llaarrggiissiittææ
llaarrggaabbaarriitt
llaarrggaaffææ
llaarrggaaggiiccææ
llaarrggææiinnææ
llaarrggaannaagg
llaarrggaallee§§
llaarrggaalliicc
llaarrggaa§§ppeerrii††ææ
llaarrggaauurrææ
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llaarrggaauurriiffeerr
llaarrggaazzddææ
llaarrggaazzeellææ
llaarrggææiinnuu§§ææ
llaarrggææssiittææ
llaarrggææuurriittææ
llaarrggæættiittææ
llaarrggeeaammæætt
llaarrggeeaamm
llaarrggeenneerriicc
llaarrggeenniittaall
llaarrggeenniiuu
llaarrggeett--bbeeggeett
llaarrggiinneecceeuu
llaarrggeennttiillææ
llaarrggeennttiillee††ee
llaarrggeennuunnee
llaarrggiirraaffææ
llaarrggiirrll
llaarrggiittaannææ

((663311))  LLAARRMMAA

llaarrmmaammeenntt
llaarrmmaa§§
llaarrmmùùrrææ
llaarrmmssaarr
llaarrmmeeaann
llaarrmmeenneeaassccææ
llaarrmmiiee
llaarrmmiissttii††iiuu
llaarrmmoonniiee
llaarrmmoonniiccææ
llaarrmmuurræærriiee
llaarrmmiittaajj
llaarrmmæættoorr

((663322))  LLAARRVVAA

llaarrvvaanniitt
llaarrvvuunnææ
llaarrvvaaccææ
llaarrvvaadd
llaarrvvaaggmmiissttrruu
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llaarrvvaajjnniicc
llaarrvvaalleenn††ææ
llaarrvvaalleett
llaarrvvaallmmaa
llaarrvvaallss
llaarrvvaammppiirr
llaarrvvæællmmææ§§eeaallææ

((663333))  LLAASSCCIIVV

LLaasscciivviittaattee  ooggnnii  ssppeerraannzzaa
llaasscceennttiivv
llaasscceennssiivv
llaasscceettiivv
llaasscciiaattiivv
llaasscciivviill
llaasscciivviicc
llaasscciivviilliizzaa††iiuunnee
llaasscciivvaarr
llaasscciivvoorriivv
llaasscciivvaaccææ
llaasscciivviittææ
llaasscciivviittaattee
llaasscciivviittaass
llaasscciivvaaggææ
llaasscciivvaaggiinniittaattee
llaasscciivvaajjnniiccææ
llaasscciivvaallaahhææ
llaasscciivvaallee
llaasscciivvaallss
llaasscciivvaammppææ
llaasscciivvaarrææ
llaasscciivvaarrzzææ
llaasscciivvæædduuvvææ
llaasscciivvææddaannææ
llaasscciivveecciinnææ
llaasscciivveenneerrææ
llaasscciivveenn††iiaall
llaasscciivveennttrraall
llaasscciivveerrbbaalliissmm
llaasscciivveerrddaattiiccææ
llaasscciivveerrggiinnææ
llaasscciivveerrii§§ooaarrææ
llaasscciivveerrnnaallææ
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llaasscciivveerrss
llaasscciivveessttaallææ
llaasscciivvee§§nniiccææ
llaasscciivviibbrraa††iiee
llaasscciivviicciiuu
llaasscciivviiddmmææ
llaasscciivviioolloonncceelliissttææ

((663344))  LLEEGGAA

lleeggaaggiiccææ
lleeggaaiiccææ
lleeggaaii††ææ
lleeggaallaanntt
lleeggaammbbææ
lleeggaannggsstteerr
lleeggaarrdd
lleeggaarroouu
lleeggaauurrææ
lleeggaazzddææ
lleeggaazzeellææ
lleeggææiinnææ

((663355))  LLEEGGIITTIIMM

lleeggiittiimmiidd
lleeggiittiimmiiddiittaattee
lleeggiittiimmiiddiissmmuuss
lleeggiittiimmoorraatt
lleeggiittiimmpp
lleeggiittiimmppuurriiuu
lleeggiittiimmaamm
lleeggiittiimmaattuurr
lleeggiittiimmuunniittaattee

((663366))  LLEEGGUUMM~~

lleegguummeenn
lleegguummeenniiee
lleegguummiillaassttiicc
lleegguummaarree
lleegguummaarrttææ
lleegguummaajj
lleegguurrmmææ
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lleegguurrmmaa§§
lleegguummaanniissmm
lleegguummaanniittaarr
lleegguummaanniizzaatt
lleegguummæærr
lleegguummbbrrææ
lleegguummeeddææ
lleegguummffllæættuurrææ
lleegguummiilliinn††ææ
lleegguummiilliiccuullttuurrææ
lleegguummiittaattee
lleegguummiilliittuuddiinnee
lleegguummooaarree
lleegguummoorr
lleegguummoorriisstt
lleegguummpplluuttææ

((663377))  LLEENNEE

lleenneeaaddææ
lleenneeiiddaa
lleenneerrggiiee
lleenneerrggiicc
lleenneerrvvaanntt
lleenneerrvvaammeenntt
lleenngglleezz
lleenneeggaattoorr
lleenneeggaa††iiee
lleenneeggaanntt
lleenneeaamm--pprroosstt
lleenneeaamm--ddee--nneeaammuull--lluuii
lleenneeaanntt
lleenneeaannttiittaattee
lleenneeaaoo§§
lleenneeoo§§iissmm
lleenneebbuunniiee
lleenneebbuunniiccææ
lleenneeccaazz
lleenneecceessiittaattee
lleenneeccttaarr
lleenneeggaattiivv
lleenneeggaa††iiee
lleenneeggrruu
lleenneeggrriittuuddiinnee
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lleenneeggrriittuuttee
lleenneeggrreeaa††ææ
lleenneeggrriissmm
lleenneeiiccææ
lleenneemmee§§
lleenneerroodd
lleenneerrvvooss
lleenneerrvvoozziittuuddiinnee
lleenneessaa††iiuu
lleenneessoommnn
lleenneessoommnniirriicc
lleenneessttiinnss
lleenneessttiinnssooaarree
lleenneessttiinnddeerree
lleennee§§ttiiuutt
lleennee§§ttiittuuddiinnaalliittaattee
lleennèè§§ttee
lleennee§§ttiirree
lleennee§§tteerrss
lleenneevvaassttææ
lleenneevviicciiuu
lleenneevvrriiccooss
lleenneevvrroozzææ
lleenniinnggeerree
lleenniinnssooaarree
lleenniimmffææ
llèènnii§§ttee

((663388))  LLEEUU∑∑TTEEAANN

lleeuu§§tteeaannddrruu
lleeuu§§tteellnniicc
lleeuu§§tteeaapp
lleeuu§§tteeaappttææ!!
lleeuu§§tteeaanncc
lleeuu§§ttee
lleeuu§§tteeaann
lleeuu§§tteeaannddrriicc
lleeuu§§tteenniittaattee
lleeuu§§tteenniittuuddiinnee

((663399))  LLIIBBAA¢¢IIEE

lliibbaa††iioonniissmm
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lliibbaa††iinneerree
lliibbaa††iivv
lliibbaa††ììee
lliibbaa--††ii--oo!!
lliibbaa††iivvaann

((664400))  LLIIBBEERRTTIINN

lliibbeerrttiinniicc
lliibbeerrttiinniittaattee
lliibbeerrttiinneenntt
lliibbeerrttiinneenn††ææ
lliibbeerrttiinniittuuddiinnee
lliibbeerrttiinniimm
lliibbeerrttiinnììccææ

((664411))  LLIIBBIIDDOO

lliibbiiddeeuu
lliibbiiddoopptteerr
lliibbììddeemm  
lliibbiiddeeaall
lliibbiiddeeaalliissmm
lliibbiiddeeee
lliibbiiddeeoollooggiiee
lliibbiiddiillææ
lliibbiiddiilliicc
lliibbiiddiioomm
lliibbiiddiioott
lliibbììddii§§
lliibbiiddìì§§
lliibbììddooll
lliibbiiddoollaattrreeuu
lliibbiiddoollæættrræættoorr
lliibbiiddoollaattrriimmee
lliibbiiddiinneeaa
lliibbiiddiinneettee
lliibbiiddiivviiuu
lliibbiiddoonn
lliibbiiddiinnaamm
lliibbiiddiinnaammiissmm
lliibbiiddiinnoossaauurr
lliibbiiddiinnccoolloo
lliibbiiddiinnccooaaccee
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lliibbiiddoossnniicc
lliibbiiddoossppiitt
lliibbiiddiinn--mmoo§§ii--ssttrrææmmoo§§ii
lliibbiiddooiiccææ
lliibbiiddooiimmee
lliibbiiddooiissmm
lliibbiiddiittuuddiinnee
lliibbiiddiittaattee
lliibbiiddooeellnniicc
lliibbiiddiinnaassttiicc

((664422))  LLIIMMBBAA

lliimmbbaabb
lliimmbbaabbaaccææ
lliimmbbaabbiiaa
lliimmbbææbbæættiiee
lliimmbbaabbììllææ
lliimmbbaabbiilliittaattee
lliimmbbaabbiilliissmm
lliimmbbaabbiiss
lliimmbbaabbjjeeccttææ
lliimmbbaabbiilliittaarree
lliimmbbaabbrraazziivvææ
lliimmbbaabbssccoonnssææ
lliimmbbaabbsseebbttææ
lliimmbbaabbssuurrddææ
lliimmbbaabbssuurrddiittaattee
lliimmbbaabbssuurrzzeenniiee
lliimmbbaabbuurriittææ
lliimmbbaabbuuzzaattææ
lliimmbbaabbuuzziiffoorrmmææ
lliimmbbaabbuuzziittaattææ
lliimmbbaacc
lliimmbbaaccaaddeeaa
lliimmbbaacceeffaallææ
lliimmbbaacceeffaallooppooddææ
lliimmbbaacceeffaassttææ
lliimmbbaacciiddææ
lliimmbbaacciiddiittaattee
lliimmbbaacciiddiissmm
lliimmbbaadd
lliimmbbaaddiiaanntt
lliimmbbaaddiiaarr
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lliimmbbaaddiiaarreenn††ææ
lliimmbbaaddiieerree
lliimmbbaaddììoo!!
lliimmbbaaddâânnccææ
lliimmbbaaddooppttaattææ
lliimmbbaaddooppttaalliiccææ
lliimmbbaaddoorraattææ
lliimmbbaadduussææ
lliimmbbaadduuccaalliiccææ
lliimmbbaadduullaattææ
lliimmbbaadduullaattooaarree
lliimmbbaadduullaa††iiee
lliimmbbààddiiccææ
lliimmbbaaeerr
lliimmbbaaeerraattææ          
lliimmbbaaffeecctt
lliimmbbaaffeeccttaattææ
lliimmbbaaffeemmeeiiee
lliimmbbaaffeemmeeiissmm
lliimmbbaaffeemmeeiittaattee
lliimmbbaaffiinnaarree
lliimmbbaaffiinnaattææ
lliimmbbaaffiinnaammeenntt
lliimmbbaaffuunnddææ
lliimmbbaaffuunnddaattææ
lliimmbbaaffuunnddiiccææ
lliimmbbaaffuunndduulliiccææ
lliimmbbaaffuurriissiittææ
lliimmbbaaggeerrææ
lliimmbbaaggeerriittaattee
lliimmbbaaggiilliissmm
lliimmbbaaggiillææ
lliimmbbaaggiilliimmeenntt
lliimmbbaaggiilliittaattee
lliimmbbaallbbiiee
lliimmbbaalleennee
lliimmbbaalleennee§§ææ
lliimmbbaalleenneevviiee
lliimmbbaalleenneettiiccææ
lliimmbbaalliinnææ
lliimmbbaallttaa
lliimmbbaalltteerriittaattee
lliimmbbaallttcceevvaa
lliimmbbaallttooiittææ
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lliimmbbaalluunneeccææ
lliimmbbaalluunneeccîînnddææ
lliimmbbaalluunneeccuu§§
lliimmbbaa
lliimmbbaabbeettææ
lliimmbbaabbeettnniicciissmm
lliimmbbaabbii††ææ
lliimmbbaabbooii
lliimmbbaabboorrnnii††ææ
lliimmbbaaccaannttææ
lliimmbbaaccii
lliimmbbææccii††ææ
lliimmbbaacciicc
lliimmbbaaccoo--rroommaann
lliimmbbaacciiaann
lliimmbbaaddiiaann
lliimmbbaagg
lliimmbbaaggiicc
lliimmbbaaggiimmeenntt
lliimmbbaaggiiuunnee
lliimmbbaaggiissmm
lliimmbbaaggiissttiiccææ
lliimmbbaaggaatteellææ
lliimmbbaahhiiccææ
lliimmbbaaii
lliimmbbaaiiaammeenntt
lliimmbbaaiiaaddeerrææ
lliimmbbaaiiee
lliimmbbaaiieerrææ
lliimmbbaall
lliimmbbaalliicc
lliimmbbaalliimmee
lliimmbbaallaannss
lliimmbbaallaauurr
lliimmbbaallaauurreeaattææ
lliimmbbaallaauurriiffeerrææ
lliimmbbaallee
lliimmbbaalleennææ
lliimmbbaallssaamm
lliimmbbaalliittiicc
lliimmbbaallttææ
lliimmbbaannææ
lliimmbbaanngg
lliimmbbaarrbbææ
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lliimmbbaarrccææ
lliimmbbaarrooccææ
lliimmbbaarrooaassææ
lliimmbbaarroossddaannææ
lliimmbbaarrzzææ
lliimmbbaassccææ
lliimmbbaassmmiiccææ
lliimmbbaa§§
lliimmbbaassnnææ
lliimmbbaa§§kkaa
lliimmbbaa§§ttiinnææ
lliimmbbaattaannttææ
lliimmbbaattaavvææ
lliimmbbaatteerree
lliimmbbaatteerrææ
lliimmbbaattoozzææ
lliimmbbaavvææ
lliimmbbaavveettææ
lliimmbbaazziiccææ
lliimmbbææccii††ææ
lliimmbbaacc
lliimmbbæællaaiiee
lliimmbbææii††ææ
lliimmbbæællææuu
lliimmbbæællæærriiee
lliimmbbæællæærriiaassææ
lliimmbbaalleeggææ
lliimmbbæællooaassææ
lliimmbbæællaattææ
lliimmbbæænniiee
lliimmbbæærrbbaattææ
lliimmbbæættuuttææ
lliimmbbæættrrâânnææ
lliimmbbææ††ooaassææ
lliimmbbææuuttææ
lliimmbbeeaa
lliimmbbeeaattææ
lliimmbbéé--aa--ttææ
lliimmbbeeccaa††ææ
lliimmbbeeii
lliimmbbeell
lliimmbbeellææ
lliimmbbeellaalliiee
lliimmbbeellccaannttiiccææ
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lliimmbbeelleeaa
lliimmbbeelliittææ
lliimmbbeellggææ
lliimmbbeelliiccooaassææ
lliimmbbeemmiillooccææ
lliimmbbeerrbbææ
lliimmbbeerrbbeeccee
lliimmbbeerrttææ
lliimmbbeerrttiissmm
lliimmbbeessttiiee
lliimmbbeesstt--sseelllleerr
lliimmbbee§§
lliimmbbee§§ee
lliimmbbee§§iiee
lliimmbbee§§lliiee
lliimmbbeettææ
lliimmbbeettee
lliimmbbeetteeaaggææ
lliimmbbeettoonn
lliimmbbee††
lliimmbbee††iiee
lliimmbbeeuu
lliimmbbeezzææ
lliimmbbeezznnaattiiccææ
lliimmbbiibbiiccææ
lliimmbbiibblliiee
lliimmbbiibblliiccææ
lliimmbbiiccii
lliimmbbiicciiuuiittooaarree
lliimmbbiicciiuu§§ccææ
lliimmbbiicc
lliimmbbiicceell
lliimmbbiiccuu††
lliimmbbyyttoorriiss
lliimmbbiiddiicc
lliimmbbiicciibbiill
lliimmbbiicciicclluu
lliimmbbiiccoonnaarr
lliimmbbiiccooaassææ
lliimmbbiiccooii
lliimmbbiiccttuuss
lliimmbbiill
lliimmbbiillaabbiiaall
lliimmbbiillaabbiiaalliittaattee
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lliimmbbiillææ
lliimmbbiilliissmm
lliimmbbiilliiaarrææ
lliimmbbiilliinnggvviissmm
lliimmbbiilliinnggvviissttiiccææ
lliimmbbiimmeennssuuaallææ
lliimmbbiinnææ
lliimmbbiinneeffaacceerree
lliimmbbiinnee††ee
lliimmbbiinniiee
lliimmbbiinnii§§
lliimmbbiippllaannææ
lliimmbbiippeeddææ
lliimmbbiirrlliicc
lliimmbbiissaallææ
lliimmbbiisseeccttææ
lliimmbbiissiillaabbiiccææ
lliimmbbiittææ
lliimmbbiittiissmm
lliimmbbiittrrooffææ
lliimmbbiivvaallvvææ
lliimmbbiivvoolleeaassccææ
lliimmbbiizzaannttææ
lliimmbboocceett
lliimmbbooeemmææ
lliimmbbooii
lliimmbbooiiee§§
lliimmbboorrddeell
lliimmbboorreeaassææ
lliimmbboorrîîttææ
lliimmbboorrttææ
lliimmbbooss
lliimmbboottooss
lliimmbboouu
lliimmbboouuaattiiccææ
lliimmbboouulleeaannddrrææ
lliimmbboovvaarriiccææ
lliimmbboovviinnææ
lliimmbbuuccææ
lliimmbbuuccaallææ
lliimmbbuucciiuumm
lliimmbbuuccuurrææ
lliimmbbuuddooaarree
lliimmbbuuffaannttææ
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lliimmbbuuffeeuu
lliimmbbuuffoonn
lliimmbbuullaann
lliimmbbuullggaarrææ
lliimmbbuu§§
lliimmbbuuzzææ
lliimmbbaallaajj
lliimmbbiiaann††ææ
lliimmbbiigguuiittaattee
lliimmbbiittuuss
lliimmbbeerrbbaanntt
lliimmbbiiddeexxttrruu
lliimmbbii††iiooss
lliimmbbrroozziiee
lliimmbbuulleenntt
lliimmbblleemmææ
lliimmbbrriioonn
lliimmbbiilliicc
lliimmbbiilliiccaall
lliimmbbllaarree
lliimmbbllæærreeaa††ææ
lliimmbbllæættooaarree
lliimmbblleett
lliimmbbrraarr
lliimmbbrrooaassææ
lliimmbbææmmâânntt
lliimmbbaarrii††ææ
lliimmbbaallggiiee
lliimmbbooffoorr
lliimmbbaalleett
lliimmbbaalleerriinniissmm
lliimmbbaalliissttææ
lliimmbbaalliissttiiccææ

((664433))  LLIINNDDIICC

lliinnddiiccaarree  
lliinnddiiccaattiivv
lliinnddiiccaattoorr
lliinnddiiccaa††iiee
lliinnddiiccee
lliinnddiicciibbiill
lliinnddiicciiuu
lliinnddiicc††iiuunnee
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lliinnddiicc††iioonnaarr
lliinnddiiccaammeerraall
lliinnddiiccaammeerriieerrææ
lliinnddiiccaarrppeellaarr
lliinnddiicceeffaall
lliinnddiicceeffaalleeee
lliinnddiicceennttaauurr
lliinnddiicceennttaauurreessææ
lliinnddiicceenntteennaarr
lliinnddiicceeppss
lliinnddiicciicclleettææ
lliinnddiicciicclliissttææ
lliinnddiicciicclliissmmuuss
lliinnddiicciiuu§§ccææ
lliinnddiicciiuuttoorr
lliinnddiiccoolloorr
lliinnddiiccoonnccaavv
lliinnddiiccoonnccaavviissmm
lliinnddiiccoonnccaavviiaattoorr
lliinnddiiccoonnvveexx
lliinnddiiccoonnvveenn††iiee
lliinnddiiccoorrnn
lliinnddiiccoorrnniicc
lliinnddiizzaannttiinn
lliinnddiizzoonn
lliinnddiiggeenn
lliinnddiiggeenn††ææ
lliinnddiiggeesstt
lliinnddiiggnnaarree
lliinnddiiggoo
lliinnddiiccuuiiaallææ
lliinnddiiccuuiittoorr
lliinnddiiccuuiittuurrææ
lliinnddiiccuuiirree
lliinnddiiccooss
lliinnddiiccoossooaassææ
lliinnddiiccaaddeenn††ææ
lliinnddiiccaaeeddrruu
lliinnddiiccaaffeeiinnææ
lliinnddiiccaaggoonn
lliinnddiiccaaggoonnaalliittaattee
lliinnddiiccaallcciiffiiaatt
lliinnddiiccaalliibbrruu
lliinnddiiccaalliibbrraatt
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lliinnddiiccaalloogg
lliinnddiiccaammeerroonn
lliinnddiiccaappoottaabbiill
lliinnddiiccaassiillaabb
lliinnddiiccaattlloonniissttææ
lliinnddeecceenntt
lliinnddeecceenn††ææ
lliinnddeeggeett
lliinnddiiggiittaa††iiuunnee
lliinnddiiaabbeett
lliinnddiiaabboolliicc
lliinnddiiaacc
lliinnddiiaaccoonneessææ
lliinnddiiaaccrroonniicc
lliinnddiiaaccuussttiicc
lliinnddiiccaasstteerr
lliinnddiicchhiiss
lliinnddiicchhiiuu
lliinnddiiccrroommaattiicc
lliinnddiiccttaattuurrææ
lliinnddiiccttaaffoonn
lliinnddiiccttaannddoo
lliinnddiicctteeuu
lliinnddiicc††iiee
lliinnddiiccaarrttaammeenntt
lliinnddiicchhiilliibbrraatt
lliinnddiicchhiittaabbiill
lliinnddiicchhiivvoocc
lliinnddiiccllaattaanntt
lliinnddiiccoollooggiiooee
lliinnddiiccoonnoommiiee
lliinnddiiccoouu
lliinnddiiccuuaa††iiee
lliinnddiiccuummeenniicc
lliinnddiiccvveessttrruu
lliinnddiicciieenntt
lliinnddiicciieenn††ææ
lliinnddiicciittaattee
lliinnddiiggaalliittaattee
lliinnddiiggaalliittaarriissmm
lliinnddiiggoocceennttrriissmm
lliinnddiiggoocceennttrriicc
lliinnddiiggooiissmm
lliinnddiiggoollaattrriiee
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lliinnddiiggoollaattrruu
lliinnddiiccoommaann
lliinnddiiccoommaanniiee
lliinnddiiccttiivv
lliinnddiiccuuss
lliinnddiiccuuiittaattee
lliinnddiicc--ttaacc
lliinnddiiccnneett
lliinnddiiccoonnaarr
lliinnddiiccoonnooccllaasstt
lliinnddiiccoonnooggrraaffiiee
lliinnddiiccoossaaeeddrruu
lliinnddeecciizziiee
lliinnddiiccttuuss
lliinnddiiccaannttiilleennææ
lliinnddiiccaannttaa††iiee
lliinnddiicccceessttuuooss
lliinnddiicccceessiibbiill
lliinnddiicccceeppttaabbiill  
lliinnddiicccceess
lliinnddeecceenntt
lliinnddeecceenn††ææ
lliinnddeecciiss
lliinnddeecciizziiee
lliinnddiiccssccrree††iiee
lliinnddiiccssccuuttaabbiill
lliinnddiiccssttiinnccttiivv
lliinnddiiccvviizziibbiill
lliinnddiicccciilliittaattee
lliinnddiiccddoolleenn††ææ
lliinnddiiccdduucc††iiee
lliinnddiiccdduuccttiivvii
lliinnddiiccdduuccttiilliittaattee
lliinnddiiccttiimm
lliinnddiiccttiimmiidd
lliinnddiiccaaddeenn††ææ
lliinnddiiccaaddâânnttiicc
lliinnddiiccaaddrruu
lliinnddiiccaaddrraatt
lliinnddiiccaaddrriill
lliinnddiiccaadduucc
lliinnddiiccaaiissiicc
lliinnddiiccaalliicciiuu
lliinnddiiccaalliinn
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lliinnddiiccaalliiggrraaffiinn
lliinnddiiccaall
lliinnddiiccaalloorr
lliinnddiiccaallpp
lliinnddiiccaall--ppuutteerree
lliinnddiiccaalluuss
lliinnddiiccaannddeell
lliinnddiiccaannddiidd
lliinnddiiccaannddooaarree
lliinnddiiccaannddrriiuu
lliinnddiiccaanniibbaall
lliinnddiiccaanniiccuullaarr
lliinnddiiccaanniinn
lliinnddiiccaannoonn
lliinnddiiccaannoonniicc
lliinnddiiccaanntt
lliinnddiiccaannttaabbiill
lliinnddiiccaapp
lliinnddiiccaappiiuu
lliinnddiiccaappiittoonnaajj
lliinnddiiccaappiittooss
lliinnddiiccaapprrææ
lliinnddiiccaapprriinn
lliinnddiiccaapprriicciiuu
lliinnddiiccaappttiivv
lliinnddiiccaappttoorr
lliinnddiiccaarraammeell
lliinnddiiccaarreennææ
lliinnddiiccaarriicc
lliinnddiiccaarriiccaattuurrææ
lliinnddiiccaarriieerrææ
lliinnddiiccaarriittaattee
lliinnddiiccaarrmmeelliittææ
lliinnddiiccaarrmmiinn
lliinnddiiccaarrnnaajj
lliinnddiiccaarrnnaall
lliinnddiiccaarrnnaassiieerr
lliinnddiiccaarrnnaa††iiee
lliinnddiiccaarrnnee
lliinnddiiccaarrnniivvoorr
lliinnddiiccaarrttææ
lliinnddiiccaarrttooggrraaffiiee
lliinnddiiccaarruuss
lliinnddiiccaassææ
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lliinnddiiccaassnniicc
lliinnddiiccaassccææ--gguurraa
lliinnddiiccaasstt
lliinnddiiccaassttiivviittaattee
lliinnddiiccaattiiffeelliinn
lliinnddiiccaattooddiicc
lliinnddiiccaauutteerr
lliinnddiiccaauuzzææ
lliinnddiiccaavvaall
lliinnddiicceelleebbrruu
lliinnddiicceelleesstt
lliinnddiicceelltt
lliinnddiicciicclluu
lliinnddiicciiffrruu
lliinnddiicciilliibbiiuu
lliinnddiicciinnaabbrriicc
lliinnddiicciimmbbrruu
lliinnddiicciioocc
lliinnddiiccooccâârrlliiee
lliinnddiiccooaaccææzzææ
lliinnddiiccooaaddææ
lliinnddiiccooaajjææ
lliinnddiiccooiiooss
lliinnddiiccooii§§ttee
lliinnddiiccooiiff
lliinnddiiccooiinniicc
lliinnddiiccoossaaeeddrruu
lliinnddiiccooiitt
lliinnddiiccoolliinnddiicc
lliinnddiiccoolloorr
lliinnddiiccoolloossaall
lliinnddiiccooll††
lliinnddiiccoorraalliiuu
lliinnddiiccoorrdd
lliinnddiiccoolleenntt
lliinnggddiicc
——————————————
llaaccaalliinnddiicc
aalliinnddiicc
ccaalliinnddiicc
ccuurrlliinnddiicc
bbiilliinnddiicc
bboolliinnddiicc
ddaalliinnddiicc
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ddeezzlliinnddiicc
ddoolliinnddiicc
eelliinnddiicc
eeoolliinnddiicc
ffaalliinnddiicc
ffeelliinnddiicc
ffoolliinnddiicc
ffuuttlliinnddiicc
hheerrgghheelliinnddiicc
llaalliinnddiicc
lleelliinnddiicc
lloolliinnddiicc
mmaalliinnddiicc
mmeelliinnddiicc
oogglliinnddiicc
ppuulliinnddiicc
ssaalliinnddiicc
ssuulliinnddiicc
vveelliinnddiicc
zzuulliinnddiicc

((664444))  LLIINNGGEE  ((AA))

lliinnggaammeenntt
lliinnggaammeennttaalliicc
lliinnggeenniiooss
lliinnggeenniioozziittaattee
lliinnggeennuuuu
lliinnggeennuuiittaattee
lliinnggeennuuiittuuddiinnee
lliinnggeennuuiinnaarr
lliinnggeerr
lliinnggeerreesscc  
lliinnggeerree§§ttee
lliinnggii§§
lliinnggeerriinn††ææ
lliinnggeessttiiee
lliinnggiinneerr
lliinnggiinneerriiee
lliinnggeelliicc
lliinnggeelliissmm
lliinnggeelliittaattee
FFrraa  LLiinnggeelliiccoo
lliinnggeeoollooaattrriiee
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lliinnggeelluuss
lliinnggiioossppeerrmm
lliinnggeeaammæætt
lliinnggeeaammggiiuu
lliinnggeeaannææ
lliinnggeennaattiicc
lliinnggeennaattiicciissmm
lliinnggeelliivvææ
lliinnggeelliivviittaattee
lliinnggeelliivvaa††iiee
lliinnggeelliivveenntt
lliinnggeelluuiirree
lliinnggeelluuii§§
lliinnggeelluuiittoorr
lliinnggeelluuiiaallææ
lliinnggeeaallææuu
lliinnggeenneeaallooggiiee
lliinnggeenneerraall
lliinnggeenneezzææ
lliinnggeenneettiicc
lliinnggeenneerrooss
lliinnggeenniittoorr
lliinnggeenniiuu
lliinnggeenniiaall
lliinnggeenniiaalliittaattee
lliinnggeennttiill
lliinnggeennttiillee††ee
lliinnggeennttuuttuuddiinnee
lliinnggeennuunnee
lliinnggeessttiiee
lliinnggeettiicc
lliinnggæællaatt
lliinnggæællaammeenntt
lliinnggeeaammæænnææ
lliinnggeennuucchheeaattææ

((665555))  LLIINNSS

lliinnssaa††iiuu
lliinnssaa††iiaabbiill
lliinnssaa††iiaabbiilliittaa††iiuunnee
lliinnssaalluubbrruu
lliinnssaattiissffaacc††iiee
lliinnssaattiissffææccuutt
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lliinnssccrrttiipp††iiee
lliinnsseeccttææ
lliinnsseeccttaarr
lliinnsseeccttiicciidd
lliinnsseennssiibbiill
lliinnsseennssiibbiilliittaattee
lliinnsseeppaarraabbiill
lliinnsseerr††iiee
lliinnssiiddiiooss
lliinnssiinnuuaanntt
lliinnssiinnuuaann††ææ
lliinnssiippiidd
lliinnssiippiiddii§§ttee
lliinnssiippii§§ttee
lliinnssiisstteenntt
lliinnssoolleenntt
lliinnssoolliitt
lliinnssoolluubbiill
lliinnssppeecc††iiee
lliinnssppeeccttoorr
lliinnssppeettaarree
lliinnssppeeccttaammeenntt
lliinnssppiiaa††iiee
lliinnssppiirraattoorr
lliinnssttaannttaanneeuu
lliinnssttiiggaarree
lliinnssttiiggaa††iiuunnee
lliinnssttiillaarree
lliinnssttiinncctt
lliinnssttiinnccttuuaalliicc
lliinnssttrruuccttoorr
lliinnssttrruucc††iiee
lliinnssttrruuiirree
lliinnssttrruummeenntt
lliinnssttrruummeennttiissttææ  
lliinnssttrruummeennttaalliicc
lliinnssttrruummeennttaalliicciissmm
lliinnssuuffllaa††iiee
lliinnssuullttææ
lliinnssææmmâânn††aarree
lliinnssæærrcciinnaattææ
lliinnsseemmnn
lliinnsseettaatt
lliinnssâânnggeerraarree
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lliinnssppiiccaarree
lliinnssoo††iirree
lliinnssppuummaarree
lliinnssttaallaa††iiee
lliinnssttaannttaanneeuu
lliinnssuullææ
lliinnssùùllææ
lliinnssuullttææ
lliinnssuuppoorrttaabbiill
lliinnssiicc
lliinnssii§§
lliinnssaaiicc

((664466))  LLIITTOORRAALL

cclliittoorraall
cclliittoorraalliissffeerrææ
lliittoorraallnniicc
lliittoorraalldd
lliittoorraallddiicc
lliittoorraalliiffeerr
lliittoorrii§§
lliittoorreettee
lliittoorreeaassææ
lliittoorrii††ææ
lliittoorriimmee
lliittoorriittuuddiinnee
lliittoorraaccaall
lliittoorreenn††iiaallnniicc
lliittoorriidd
lliittoorriiddiiaall
lliittoorraalliittaattee
lliittoorraalliittuuddiinnee
lliittoorraaccuullaarr
lliittoorraalloo--aallttaaiicc
lliittoorraaccooll

((664477))  LLUUMMIINNAA

lluummiinnaarreett
lluummiinneerriitt
lluummiinnoorr
lluummiinnoorriittaattee
lluummiinnoorraatt
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lluummiinnoorrææ
lluummiinnoorriissmm
lluummiinniiaattuurrææ
lluummiinniiaattoorriissttiicc
lluummììnniimmææ
lluummiinniimmaall
lluummiinnoottaauurr
lluummiinnoottaauurraallææ
lluummiinnoottaauurriiccoollææ
lluummiinnoottaauurriiffeerrææ
lluummiinniimmaall  
lluummiinnuu††iiee
lluummiinnuu††iiooss
lluummiinnuussccuull
lluummiinnuutteerriiee

((664488))  LLUUBBRRIICC

lluubbrriiccoo§§eeuu
lluubbrriiccuuiittaattee
lluubbrriiccooaassææ
lluubbrriiccuuuu
lluubbrriiccaabbrraacc
lluubbrriicceeaagg
lluubbrriiccii
lluubbrriicchheettææ
lluubbrriiccoollææ
lluubbrriiccuullttuurrææ
lluubbrriiccuullttuurraalliizzaatt
lluubbrriiccaannææ
lluubbrriiccaannaanntt
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((665511))  MMAACCAABBRRUU

mmaaccaabbrruupptt
mmaaccaabbrruuttiizzaatt
mmaaccaabbrruuddeerr§§aafftt
mmaaccaabbrruunnææ
mmaaccaabbrruunnee††ììee
mmaaccaabbrruummææ
mmaaccaabbrruuttaall
mmaaccaabbaarruusscc
mmaaccaabbrraajj
mmaaccaabbrriioollææ
mmaaccaabbrraarree
mmaaccaabbrruummaattiicc
mmaaccaabbrruummooss
mmaaccaabbrruutt
mmaaccaabbrruupptt
mmaaccaabbrruuppttææ

((665522))  MMAACCAARRAA

mmaaccaarraaccaattii††ææ
mmaaccaarraagghhiiooss
mmaaccaarraammbbooll
mmaaccaarraavvaannææ
mmaaccaarraaggiiccææ
mmaaccaarraaGGiiggii
mmaaccaarraannttiinnææ
mmaaccaarraabbiillææ
mmaaccaarraabbiilliittaattee
mmaaccaarraabbllææ
mmaaccaarraabblleettææ
mmaaccaarraaccllææ
mmaaccaarraazznnaa
mmaaccaarraaccuuddææ

((665533))  MMAACCAARROOAANNAA

mmaaccaaccaarrooaannææ
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mmaaccaaccaarroonniicc
mmaaccaaccaarroonniiffeerrææ

((665544))  MMAACCRRUU,,  MMAACCRR~~

mmaaccrruudd
mmaaccrrii§§oorr
mmaaccrruuppææ
mmaaccrruuddeellææ
mmaaccrruuzziimmee
mmaaccrruuddiittaattee
mmaaccrrii§§oorr
mmaaccrriittuurrææ
mmaaccrreeaallææ
mmaaccrrææccæænnaatt
mmaaccrrææppaattææ
mmaaccrrææii††ææ
mmaaccrruuppeerree!!
mmaaccrruuppttææ
mmaaccrrùùllææ
mmaaccrruunnttææ
mmaaccrruussttææ
hhaaiiddaammaaccrruu
bbuulluummaaccrruu
TTeelleemmaaccrruu
ttoolloommaaccrruu

((665555))  MMAADDAAMM

mmaaddaammììccææ
mmaaddààmmiiccææ
mmaaddaammaannttiinnææ
mmaaddaammii§§
mmaaddaammiiggeeaannææ
mmaaddaammbbllaa
mmaaddaammppff
mmaaddaammnnaabbiillææ
((RRaa))mmaaddaamm//nn
mmaaddaammaannttææ
mmaaddaammaannttiiccææ
mmaaddaammaannttiicchhiittaattee
mmaaddaammaannttiillææ  
mmaaddaammaannttiillooppææ
mmaaddaammaazzooaannææ
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mmaaddaammbbeettaattææ
mmaaddaammbbiigguuææ
mmaaddaammbbiiggeennææ
mmaaddaammbbiiggeennaattææ
mmaaddaammbbiiddeexxttrriiccææ
mmaaddaammbbrraattææ
mmaaddaammffoorrææ
mmaaddaammiiccii††iiee
mmaaddaammuuzzaannttiiccææ
mmaaddaammbbiittuuss
mmaaddaammbbaassaaddooaarree
mmaaddaammbbaallaattææ
mmaaddaammbbiiaannttææ
mmaaddaammbbii††iiee
mmaaddaammbbiigguuææ
mmaaddaammbbuullaann††ææ
mmaaddaammeennddaattææ

((665566))  MMAADDOONNAA

mmaaddoonnaaii!!
mmaaddoonniicc
mmaaddiinniicciittaattee
mmaaddoonniimmee
mmaaddoonnii§§
mmaaddoonniittuuddiinnee
mmaaddoonniillaatteerraalliittaattee
mmaaddoonniissiiaaccææ
mmaaddoonniicciiaarrææ
mmaaddoonnaa††iiee
mmaaddoonnaattooaarree
mmaaddòònnii††ææ
mmaaddoonnaattiivvææ

((665577))  MMAAGGIICC

mmaaggììccææ
mmaaggiiccuu††ææ
mmaaggiiuu
mmaaggiiccæærreeaallææ
mmaaggiiccaarr
mmaaggiiccæættoorr
mmaaggiiccuullttuurrææ
mmaaggiiccuurriicc
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mmaaggiiccuurruulleenntt
mmaaggììccoo!!

((665588))  MMAAMMEELLAA

mmaammeelliioorraarree
mmaammeelliiccææ
mmaammeelliiffeerrææ
mmaammeellaannccoolliiccææ
mmaammeellaannccoolliiee
mmaammeellaanneezziiaannææ
mmaammeellaannjj
mmaammeellcc
mmaammeellcciiaannææ
mmaammeellcciiooddaallææ
mmaammeelleeaagg
mmaammeellii††ææ
mmaammeellooddiiee
mmaammeellooddiiooaassææ
mmaammeelloommaann
mmaammeelloommaanniiee
mmaammeelloonniiffeerr
mmaammeelloonniiffoorrmm
mmaammeellooppeeee
mmaammeellooddrraammææ
mmaammeellaassttiiccææ
mmaammeelleeffaannttiiaazziiss
mmaammeelleeggaannææ
mmaammeelleeggiiaaccææ
mmaammeelleenniissttiiccææ
mmaammeelleevvææ
mmaammeelleevvaa††iiuunnee
mmaammeelliippssææ
mmaammeelliippssooiiddaallææ
mmaammeellììttææ
mmaammeelliixxiirr
mmaammeellooggiiuu
mmaammeelloonnggaa††iiee
mmaammeelleeoonn
mmaammeelleeoonniicc
mmaammeelloonnggiilliinn
mmaammeelloonnggeevviivv
mmaammeelloonnjjææ
mmaammeellaacctteeee
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mmaammeellaaccttaattææ
mmaammeellaaccttiiccææ
mmaammeellaaddyy
mmaammeellaappttee
mmaammeellaarrggoo
mmaammeellaattiinniissmm
mmaammeellaattrruu
mmaammeelleexxiicc
mmaammeelleessbbiicc
mmaammeelliinnddiicc
mmaammeelliinnddiiccuuiittaattee
mmaammeellooggiiccææ
mmaammeellii--mmeelloo
mmaammeelliittrrææ
mmaammeelliittuuddiinnee
mmaammeellii§§
mmaammeellâânnææ
mmaammeellâânncceeddee
mmaammeelluubbeennii††ææ
mmaammeelluubbrriiccee
mmaammeekkuuddiicc
mmaammeelluunnææ
mmaammeellaattee
mmaammeelluunnggii
mmaammeelluuxxuurriiaannttee

((665599))  MMAANNEECCHHIINN

MMaannee!!  KKiinn  TTeecckkeell!!  PPhhaarreess!!
mmaanneecchhiinnuuiitt
mmaanneecchhiinnuuiittoorr
mmaanneecchhiinneezz
mmaanneecchhiinnggææ
mmaanneecchhiinnttaall
mmaanneecchhiinnttiicc

((666600))  MMAASSOOCCHHIISSMM

mmaassoocchhiissmmææ
mmaassoocchhiittoorr
mmaassoocchhiissmmaattiicc
mmaassoocchheellaarriisstt
mmaassoocchhiiooss
mmaassoocchhiissoottnn
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mmaassiicchhiizzddææ
mmaazzoocchhiizzddiicc

((666611))  MMAATTEERRNN  //  MMAATTEERR

MMaatteerr  NNoosstteerr …Carele e§ti în ceruri
MMaattrriiaarrhhuull  CCoonnssttaannttiinnooppoolluulluuii
DDeeaallaa  MMaattrriiaarrhhiieeii  --        Sus, pe Dealæ
mmaattrriissttiiccææ
mmààttrriiee        Cæci to†i avem o matrie, o †æri§oaræ
mmaattrriioott
mmaattrriioottiissmm
mmaattrriioottiicc        Sæ cântæm un imn matriotic
mmaattrroonn
mmaattrriicciiaann
mmaattrroollooggiiee
mmaattrroonnaajj        Sub înaltul matronaj al Doamnei Patronescu
mmaattrroonnaatt
mmaattrruullaatteerr        Patratul este un matrulater cu natru paturi
mmaattrruuppeedd        Câinele este un matruped cu matru ficioare
mmaattrriimmoonniiuu      Este interzisæ distrugerea  Matrimoniului ¢a†ional

vis-à-vis :

ppaattrraaccuuccææ
ppaattrraappaazzllîîcc
ppaattrrììccee
ppaattrriiccoollææ

((666622))  MMAASSTTUURRBBAA

mmaassttuurrbbaabbææ
mmaassttuurrbbaabbaall
mmaassttuurrbbaabbiilliittaattee
mmaassttuurrbbaabbiilliissmm
mmaassttuurrbbaabbiittuuddiinnee
mmaassttuurrbbaabbiieennttaalliittaattee
mmaassttuurrbbaabbiittuuddiinnaalliittaattee
mmaassttuurrbbaabbaanniittaattee
mmaassttuurrbbaanniittaattee
mmaassttuurrbbaabbaanniittuuddiinnee
mmaassttuurrbbaabbiissmm
mmaassttuurrbbaabbeettiiccææ
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mmaassttuurrbbaabbii††ææ
mmaassttuurrbbaabbooii
mmaassttuurrbbaabboorrnnii††ææ
mmaassttuurrbbaaccii  
mmaassttuurrbbææcciiee  
mmaassttuurrbbaaddee      Dacæ-i tânær : masturbædi†æ
mmaassttuurrbbaaii      «Nu-i bai, badeo, / Ba zò,-i bai/ Mastur’!»
mmaassttuurrbbaaiiaaddeerrææ
mmaassttuurrbbaaiirraamm      «… buluc estem,/ La Madam Parnic mergèm» 
mmaassttuurrbbaall    Al Pompierilor
mmaassttuurrbbaallaaddiisstt
mmaassttuurrbbaallccaanniiaaddææ      Cea cu Înfræ†irea-ntre-Picioare
mmaassttuurrbbaalleett
mmaassttuurrbbaann      Fire§te, la turci
mmaassttuurrbbaannaannææ      Fire§te, la bananofage
mmaassttuurrbbaarriiuu
mmaassttuurrbbaarroocc
mmaassttuurrbbaassttaa!!
mmaassttuurrbbaattiissttææ
mmaassttuurrbbæærriiee
mmaassttuurrbbeeaattiittuuddiinnee
mmaassttuurrbbeeaatt
mmaassttuurrbbæættæættoorr
mmaassttuurrbbiinnææ
mmaassttuurrbbiinnccææ  Masturban Ivænincæ
mmaassttuurrbbuurraarree
mmaassttuurrbbiilliiaarr
mmaassttuurrbbaanniisstt
mmaassttuurrbbii  eett  oorrbbii

((666633))  MMEELLAANNCCOOLLIIEE

mmeellaannccoooolliissmm
mmeellaannccoooolliiccææ
mmeellaannccoooolleemmiiee
mmeellaannccoolleeaacc
mmeellaannccoolliieerr
mmeellaannccoorrææ
mmeellaannccoolleecc††iioonnaarr
mmeellaannccoolleeggææ
mmeellaannccoolleeggiiuu
mmeellaannccoolleerriicc
mmeellaannccoolliibbææ
mmeellaannccoolliivvææ

601P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



mmeellaannccoolliinnddææ
mmeellaannccoolliivviiee
mmeellaannccoolleeaaccææ
mmeellaannccoolleeaannddrruu
mmeellaannccoolleeiicc
mmeellaannccoollii††ææ
mmeellaannccoollii§§
mmeellaannccoolliittuuddiinnee
mmeellaannccoolloogg
mmeellaannccoollaattrruu
mmeellaannccoollaann
mmeellaannccoollæættaattee
mmeellaannccoollaa§§
mmeellaannccoolluu††

((666644))  MMAAUURR

mmaauurriiuu
mmaauurriiffeerr
mmAAuurreelliiaannuuss
mmaauurriitt
mmaauurraarr
mmaauurreeoollææ
mmaauurriiccuullaarr
MMaauurroorraa  CCoorreeaallææ
mmaauurræærriiee
mmaauurrlleett
mmaauurrmmææ
mmaauurrmmaa§§
mmaauurrmmæættoorr

((666655))  MMEEDDAALLIIEE

mmeeddaahhlliiee
mmeeddaalliiaajj
mmeeddaalliieennaarree

((666666))  MMIICCIIUURRIINNIISSTT

((aappaarraatt))  mmiicciiuurriinnaarr
mmiicciiuurriinnaarree
mmiicciiuurriinniiffeerr
mmiicciiuurriinnaallggiiee
mmiicciiuurriinnoocceerriicc
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((666677))  MMIIEERREE

mmiieerroottiicc
mmiieerroottiissmm
mmiieerroottiiccææ
mmiieerroottoommaanniiee
mmiieerroottoommaannææ
mmiieerrbbaacceeee
mmiieerreeccttiillææ
mmiieerreeccttiilliittaattee
mmiieerreeccttoovveerrssaattiilliittaattee
mmiieerreeddiittaarr
mmiieerreemmiitt
mmiieerreettiicc
mmiieerreettiissmm
mmiieerreezziiee
mmiieerrooaarree
mmiieerrooiicc
mmiieerroouu
mmiieerroosstt
mmiieerraattiicc
mmiieerraattiissmm
mmiieerrii§§
mmiieerraammeenntt
mmiieerraammeennttaall
mmiieerraassmmiicc
mmiieerreess
mmiieerreettee
mmiieerrggoottiissmm
mmiieerriissttiicc
mmiieerriittrriinnææ
mmiieerruupp††iiee
mmiieerroonnaatt

((666688))  MMIIJJLLOOCC

mmiijjllooccaattoorr
mmiijjllooccaattaarr
mmiijjllooccaa††iiee
mmiijjllooccuu††iiee
mmiijjllooccuuttiivv
mmiijjllooccaattiivv
mmiijjlloocckk--oouutt
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mmiijjllooccuuiittoorr
mmiijjllooccvvaaccee
mmiijjlloocc††iiiittoorr
mmiijjllooccii§§

((666699))  MMIILLOOGG

mmiillooggooss
mmiillooggiiee
mmiillooggiicc
mmiillooggoorreeee
mmiillooggooddnniicc
mmiillooggooppeedd
mmiillooggooiitt
mmiillooggiivvaall
mmiilloogglliinnddiicc
mmiilloogglliinnddììcc
mmiilloogguurrlliiuu
mmiillooggaannttrroopp
mmiillooggii§§
mmiillooggooppooll
mmiillooggooddiiuu
mmiillooggoogg
mmiillooggooll
mmiillooggoollaa§§
mmiillooggoollæættaattee
mmiillooggoollaa§§ææ
mmiillooggoottiicc

((667700))  MMIILLOOSS

mmiilloosseemmiinnttee
mmiilloossooss
mmiilloossâânnzzooss
mmiilloossppiittaalliittaattee
mmiilloossttiiee
mmiilloossttiimmææ
mmiilloossttooiirree
mmiilloossttrrooggoott
mmiilloosstteennttaa††iiuunnee

((667711))  MMIIRREE//MMIIRREEAASS~~

aaddmmiirreeaassææ
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mmiirreessppoonnssaabbiill
mmiirreeddeennttiisstt
mmiirreecceenntt
mmiirreeccrruutt
mmiirreeaassttmmææ
mmiirreeaasspprrææ
mmiirreeaassttrrææ

((667722))  MMIIRROOSS

mmiirroosstt
mmiirroossttrruu
mmiirroossiiee
mmiirroossmmiiuu
mmiirroossooss
mmiirroosstteennttaattiivv
mmiirroossnniicc
mmiirroossii§§
mmiirroossiimmee
mmiirroossiittaattee
mmiirroossiittuuddiinnee
mmiirròòssiicc
mmiirroossaann
mmiirroossaannddrrææ
mmiirroosseellnnii††ææ
mmiirroossnnii††ææ
mmiirroosseenniiee

((667733))  MMIISSTTEERR

mmiisstteerrpp
mmiisstteerreeoo
mmiisstteerriiee
mmiisstteerriicc
mmiisstteerriiccaallee
mmiisstteerriilliizzaatt
mmiisstteerreeoottiipp
mmiisstteerriill
mmiisstteerriilliittaattee
mmiisstteeaarriinnææ
mmiisstteeaarriicc
mmiisstteerraattoolloogg
mmiisstteerrcchhee--bbeerrcchheeaa
mmiisstteerriiccii
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mmiisstteerrccii
mmiisstteerrii§§
mmiisstteerriimmee
mmiisstteerriittuuddiinnaalliittaattee
mmiisstteerreenn
mmiisstteerreessttrruu
mmiisstteerriibbiill
mmiisstteerriiccooll
mmiisstteerriiccuullttuurrææ
mmiisstteerriieerr
mmiisstteerriiffiiaanntt
mmiisstteerriiggeenn
mmiisstteerriittoorriiuu
mmiisstteerrmmiicc
mmiisstteerrmmaall
mmiisstteerrmmiittææ
mmiisstteerrmmiinnaa††iiee
mmiisstteerrnnaarrææ
mmiisstteerrooaarree
mmiisstteerr††ææ

((667744))  MMIISSTTRREE¢¢

aaddmmiinniissttrree††
mmiissttrreellii††
MMiissttrree††iinn  HHooggeeaa
mmiissttrree††eeàà
mmiissttrree††eettææ
mmiissttrree††eettaarr
mmiissttrree††iinneerree
mmiissttrree††iinnuuttææ
mmiissttrree††iinnæættoorr
mmiissttrree††aapp
mmiissttrree††aappnniicc
mmiissttrree††aappoo§§
mmiissttrree††aanncc

((667755))  MMII∑∑CC~~

mmii§§ccooddiirree
mmii§§ccooddiittoorr
mmii§§ccuussiitt
mmii§§ccaaffaannddrruu
mmii§§ccaalleennææ
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mmii§§ccaaccii
mmii§§ccaacceettææ
mmii§§ccaauunn
mmii§§ccooiiccææ
mmii§§ccooffaallææ
mmii§§cchhiioopp

((667766))  MMIITTOOCCAANN

PPrriinnss  ccuu  mmiittooccaauuaa  mmiiccææ
MMiittooccæænnii††ææ  ddee  vvii††iiccuu††ææ  mmiittooccæænniittææ
mmiittooccaarriinnææ
mmiittooccaannaalliiee
mmiittooccaannccii!!
mmiittooccaannddrriiuu
mmiittooccaannddrruu
mmiittooccaanncc
mmiittooccaanneezzææ
mmiittooccaanneellaattææ
mmiittooccaannaalliissttææ
mmiittooccaannaaddææ
mmiittooccaannaarrii††ææ
mmiittooccaannddiidd
mmiittooccaannddiiddaatt
mmiittooccaanniibbaall
mmiittooccaanniinn
mmiittooccaannii§§
mmiittooccaannii††iiee
mmiittooccaanntt
mmiittooccaannttaabbiill

((667777))  MMIITTRROOPPOOLLIITT

mmiittrrooppoolliittiicc
mmiittrrooppoolliittrruukk
mmiittrrooppoolliittiiccooss
mmiittrrooppoolliiccaannddrruu
mmiittrrooppoolliiccaannddrriiuu
mmiittrrooppoolliipp
mmiittrrooppoolliiggaamm
mmiittrrooppoollaarr
mmiittrrooppoolleemmooss
mmiittrrooppoollii††aaii
mmiittrrooppoolliittaanniiee
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mmiittrrooppoolliitteerraatt
mmiittrrooppoolliittoottææ
mmiittrrooppoolliittrrææ
mmiittrrooppoolleeaannddrruu
mmiittrrooppoollìì††ææ
mmiittrrooppòòllii††ææ
mmiittrrooppoolleeiiooss
mmiittrrooppoolloogg
mmiittrrooppoolltteeaann
mmiittrrooppoolliibbiiddoo
mmiittrrooppoolliimmbbiicc
mmiittrrooppoolliinnddiicc
mmiittrrooppoolliinnddiiccaattiivv
mmiittrrooppoolliinnggvvaalliiuu
mmiittrrooppoolliinnggææuuaann

((667788))  MMIIZZAANNTTRROOPP

mmiizzaannttrrooppoossffeerrææ
mmiizzaannttrrooppaaiicc
mmiizzaannttrrooppaarr
mmiizzaannttrrooppaa--ttrrooppaa
MMiizzaannttrroopp--mmaa--nnoonn--ttrroopp’’
mmiizzaannddrrooggiinnee††ee
mmiizzaannttrrooppoott
mmiizzaannttrrooppæærriitt
mmiizzaannttrrooppuussccuull
mmiizzaannttrrooppaacc
mmiizzaannttrrooppùùss
mmiizzaannttrrooppoozzii††iiee
mmiizzaannttrrooppoonneenntt
mmiizzaannttrrooppttiicc
mmiizzaannttrrooppttiimmiisstt
mmiizzaannttrroopptt

((667799))  MMÂÂNNDDRRUU//  MMÎÎNNDDRRUU

mmîînnddrrææggoossttiitt
mmîînnddrrææggiittææ
mmîînnddrruuggaattææ
mmîînnddrruummaattææ
mmâânnddrraaggaajj
mmâânnddrraaggoonn
mmâânnddrraaggoossttee
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((668800))  MMÂÂNNTTUUIITT

mmâânnttuuii††iiee
mmâânnttuuii††iioonniisstt
mmâânnttuuiittuucc
mmâânnttùùiittee--ddeeaalluull--uuiittee--mmaalleeaa  

((668811))  MMÂÂ¢¢~~ //  MMÎÎ¢¢~~

mmââ††iinnuuttææ
mmââ††iiiittooaarree
mmââ††iippiittææ
mmââ††aattææ
mmââ††ââ††aattææ
mmââ††ââ††ooaassææ
mmââ††ââ††æættooaarree
mmââ††ââ††iiccææ
mmââ††ââ††oo§§ææ
mmââ††aann††oo§§ææ
mmââ††iissttææ
mmââ††iiaallææ
mmââ††iiggrraaffiiee
mmââ††oommeettrruu
mmââ††oozzææ
mmââ††oozzaauurr
mmââ††aann
mmââ††aannccææ
mmââ††ââiittææ
mmââ††aa††ææ
mmââ††uulliissmm
mmââ††oogg
mmââ††uulliinnææ
mmââ††uulleeaannææ
mmââ††uulliiccææ
mmââ††uulliinnddiicc
mmââ††uunnaa§§
mmââ††iiffeellaattææ
mmââ††iiffeelliinnddiiccææ
mmââ††oolliicc
mmââ††iissiiccææ
mmââ††iissiiccuu††ææ
mmââ††iissooii
mmââ††aavveeiiccææ
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mmââ††iimmee
mmââ††ii§§
mmââ††eettææ
mmââ††aaddææ
mmââ††ââiittææ
mmââ††ââiiaallææ
mmââ††oolliinnææ
mmââ††ooaa§§ccææ
mmââ††uuggææ
mmââ††uu††ææ
mmââ††uu††iiccææ

((668822))  MMOODDEESSTT

mmooddeessttiinn
mmooddeessttiinnaa††iiee
mmooddeessttiinnaattaarr
mmooddeessttooiinniicc
mmooddeessttuuppaatt
mmooddeessttùùll!!
mmooddeessttiimmaattiivv
mmooddeessttiivvaall
mmooddeesstteettiissmm
mmooddeesstteettiiccææ
mmooddeesstteeuurrooppeeaann
mmooddeessttaarree
mmooddeessttaattiivv
mmooddeessttii§§
mmooddeessttiimmee
mmooddeessttiittaattee
mmooddeessttiittuuddiinnee

((668833))  MMOOLLDDAAVV

mmoollddaavvnniicc
mmoollddaavvaaiinniicc
mmoollddaavviiddiiaann
mmoollddaavviidd
mmoollddaavviiddiittaattee
mmoollddaavvaarr
mmoollddaavvaarrii††iiee
mmoollddaavviiccuullttuurrææ
mmoollddaavvaann--aavvaann!!
mmoollddaavvoollnniicc
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mmoollddaavvooccaatt
mmoollddaavvooccee
mmoollddaavviicceennaattiicc

((668844))  MMOORRAALLAA

EExxppuunneerree  ppee  ccaallee  mmoorraallææ
mmoorraallììuu
mmoorraallii§§
mmoorraalliimmee
mmoorraalliinniieerree
mmoorraalliittuuddiinnee
mmoorraalliivveennccii
mmoorraallaabbaallaa--ppoorrttooccaallaa
mmoorraallaannttii
mmoorraallttaa
mmoorraallttiittuuddiinnee
mmoorraallttffeell

((668855))  MMOORRGGAA

mmoorrggaanniisstt
mmoorrggaanniizzaa††iiee
mmoorrggaanniizzaattoorr
mmoorrggoolliiuu
mmoorrggoolliiooss
mmoorrggaassmm
mmoorrggaassttmm
mmoorrggaaccii
mmoorrggaanniicc
mmoorrggaanniicciittaattee
mmoorrggaanniissmm

((668866))  MMOORRMMÂÂNNTT

mmoorrmmâânnttaarree
mmoorrmmâânnttuuiitt
mmoorrmmâânnttuuiirree
mmoorrmmâânnttuuiittoorr
mmoorrmmîînnttrruu
mmoorrmmîînnttuunneerriicc
mmoorrmmîînnttiinneerriirree
mmoorrmmîînnttââii
mmoorrmmâânnttrrîînnssuull
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((668877))  MMOORRTT

mmoorrttaacc
mmoorrttaadd
mmoorrttaann
mmoorrttaa§§
mmoorrttaatt
mmoorrttoocceennttrriicc
mmoorrttooddoonntt
mmoorrttooddooxxiiee
mmoorrttooeeppiiee
mmoorrttooffoonniiee
mmoorrttooggoonnaalliittaattee
mmoorrttooggrraaffiicc
mmoorrttooggrraaffiiee
mmoorrttoollaann
mmoorrttoommaann
mmoorrttooppeedd
mmoorrttooppeeddiiee
mmoorrttoozzææ
mmoorrttiinnaarr
mmoorrttoonnaann††ææ
mmoorrttiinnææ
mmoorrttoonnaattooaarree
mmoorrttuurrææ
mmoorrttuurriieerrææ
mmoorrttaattiicc
mmoorrttææ
mmoorrttiilliitt
mmoorrttiiccææ
mmoorrttii§§
mmoorrttiicciitt
mmoorrttiicciimmee
mmoorr††ooss
mmoorrttaabbiill
mmoorrttaanntt
mmoorrttaattiivv
mmoorrttaavviioonn
mmoorrttaavvooccee
ttrraannssmmoorrtt
mmoorrttæærreell
mmoorrttæærreeaassææ
mmoorrttaaddrraappeell
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mmoorrttiicc
mmoorrttii††ææ
mmoorrttllaanndd
mmoorrttmmoonneeuu
mmoorrttjjaarrttiieerree
mmoorrttooccaallææ
mmoorrttooccaalliiuu
mmoorrttooffoolliiuu
mmoorrttoo--ffrraannccoo
mmoorrttrreett
mmoorrttrreettii--llooggooffæætt
mmoorrttuugghheezz
mmoorrttvviizziitt
mmoorr††eellaann
mmòòrr††iiee
mmoorrttiittææ
mmoorrttiizzoonn
mmoorrtteell
mmoorrtteexx
mmoorrttiiccaall
mmoorrtteeggiiuu  ccoorrttuuaarr
mmoorrtteeggiiuu  ccuunneebbrruu
mmoorrttiinnææ
mmoorrttiinniieerr
mmoorrttuurraarr
mmoorrttuurræærreeaassææ
mmoorrttaattiivv
mmoorrttiiccuullaa††iiee
mmoorrttiiccuullttuurrææ
mmoorrttoommaann

((668888))  MMOOAARRTTEE

mmooaarrtteerriiaall
mmooaarrttiissttiicc
mmooaarrttiissttææ
mmooaarrttiizzaann
mmooaarrtteezziiaann
mmooaarrtteell
mmooaarrttiiccooll
mmooaarrtteerriittææ
mmooaarrtteenniiee
mmooaarrttii§§
mmooaarrttiimmee
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mmooaarrttiittuuddiinnee
mmooaarrtteettiiccææ
mmooaarrtteettiissmm

((668899))  MMUURRII  ((AA))

mmuurriiccooll
mmuurriiffeerr
mmuurriittuuddiinnee
mmuurriittaattee
mmuurrii§§ttee

((669900))  MMUUCCAALLIITT

mmuuccaalliipptt
mmuuccaalliittrruu
mmuuccaalliittrriicc
mmuuccaalliittaattee
mmuuccaallii§§
mmuuccaalliittaattiivv
mmuuccaalliittffææ
mmuuccaalliittaanniiee
mmuuccaalliittvvaann
mmuuccaalliittaatt

((669911))  MMUUGGUURR

MMuugguurriisstt
mmuugguurrii§§
mmuugguurriimmee
mmuugguurriittuuddiinnee
mmuugguurrii††ææ
mmuugguurrooaassææ
mmuugguurree§§ææ
mmuugguurruulleennttææ
mmuugguurriiccoollææ
mmuugguurriiffoorrmmææ
mmuugguurrssooaaiiccææ
mmuugguurrss

((669922))  MMUUIIEERREE

mmuuiieerrbbaarr
mmuuiieerrbbuurrii
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mmuuiieerrnnaattiicc
mmuuiieerreettee
mmuuiieerrii§§
mmuuiieerriittuuddiinnaalliittaattee
mmuuiieerrttaarree
mmuuiieerree§§ææ
mmuuiieerrbbiivvoorrææ
mmuuiieerreeccttiillnniiccææ
mmuuiieerreecc††iiee
mmuuiieerreeddiittaattee
mmuuiieerreettiicc
mmuuiieerroottiicc
mmuuiieerroottiissmm
mmuuiieerroottiiccææ
mmuuiieerreezziiee
mmuuiieerrmmeettiiccææ
mmuuiieerruuddii††iiee
mmuuiieerraaii
mmuuiieerraaiittææ
mmuuiieerraaiinniicc
mmuuiieerraassææ
mmuuiieerraa††ææ
mmuuiieerraa††iiuunnee
mmuuiieerraa††iiee
mmuuiieerraannææ
mmuuiieerrææuu
mmuuiieerreeccttaall
mmuuiieerreeccttoo--vveerrssoo
mmuuiieerreeccuull
mmuuiieerreegguullææ
mmuuiieerreegguullaammeenntt
mmuuiieerreelliiggiiee
mmuuiieerreennttææ
mmuuiieerreeppeeddee
mmuuiieerreeppttiillææ
mmuuiieerreemmiiaaddææ
mmuuiieerrii--sseeaarrææ
mmuuiirreeàà--ccrreeddiinn††ææ
mmuuiieerrttoorriiccææ
mmuuiieerreettrroo--SSaattaannaass  !!
mmuuiieerriittmm
mmuuiieerriittmmiicc
mmuuiieerriittuuaall
mmuuiieerruutthh
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mmuuiieerrooaabbææ
mmuuiieerrooddiiee
mmuuiieerroonnddææ
mmuuiieerroo§§iiee
mmuuiieerruuddææ
mmuuiieerruu§§iinnee
mmuuiieerruusskkææ
mmuuiieerruuppttææ

((669933))  MMUUMMIIEE

mmuummiieell
mmuummiieelluu††ææ
mmuummiieelliinnææ
mmuummiieelloozzææ
MMuu  --  mmiiee  ;;  mmuu  --  ††iiee……  

((669944))  MMUURR~~TTUURR~~

CCee  mmaaii  mmuurræættuurraa--vvuurraa??

((669955))  MMUURRMMUURR

mmuurrmmuurræættuurrææ

((669966))  MMUUSSTTAA¢¢~~

mmuussttaa††iiee
mmuussttaa††iioonnaarr
mmuussttaa††iioonnaammeenntt
mmuussttaann††ææ
mmuuSSttaann  PPææ††iittuull
mmuussttaa††ooaassææ
mmuussttaa††iinnttiittææ
mmuussttaa--††ii--aarr  îînn  gguurrææ!!

((669977))  MMUUSSTT

mmuussttoorrss
mmuussttaabbiill
mmuussttaabbiilliimmeenntt
mmuussttaabbuullaa††iiee
mmuussttaaccaann
mmuussttaaccccaattoo
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mmuussttaaccoojjiiee
mmuussttaaddiiuu
mmuussttaaffiiddææ
mmuussttaall
mmuussttii§§
mmuussttaannææ
mmuussttaannooss
mmuussttaann††ææ
mmuussttaa††iiee
mmuusstteeii
mmuusstteenniicc
mmuusstteerreeoo
mmuusstteeaarrppææ
mmuussttiill
mmuussttiimmuull
mmuussttoorrss
mmuussttooii
mmuussttooiinniicc
mmuussttuuiitt
mmuussttuuiiaallææ

((669988))  MMUU∑∑CCAA  ((AA))

mmuu§§cchheeaa  ppee  lliimmbbææ--††ii!!
mmuu§§ccaalliicc
mmuu§§ccaanniibbaallææ
mmuu§§ccaanniinnææ
mmuu§§ccaarrnnee
mmuu§§ccaarrnniiffeerrææ
mmuu§§ccaaccaa
mmuu§§ccaacctteeee
mmuu§§ccaaddaavvrree
mmuu§§ccaaddrrææ
mmuu§§ccaadduuccææ
mmuu§§ccaafféébbaarrnniiccææ
mmuu§§ccaaiiaacc
mmuu§§ccaaiiaacciissttææ
mmuu§§ccaaiiccææ
mmuu§§ccaaiinniiccææ
mmuu§§ccaaiissææ
mmuu§§ccaall
((ppuullaa))  mmuu§§ccaalluulluuii//  mmuu§§ccaa  ppuullaalluulluuii
mmuu§§ccaa--llaa--BBrreeaazzaa
mmuu§§ccaallaammbbuurr//  mmuu§§bbaallaannccuurr

617P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



mmuu§§ccaallaannddrruu
mmuu§§ccaallææ
mmuu§§ccaallììccææ
mmuu§§ccaallccææ
mmuu§§ccaalldd
mmuu§§ccaalleeaa--vvaalleeaa
mmuu§§CCaalleeaa  LLaapptteelluuii
mmuu§§ccaalliicciiuu
mmuu§§ccaalliiff
mmuu§§ccaalliinn
mmuu§§ccaalliinnddiicc
mmuu§§ccaalliitt
mmuu§§ccaalloorriiccææ
mmuu§§ccaallooss
mmuu§§ccaallpp
mmuu§§ccaallttaabboo§§
mmuu§§ccaammeerriissttææ
mmuu§§ccaammiioonn
mmuu§§ccaannaappeeaa
mmuu§§ccaannccii
mmuu§§ccaapprrææ
mmuu§§ccaarriiccii
mmuu§§ccaarrnnaa††iiee
mmuu§§ccaassttrruu
mmuu§§ccaassttrrooffiizziicciiaann
mmuu§§ccaattâârr
mmuu§§ccææccaatt
mmuu§§ccææ††eell

((669999))  MMUUTT

mmuuttee§§
mmuuttiicc
mmuuttiimmee
mmuuttii§§
mmuuttiittaattee
mmuuttiisstt
mmuuttooss
mmuuttooccuullttuurrææ
mmuuttææcciiooaassææ
mmuutteerree  ((ddee  ffaammææ))
mmuuttaall
mmuuttuueesscc
mmuuttoollooggiiee
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mmuuttoolloogg
mmuuttoollooggoorreeee

((770000))  MMUUTTRRAA

mmuuttrreenniiee
DDoobbrree  MMuuttrroo!!,,  zziicc  MMuu§§iiii
mmuuttrraaggiiccææ
mmuuttrraaggooddiiccææ
mmuuttrraannssææ
mmuuttrraauummææ
mmuuttrraavveerrssææ
mmuuttrrii§§
mmuuttrriittaattee
mmuuttrriimmee
mmuuttrreemmuurr
mmuuttrruuppee§§ææ
mmuuttrruuppaanniiccææ
mmuuttrrooss

((770011))  MMUUZZ~~

CCeellee  §§aappttee  aammuuzzee
mmuuzzaattææ
mmuuzzbbeeccææ
mmuuzzuuaallææ
mmuuzzeettææ
mmuuzzaaiiccææ
mmuuzzeellææ
mmuuzzeett
mmuuzziimmee
mmuuzzii§§
mmuuzzeeii††ææ
mmuuzziinneecceeuu
mmuuzzeeiittaattee
mmuuzzeellooaassææ
mmuuzzeemmooaassææ
——————————————————
uurrmmuuzzææ
ccâârrmmââzzææ
ccaallmmââzzææ
hhaarrmmuuzzææ
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((770022))  NNAADDAA

nnaaddvveerrbb
nnaaddææppoosstt
nnaaddææppæættooaarree
nnaaddaaooss
nnaaddaappttaattææ
nnaaddææssttaarree
nnaaddææuuggiittææ
nnaaddddeennddaa
nnaaddeeccvvaattææ
nnaaddeerreennttææ
nnaadd--hhoocc
nnaaddiittiivvææ
nnaaddii††iiee
nnaaddâânnccææ
nnaaddoolleesscceennttææ
nnaaddoonniiccææ
nnaaddoopp††iiee
nnaaddoorraattææ
nnaaddoorraabbiillææ
nnaaddoorrmmiittææ
nnaadduuccæættooaarree
nnaadduucc††iiee
nnaadduullaattææ
nnaaddaaddiissmm
nnaaddææddaaccææ

((770033))  NNAAIIAADD~~

NNaaiiaaddaa  ssaarree  mmaassaa,,  NNaaccaapprraa  ssaarree  nnaassaa  
nnaaiiaaddee§§
CCaapprraa  ccuu  ttrreeii  NNaaiieezzii  ((ccuuccuuiieezzii))
FFllææccæærriillee  NNaaiiaadduulluuii
nnaaiiaaddiiccææ
nnaaiiaaddiittuuddiinnee
nnaaiiaaddiiffoorrmmææ
nnaaiiaaddii§§
nnaaiiaaddiimmee
nnaaiiaaddaaggiioo
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nnaaiiaaddaaggiiuu
nnaaiiaaddaappttaabbiillææ
nnaaiiaaddaaooss
nnaaiiaaddeemmeenniirree
nnaaiiaaddeezziivvææ
nnaaiiaaddiieerree
nnaaiiaaddiinnss
nnaaiiaaddiittiivvææ
nnaaiiaaddâânnccææ
nnaaiiaaddmmiirraabbiillææ
nnaaiiaaddooppttiivvææ
nnaaiiaaddoorraattææ
nnaaiiaaddvveennttiissttææ
nnaaiiaaddvveerrssææ
nnaaiiaaddaabbiillææ
nnaaiiaaddcciiccææ
nnaaiiaaddaattiillææ
nnaaiiaaddaaiinniiccææ
nnaaiiaaddaarrnniiccææ
nnaaiiaaddaallbbææ
nnaaiiaaddaalliiee
nnaaiiaaddaanniiee

((770044))  NNAARRAA¢¢IIUUNNEE

CCrriittiiccaa  NNaarraa††iiuunniiii  DDuurree
nnaarraa††iiuunneeaa  rroommâânnææ
nnaarraa††iioonnaall
nnaarraa††iioonnaalliissmm
nnaarraa††iioonnaalliisstt
nnaarraa††iioonnaalliittææ††ii  îînnllooccuuiittooaarree
NNaarraa††iiaa  §§ii  BBoobboorruull  !!
nnaarraa††iiaa  zziillnniiccææ
nnaarraa††iioonnaattææ
nnaarraa††iioonnaalliizzaattææ

((770055))  NNAASSOOLL

SSooll  nnaa  ssooll  nnuu  ssccooaattee  ssccooiicchhiiii
nnaassoollzz
nnaassoollaammeenntt
nnaassoollaammeennttaall
nnaassoollaammeennttaalliittaattee
nnaassoollii§§
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nnaassoolliimmee
nnaassoolliittuuddiinnee
nnaassoollaarr
nnaassoollaarriiuu
nnaassoollaarriizzaarree
nnaassoollee  mmiioo!!
nnaassoollddææ
nnaassoollddææ††iimmee
nnaassoolleemmnn,,  TTæænnaassee!!
nnaassoolleemmnniittaattee
nnaassoolliidd
nnaassoolliiddiiccuullttuurrææ
nnaassoollììee
nnaassoolloo
nnaassoolliisstt
nnaassoollnnii††ææ
nnaassoolluu††iiee
nnaassoollvveenntt
nnaassoollaannddeezzææ
nnaassoollffaacc††iiee
nnaassoolloogg
nnaassoollooggiiee
nnaassoollooiiooss
nnaassoolltteeaann

((770066))  NNAASS

nnaasscceennddeenntt
nnaasscceettiicc
nnaasscceennssiioonnaall
nnaassccuullttæættoorr
nnaassccuunnss
nnaassccuu††iitt
nnaasseemmæænnaarree
nnaassiiaatt
nnaassiirriiaann
nnaassiidduuuu
nnaasspprruu
nnaasstteenniicc
nnaassttuuppaatt
nnaassuurrdd
nnaassuuaavv
nnaassuuaalliittaattee
nnaassuuaall
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nnaassuubbttiill
nnaassuubb††iirree
nnaassuucciitt
nnaassuucceeaallææ
nnaassuuffllaarree
nnaassuufflleett
nnaassuummee††
nnaassuupptt
nnaassuurrllææ

((770077))  NNAATTAALL

nnaattaallppaa  ††æærriiii
nnaattaallmmee§§--bbaallmmee§§
nnaattaallee§§
nnaattaalliicc
nnaattaallnniicc
nnaattaalliinniittaattee
nnaattaalliimmee
nnaattaallii§§
nnaattaalliiee
nnaattaalliioonn
nnaattaalloonn

((770088))  NNAATTUURRAA

CCee  mmaaii  nnaattuurraa--vvuurraa??
§§ttiiiinn††ee  nnaattuurraanniiccee
nnaattuurrttææ--dduullccee
nnaattuurraa††iiee
nnaattuurrii§§
nnaattuurruulleenn††ææ
nnaa--ttuurr--îîmmpprreejjuurr
nnaattùùrriiccææ
nnaattuurrììccææ
nnaattuurraallnniiccææ
nnaattuurraallnniicciittaattee
nnaattuurriimmee
nnaattuurrnnii§§ttee
nnaattuurrnniittaattee
nnaattuurraammeennttaall
nnaattuurruu--ppaannttaalloonniilloorr
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((770099))  NNAAUUFFRRAAGGIIUU

nnaauuffrraaggiill
nnaauuffrraaggiilliittaattee
nnaauuffrraaggiiuu--uunniivveerrssaall
nnaauuffrraa  ggiioorrnnoo
nnaauuffrraaggeedd
nnaauuffrraaggiittuuddiinnaalliittaattee
nnaauuffrraaggææ
nnaauuffrraaggiilliittaattee

((771100))  NNAAVVEETTAA

nnaaVVeettaa  lluuii  NNaaee
nnaavveettiicc
nnaavveettuu††aa
nnaavveettiiffoorrmm
nnaavveettuussttææ
nnaavveettii§§
nnaavveettiiffoorrmm
nnaavveettrriissttææ
nnaavveettaalloonn
nnaavveettiimmoonn

((771111))  NNAAZZAALL

nnaazzaalleeee  
nnaazzaalltt
nnaazzaalltthhoorrnn
nnaazzaallaaii
nnaazzaallbbææ
nnaazzaallbbiiee
nnaazzAAllttee††ææ
nnaazzaalleeaann
nnaazzaalliiaann††ææ
nnaazzaalliinn
nnaazzaallooggeenn
nnaazzaallppiinn
nnaazzaalltteerraa††iiee
nnaazzaalluurrææ

((771122))  NNEEAAOO∑∑

DDuu--ttee  llaa  nneeaaoo§§ttiirree,,  ppeennttrruu  nneeaaoo§§ii  mmoorrii
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nneeaaOO§§lloobbaannuu
nneeaaoo§§eeaannccææ
nneeaaoo§§iimmee
nneeaaoo§§ii§§
nneeaaoo§§eell
nneeaaoo§§ooii
nneeaaoo§§iiccuu††ææ

((771133))  NNOOAAPPTTEE

nnooaappttææ
nnooaappttiittuuddiinnee
nnooaappttiimmee
nnooaappttii§§
nnooaappttiiccææ
nnooaappttee§§ææ
nnooaappttiittuuddiinnee
nnooaapptteerrææ
nnooaappttiieerrææ
nnooaapptteerriiccooll
nnooaapptteerriiccuullttuurrææ
nnooppttaattiivv
nnooppttaarree
nnooppttaalliicc
nnooppttiittuuddiinnaall
nnooppttiimmee
nnooppttiimmiissmm
nnooppttiimmiizzddææ
nnoopptteeaallææ
nnooppttaaii
nnooppttiicciiaann
nnooppttsspprreezzeeccee
nnooppttzzeeccii  ddee  pprriimmæævveerrii

((771144))  NNOOSSTTIIMM

NNoossttiimmaattææ  ddoommnnii§§ooaarrææ
NNoossttiimmaabbiillee!!  NNoonnoorraabbiillee!!
nnoossttiimmuulleennttææ
nnoossttiillææ
nnoossttiimmaaccuullaattææ
nnoossttiimmbbeerrbb
nnoossttiimmiioorriittiiccææ
nnoossttiimmiioorriissmmuuss
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((771155))  NNOOVVIICCEE

nnoovviicciiuu
nnoovviicciiooaassææ
nnoovviicceeaammiirraall
nnoovviicceevveerrssaa
nnoovviicceevveerrssaattiilloottiicc
nnoovviicceevveerrssaannttiinnææ
nnoovviicceevveerrssaattiill
nnoovviicciissiittuuddiinnaalliittaattee
nnoovviicciimmee
nnoovviicciittaattee
nnoovviiccii§§
nnoovviicceebbeerrgg

((771166))  NNOOPPTT’’

nnooppttaattiivv
nnooppttaattiivvaall
nnooppttsspprreezzeeccee
nnòòppttiiccææ
nnooppttii§§
nnooppttaann
nnooppttiicciiaann
nnooppttuurraarree
nnooppttuurraattoorr
nnooppttuuzz
nnooppttuuzziittaattee
nnòòppttiimm
nnooppttiimmaall
nnooppttiimmee
nnooppttiimmiissmm
nnoopp††iiuunnee
nnooppttuulleenntt
nnooppttuulleennttooaarree
nnooppttiittuuddiinnee
nnoopptteerr
nnoopptteerriittaattee
nnoopptteeccææ
nnoopptteezzææ
nnoopptteennuuzzææ
nnooppttoorriieettaattee
nnooppttoorriiuu
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nnooppttoorriittaarr
nnooppttuurrææ
nnooppttaammeerroonn
nnooppttaaeeddrriicc
nnooppttaassmmææ
nnooppttaassmmaattiicc
nnooppttaassmmaaggoorriiee
nnooppttæættooaarree
nnoopptteerrooddaaccttiillooggrraaffææ
nnooppttaalliiaann††ææ
nnooppttiiaalliissmmuuss
nnooppttiiuu!!
nnooppttoozzææ
nnooppttoozzooiicc
nnooppttrraalliieerrææ
nnooppttrraalliieerriittaattee
nnooppttrraavveeee
nnooppttaabblleettææ
nnooppttaattiissmm
nnooppttaabbllooiicc
nnooppttaabblloouurr
nnooppttaabbùù  
nnooppttaabbuullaarr
nnooppttaacc
nnooppttaaccii
nnooppttaacciissmm
nnooppttaacciittaattee
nnooppttaacctt
nnooppttaaccttiiccææ
nnooppttaaccttiill
nnooppttaaccttiilliiggeenn††ææ
nnooppttaaiiffaaiiss
nnooppttaaiinnææ
nnooppttaaiinnii††ææ
nnooppttaaiinnii§§
nnooppttaaiinneettiicc
nnooppttaall
nnooppttaalliittaattee
nnooppttaalliittuuddiinnee
nnooppttaalleenntt
nnooppttaalleennttooaarree
nnooppttaalliioonn
nnooppttaalluuzz
nnooppttaalluuzziimmee
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nnooppttaamm--nniissaamm
nnooppttaannddrrææ
nnooppttaannddrree§§ææ
nnooppttaannaattiiccææ
nnooppttaannggoo
nnooppttaannggooaassææ
nnooppttaanniinn
nnooppttaannttii
nnooppttaannttiinnææ
nnooppttaannttiittuuddiinnaallææ
nnooppttaannttiimmeettrriiccææ
nnooppttaaooiissmm
nnooppttaacciittaattee
nnooppttaappaajj
nnooppttaarrddiivv
nnooppttaarrddiiVVeettaa
nnooppttaarriiff
nnooppttaa§§ccææ
nnooppttaattuuaajj
nnooppttaauurr
nnooppttaauurriiffeerrnniicc
nnooppttaauurriitt
nnooppttaauurrooss
nnooppttaauurreell
nnooppttaavveerrnnææ
nnooppttaavveerrnnaaccooll
nnooppttaaxxææ
nnoopptteemmeeii
nnoopptteehhnniiccææ
nnoopptteeoolloogg
nnoopptteeoollooggiiee
nnoopptteeoorriiee
nnoopptteerraappiiee
nnoopptteerriiffiiaanntt
nnoopptteerrmmeenn
nnoopptteerrooaarree
nnoopptteerroorriissmm
nnoopptteesstt
nnoopptteessttiimmoonniiuu
nnoopptteexxtt
nnoopptteexxttiilliisstt
nnoopptteexxttuuaalliissmmuuss
nnoopptteezzææ
nnoopptteezzii§§
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nnoopptteezziimmee

((771177))  NNEEVVAASSTTAA

nneevvaassttææzzii
nneevvaasstteenniiccææ
nneevvaasstteerriiccææ
nneevvaasstteerriiee
nneevvaassttââmmppæærr
nneevvaassttmmaattiiccææ
nneevvaassttuuppaattææ
nneevvaassttaabbiillææ
nneevvaassttaabbiilliimmeenntt
nneevvaassttaaddiiuu
nneevvaassttààggiiuu
nneevvaassttaaggììuu
nneevvaassttaammbbææ
nneevvaassttaannccææ
nneevvaassttaarree††ææ  
nneevvaassttaarroossttee  
nneevvaassttaattiiccææ      Când ea stæteazæ pe state 
nneevvaassttaattuuaarrææ
nneevvaassttaa††iiee      Visul cheferistului : ïn fiecare sta†ie, o nevesta†iune
nneevvaassttaannttææ
nneevvaassttæættuuttææ
nneevvaassttiittaattee
nneevveessttiimmee
nneevvèèssttiiccææ
nneevveessttii§§

((771188))  NNIIMMFF~~

nniimmffaammææ  
nniimmffaammiiee
nniimmffaarrcctt
nniimmffææ††ii§§aarree
nniimmffeeuuddææ
nniimmffiiaattææ
nniimmffiiiiccææ
nniimmffaattææ
nniimmffeettii††ææ
nniimmffiippttææ
nniimmffiioorraattææ
nniimmfflloorraattææ
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nniimmffooccaattææ
nniimmffooccooaaiiee
nniimmffooccooiiooaassææ
nniimmffuummaattææ
nniimmffaannddaattææ
nniimmffaarrddaattææ
nniimmffaanntteerriissttææ
nniimmffaannttiicciidd
nniimmffaannttææ
nniimmffaannttiilliissmm
nniimmffaannttiillææ
nniimmffeeccttææ
nniimmffeerrnnaallææ
nniimmffiiddeellææ
nniimmffiirrmmææ      Atât de nimfæ §i - §chioapæ
nniimmffeellaattiioo Muzica ce le place lor
nniimmffeellaahhææ  
nniimmffeelliiccee
nniimmffeelluuccææ
nniimmffeelleessttrrææ
nniimmffeelliimmee
nniimmffeellaarree
nniimmffaacciillææ
nniimmffaacciieess
nniimmffaagguurree
nniimmffaaiinnææ
nniimmffaalluuss
nniimmffaalliiccææ      Dacæ pân¶ §i îngera§ii au pu†icæ…
nniimmffaalliiee
nniimmffaallssææ
nniimmffaammeelliiccææ

((771199))  NNIIMMIICC

nniimmiiccnniicc
nniimmiicciimmee
nniimmiiccnniicciittaattee
nniimmiiccoozzææ
nniimmiiccrroonniicc
nniimmiiccssaannddrrææ
nniimmiiccnneett
nniimmiicctteerr
nniimmiiccttuuss
nniimmiiccii††iiee
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nniimmiicciimmee
nniimmiiccii§§
nniimmiiccaarree
nniimmiiccaammeenntt
nniimmiiccaammeennttaarree
nniimmiiccaammeennttiicc
nniimmiiccttuuttee
nniimmiiccttuuooss

((772200))  NNOODD

nnooddooaaccrruu
nnooddooaaccrriicc
nnooddooaaccrriimmee
IImmppeerriiuull  NNooddoommaann      Turcii plini de noduri
nnOOddddoo  cceell  MMaarree Care i-a-nnodat pe Slavi
nnooddooggaaccii
nnooddaaiiee      Încæpere în care se pæstreazæ Nodul
nnooddaalliissccææ Bunica haremului
nnooddææjjddiiii
nnooddiihhnnææ
nnooddiiooss
nnooddiinniiooaarrææ
nnooddoorr
nnooddoorraanntt
nnooddrraassllææ

((772211))  NNUUCCLLEEUU

nnuucclleeuu§§tteeaann
nnuucclleeuuccææ
nnuucclleeuuccoozzææ
nnuucclleeuurrddaa
nnuucclleeiiooss
nnuucclleeuuffeemmiissmm
nnuucclleeuuffoonniiee
nnuucclleeuuffoorriiee
nnuucclleeuunnuucc
nnuucclleeuurrooppeeaann

((772222))  NNUUDD

nnuuddiicc
nnuuddaalliicc
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nnuuddeeaallææ
nnuuddaappeessttaannææ
nnuuddooaarr
nnuuddaallbb
nnuudduuccææ
nnuudduuiiee
nnuudduuii††ææ
nnuudduuiiaallææ
nnuuddeenniicc
nnuuddiiffiicciiuu
nnuuddiiffiicciieenn††ææ
nnuuddiiffiiccaattoorr
nnuuddiittoorriiaall
nnuuddiittoorriiuu
nnuudduuccaattiivv
nnuudduuccaa††iiee
nnuuddvveerrssiittaattee
nnuuddvveerrssiivv
nnuudduulliiee
nnuuddii§§
nnuuddooaarree
nnuuddiibbuunndd
nnuuddeenniiee
nnuuddiimmeenntt
nnuuddiimmeennttaa††iiee
nnuuddeessttrruu  
nnuuddeessttrraa††iiee
nnuuddee§§ææ
nnuuddaannssaannttææ
nnuuddeennttii††iiee
nnuuddeesscceenntt
nnuuddeellnnii††ææ
nnuuddiirree
ddeessnnuuddiirree
ddeessnnuuddaammâânntt
nnuuddii††iiee
nnuuddeesscceenntt
nnuuddoolloogg
nnuuddoollooggiiee
nnuuddiimmeenntt
nnuudduuiittaattee
nnuuddaammeenntt
nnuuddiieenn††ææ
nnuuddeeoollææ
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nnuuddeeoollaarree
nnuuddiimmeennttaall
nnuuddiimmeennttaalliittaattee
nnuuddiimmeennttaalliissmm
nnuuddaaiiccææ
nnuuddnniiccææ
nnuuddiinnææ  
nnuuddiinnccææ
nnuuddeellææ
nnuuddiiaaddææ
nnuuddiicciiuunnee
nnuudduu††ææ
nnuudduullee††
nnuuddaanneeuu
nnuuddììee
nnuuddiiooaarrææ
nnuuddiiooss
nnuuddaann††ææ
nnuuddiivviinn
nnuuddiivvaann
nnuudduuccææ
nnuudduueett
nnuudduuiiooss
nnuudduullccee
nnuudduulleenntt
nnuudduurrdduulliiuu
nnuuddùùll
nnuudduulliiee
nnuudduulliimmee
nnuudduulliirree
nnuudduullææ
nnuuddiicciiooaarrææ
nnuuddii††ææ
nnuuddeeuu
nnuuddaaiiccææ
nnuuddiiaann
nnuuddiicc
nnuuddooaarree
nnuuddaaffrriiccaann
nnuuddaa††iiee
nnuudd--eessttiicc
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((772233))  NNUURR

nnuurreeoollææ
nnuurriiccuullaarr
nnuurrììee
nnuurriiffeerrææ
nnuurree§§ææ
nnùùrriiccææ
nnuurrlleessccææ
nnuurrooaassææ
nnuurriieerrææ
nnuurraannttææ
nnuurraattiivvææ
nnuurrææ††iiccææ
nnuurriiooaassææ
nnuurrtteezzaannææ
nnuurrooaassææ
nnuurrvvææ
nnuurrvvææssæærreeaallææ
nnuurrvvii§§ttiinnææ
nnuurrdduulliiee
nnuurraajjeerrææ
nnuurraajj
nnuurriiooaassææ
nnuurrnniiccaa††iiee
nnuurroouu
nnuurrsseecc
nnuurrttiivv
nnuurrttuunnaattiicc
nnuurraalliivvææ
nnuurrmmaannddææ
nnuurraallææ
nnuurraarree
nnuurree§§aannccææ
nnuurrggææ
nnuurriibbuunnddææ
nnuurrcceelluu§§ææ
nnuurriiffiiccaarree
nnuurriittaannææ
nnuurrttaarree
nnuurruurrii
nnuurreesscciittaa††iiuunnee
nnuurriiooaarrææ
nnuurrii§§ooaarrææ
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O

((772244))    OO

ooaaiiee  --  ddoouuææ  ææii
ooaallææ  --  ddoouuææ  æællii
ooaarreeccaarree  --  ddoouuææ  aarreeccæærrii
ooaarreeccuumm  --  ddoouuææ  aarreeccuummuurrii
ooaassttee  --  ddoouuææ  ææ§§ttii
ooaazzææ  --  ddoouuææ  ææzzii
oobbaaddææ  --  ddoouuææ  bbeezzii
oobbeeddiieennttææ  --  ddoouuææ  bbeeddiieenn††ee
oobbeelliisscc  --  ddoouuææ  bbeellìì§§ttii
oobbeezzææ  --  ddoouuææ  bbeezzeellee
oobbiiaallææ  --  ddoouuææ  bbiieellee
oobbiiddææ  --  ddoouuææ  bbiizzii
oobbiieecc††iiee  --  ddoouuææ  bbiieecc††iiii
oobbiijjdduuiittææ  --  ddoouuææ  bbiijjdduuiittee
oobbâârr§§iiee  --  ddoouuææ  bbâârr§§iiii
oobblliiccææ  --  ddoouuææ  bblliiccee
oobblliiggaa††iiee  --  ddoouuææ  bblliiggaa††iiuunnii
oobbllâânncc  --  ddoouuææ  bbllâânnccee
oobblloonnggææ  --  ddoouuææ  bblloonnggiinneettee
oobbooii  --  ddoouuææ  bbooììttee//  bbooaaiittee
oobboosseeaallææ  --  ddoouuææ  bboosseellii
oobboorr  --  ddoouuææ//  bboorree//  bbooaarree//  bboorrii
oobbrraazz  --  ddoouuææ  bbrraazzee  //bbrrææzzii  //  bbrraazzuurrii
oobbsscceenn  --  ddoouuææ  ‘‘bbsscceennee
oobbsseeddaannttææ  --  ddoouuææ  sseeddæænn††ii
oobbsseessiiee  --  ddoouuææ  ‘‘sseessiiii
oobbuuzz  --  ddoouuææ  bbuuzzee
ooccaa  --  ddoouuææ  ccææii
ooccaazziiee  --  ddoouuææ  ccaazzuurrii
ooccaarrææ  --  ddoouuææ  ccæærrii//ccaarree
oocceeaann    --  ddoouuææ  cceeaannee
oocchheeaaddææ  --  ddoouuææ  cchheezzii
oocchheeaannææ  --  ddoouuææ  cchheennee
oocchheellaarrii  --  ddoouuææ  cchheellaarree
oocchheellaarriissttææ  --  ddoouuææ  cchheellaarriissttee
oocchhiiooaassææ  --  ddoouuææ  cchhiiooaassee
ooccooll    ddoouuææ  ccoollii//  ccooaallee//  ccoolluurrii
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ooccrroottiittooaarree  --  ddoouuææ  ccrroottiittoorrii
ooccttaavvææ  --  ddoouuææ  ccttæævvii
ooccuulliissttææ  --  ddoouuææ  ccuulliissttee
ooccuuppaannttææ  --  ddoouuææ  ccuuppaannttee
ooddaaiiee  --  ddoouuææ  ddææ--ii!!
ooddaalliissccææ  --  ddoouuææ  ddaallii§§ttee
ooddiihhnnææ  --  ddoouuææ  ddiihhnnee
ooddoorraannttææ  --  ddoouuææ  ddoorraannttee//  ddoorræænn††ii
ooddoorraatt  --  ddoouuææ  ddoorraattee//  ddoorrææ††ii
ooddoorr  --  ddoouuææ  ddooaarree
ooddoorriiffiicc  --  ddoouuææ  ddoorriiffiicciiii
ooddrraassllææ  --  ddoouuææ  ddrrææssllee
ooffeennssææ  --  ddoouuææ  ffeennssee
ooffeerrttææ  --  ddoouuææ  ffiieerrttee
ooffttiiccooaassææ  --  ddoouuææ  ttiibbiirrccuullooaassee
ooffiicciiuu  --  ddoouuææ  ffiicciiii
ooffiilliittææ  --  ddoouuææ  ffiilliittee//  ddoouuææ  FFiilliittttii
ooffii††eerreeaassææ  --  ddoouuææ  ffii††ee
ooggaarr  --  ddoouuææ  ggæærrii
oogghheeaall  --  ddoouuææ  ddeeaalluurrii
oogglliinnddææ  --  ddoouuææ  gglliinnzzii
ooggoorr  --  ddoouuææ  ggoorruurrii
ooggrraaddææ  --  ddoouuææ  ggrrææzzii
ooiieerriiee  --  ddoouuææ  iieerrììii
ooiinnææ  --  ddoouuææ  ‘‘iinnee
oollaannddeezzææ  --  ddoouuææ  llaannddeezzee
oollaarr  --  ddoouuææ  llaarree
oolleeaaccææ  --  ddoouuææ  lleeccii
ooppæærriittææ  --  ddoouuææ  ppæærriittee
oolloogg  --  ddoouuææ  llooggiiii
oonnaanniiee  --  ddoouuææ  nnaanniiii
ooppaaccææ  --  ddoouuææ  ppææccii
ooppæærriittææ  --  ddoouuææ  ppæærriittee
ooppeerraa††iiee  --  ddoouuææ  ppeerrææ††iiii
ooppeerrææ  --  ddoouuææ  ppeerree
ooppiinniiee  --  ddoouuææ  ppiinniiii
ooppoozzii††iiee  --  ddoouuææ  ppoozzii††iiii
ooppuulleenn††ææ  --  ddoouuææ  ppuulleenn††ee
ooppuussccuull--  ddoouuææ  ppuussccuullee
oopprriimmaarree  --  ddoouuææ  pprriimmæærreessee
oorraallææ  --  ddoouuææ  rræællii
oorraannjjaaddææ--  ddoouuææ  rræænnjjææzzii
ooppttiiccææ  --  ddoouuææ  ppttiiccee
ooppttiimmææ  --  ddoouuææ  ppttiimmii
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oorræættaanniiee  --  ddoouuææ  rræættæænniiii
oorrffaannææ  --  ddoouuææ  ‘‘rrffæænnuu††ee
oorrggaann  --  ddoouuææ  ppuullee
oorriibbiillææ  --  ddoouuææ  rriibbiillee
oorriiffiicciiuu  --  ddoouuææ  ggææuurrii
oorrâânnddææ  --  ddoouuææ  rrâânnzzee
oorrooaarree  --  ddoouuææ  rroorrii
oossaannaa  --  ddoouuææ  ssaannaallee
oosseemmiinnttee  --  ddoouuææ  sseemmiinn††ee
oossiiee  --  ddoouuææ  ssiiii
oossâânnddææ  --  ddoouuææ  ssâânnzzee
oossooss  --  ddoouuææ  ssoossuurrii
oossttiillææ  --  ddoouuææ  ssttiilluurrii
oossttrrooppeell  --  ddoouuææ  ssttrrooppeellii
oo§§ttiirree  --  ddoouuææ  §§ttiirrii
oottaavvææ  --  ddoouuææ  ttæævvii
oottiittææ  --  ddoouuææ  ttiittee
oottoovvaa  --  ddoouuææ  ttoovvee
oottrreeaappææ  --  ddoouuææ  ccuurrvvee
oo††eellæærriiee  --  ddoouuææ  ††eelluurrii
oovvaallææ  --  ddoouuææ  vvææii
oovvaa††iiee  --  ddoouuææ  vvææ††iiii
oovviinnææ  --  ddoouuææ  mmiioorrii
oovvrreeii  --  ddoouuææ  vvrreeiiee
ooxxiiddaarree  --  ddoouuææ  xxiiddæærrii  

((772255))  OOAACCHHEE∑∑

ooaacchhee§§eennææ
ooaacchheellææ  ??

((772266))  OOBBEELLIISSCC

oobbeelliissccooiiddaall
oobbeelliissccoopptteerr
oobbeelliissccooppaattiiee
oobbeelliissccaaii
oobbeelliissccaann
oobbeelliissccoopptteerr
oobbeelliiccee
oobbeelliippttiicc
oobbeelliissttææ
oobbeellii§§ii††ææ
oobbeelliitt
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((772277))  OOBBEEZZ

oobbeezzeell
oobbeezzeeaa
oobbeezzmmeettiicc
oobbeezznnææ  ??

((772288))  OOBBOOII

oobbooiiaann
oobbooiiaannggiiuu
oobbooiiaallææ
oobbooiiccoottiicc
oobbooiieerrnnaa§§
oobbooiieerrooaaiiccææ
oobbooiieerriisstt
oobbooiieerriicciittaattee
oobbooii§§
oobbooii§§ttee
oobbooii§§tteeaann
oobbooiinnææ
oobbooii††ææ

((772299))  OOBBRRAAZZ

oobbrraazziilliiaannccææ
oobbrraazzuurrææ
oobbrraazzii§§
oobbrraazziimmee
oobbrraazziittaattee
oobbrraazziiffoorrmm
oobbrraazzuurrææ
oobbrraazziiee

((773300))  OOBBSSCCEENN

oobbsscceenniicc
oobbsscceenneettææ
oobbsscceennaarriiuu
oobbsscceennaarriisstt
oobbsscceennooggrraaff
oobbsscceenntt
oobbsscceennii§§
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oobbsscceennttaauurriiffeerr
oobbsscceenntteennaarr
oobbsscceennttrruu
oobbsscceennttuurrææ
oobbsscceennzzuurrææ
oobbsscceennzzooaarree

((773311))  OOCCUULLTT

ooccuullttuurrææ
ooccuullttuurraall
ooccuullttuurraalliizzaattoorr
ooccuullttiivvaatt
ooccuullttiicc
ooccuullttii§§
ooccuullttiimmiittaattee

((773322))  OODDOORR

ooddoorriicc
ooddoorriittoorr
ooddoorrmmeezzææ      Pe ea odorm odouæ odormite
ooddoorrmmiittoorr
ooddoorrnniicc
ooddoorrssaall  
ooddoorraaccooll
ooddoorraaccuullaarr
ooddoorraall
ooddoorraalliittaattee
ooddoorraarr
ooddoorraattoorr
ooddoorraattoorriiee
ooddoorrbb
ooddoorrbbiittaall
ooddoorreezz
ooddoorrffaann
ooddoorrffiicc
ooddoorrggaann
ooddoorrggiiee
ooddoorriieenntt
ooddoorriiffiicciiuu
ooddoorrnniicc
ooddoorriiggiinnaall  
ooddoorraarree
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((773333))  OOFFTTAA  ((AA))

ooffttooss
oofftteeaallææ
ooffttiimmee
ooffttii§§
ffeebbrrææ  ooffttooaassææ
ooffttaannggiiuu
oofftt!!
ooffttaalliicc
ooffttiizziiee
ooffttoorrii  llooggooffæætt
ooffttiizziioolloogg
ooffttuurrii!!
ooffttaannggiiooaaiiccææ
ooffttoolloogg
ooffttuurrooss
ooffttaabbùù  
ooffttaacciitt
ooffttaacctt
ooffttaaccttiillææ
ooffttaafftt
ooffttaaiiccææ
ooffttaaiinnææ
ooffttaalleenntt
ooffttaalliiaann
ooffttaalliiee
ooffttaalloonn
ooffttaall
ooffttaalleennææ
ooffttaalleennuu††ææ
ooffttaamm--nniissaamm
ooffttaamm--ttaamm
ooffttaannddrruu
ooffttaannddrree††ee
ooffttaannttii
ooffttaarraaff
ooffttaarriiff
ooffttaauurr
ooffttaaiiccææ
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((773344))  OOGGLLIINNDDAA

oogglliinnddiicc
oogglliinnddiiccuuiittaattee
oogglliinnddiissmm
oogglliinnddii§§
oogglliinnddiimmee
oogglliinnddiiaann
oogglliinnddììcc
oogglliinnddiinnææ
oogglliinnggaavv
oogglliinnddiiccaattiivv
oogglliinnddiicciiuu
oogglliinnddiicciittaarr
oogglliinnddiicc††iiuunnee
oogglliinnddiicc††iioonnaarriittaattee
oogglliinnddiiggeenn
oogglliinnddiiggeenniiaall
oogglliinnddiiggeennoovveezz
oogglliinnddiicceenntt
oogglliinnddeecceenn††ææ
oogglliinnddììuu
oogglliinnddiivviidd
oogglliinnddiissmm
oogglliinndduucc††iiee
oogglliinnddaaccææ
oogglliinnddaalliiee
oogglliinnddaarriiee

((773355))  OORRGGAANN

oorrggaanngg
oorrggaanngglliioonn
oorrggaannooiidd
oorrggaannaall
oorrggaannaalliittaattee
oorrggaannaalliizzææ
oorrggaannaalliiee
oorrggaannaarr
oorrggaannaatt
oorrggaanniibbaall
oorrggaanniiccuullææ
oorrggaanniinn
oorrggaannii§§
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oorrggaanniimmee
oorrggaannii††iiee
oorrggaannoonniieerrææ
oorrggaannuullææ
oorrggaannuu††ææ
oorrggaannooii
oorrggaanniizzddææ
oorrggaanniizzddiicc
oorrggaanniinnddiicc
oorrggaannooaassææ
oorrggaanniizzddooaassææ
oorrggaanniizzddooii
oorrggaanniizzddooiiccææ
oorrggaanniinnggeeaacc
oorrggaannììggææ
oorrggaanniicciiccææ
oorrggaannii††iiccææ

((773366))  OORRGGAASSMM

oorrggaassttmm
oorrggaassmmoollaattrruu
oorrggaassmmoollaarr
oorrggaassmmoottoommiiee
oorrggaassmmuullaa††iiee
oorrggaassmmuu††iitt
oorrggaassmmuuttrrææ
oorrggaassmmiicc††iioonnaarriittaattee
oorrggaassmmooddeeiicc
oorrggaassmmoolliitt
oorrggaassmmoocc
oorrggaassmmuullss
oorrggaassmmeeiissmm
oorrggaassmmaacc

((773377))  OOIIEERR

ooiieerrbbiivvoorr
ooiieerrbbiiooaaiiee
ooiieerrbbiiooiieerriissmm
ooiieerrbbiiooiieerriittaattee
ooiieerrii§§
ooiieerriittaattee
ooiieerreecctt
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ooiieerreecc††iiuunnee
ooiieerreecc††iimmee
ooiieerreettee
ooiieerreeaattææ
ooiieerreettiissmm
ooiieerriittuuddiinnee
ooiieerreeddiittaarr
ooiieerreeddiittaattee
ooiieerreemmiitt
ooiieerreeddoossiiffiilliiss
ooiieerreezziiee
ooiieerreess
ooiieerriissttiicc
ooiieerrmmeettiicc
ooiieerrooiicc
ooiieerrooiissmm
ooiieerrooiiccoommiicc
ooiieerroottiicc
ooiieerroottiissmmuuss
ooiieerroouu
ooiieerruuddii††iiee
ooiieerruupp††iiee
ooiieerrttzzaattzz
ooiieerraarrhh
ooiieerreeuu
ooiieerrnnaattiicc
ooiieerruunnggææ

((773388))  OOLLOOGG

oollooggaarr
oollooggeeaacc
oollooggiivvææ
oollooggaall
oollooggii§§
oollooggiittaattee
oollooggiittuuddiinnee
oollooggaallnniicc
oollooggaattoorr
oolloogguuiittoorr
oolloogguuiinn††ææ
oollooggvveenn††ææ
oollooggggiiaa
oollooggiiccææ
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oollooggiicciiaann
oollooggiissttiiccææ
oollooggooddnniiccææ
oollooggooffæætt
oollooggooppeedd
oollooggoorreeee
oollooggooss

((773399))  OOMMBBIILLIICC

oommbbiirrlliicc
oommbbììbblliicc
oommbbiilliicciimmee
oommbbiilliiccii§§
oommbbiilliicciissttiiccææ
oommbbiillii§§
oommbbiilliiccaa††iiuunnee
oommbbiilliiccee
oommbbiilliicciittaattee
oommbbiilliiccooiiddaall  
oommbbiillììccæærr  
oommbbiilliicceeaallææ  
oommbbiilliicceenn††ææ
oommbbiilliicciitt
oommbbiilliicciittaarr
oommbbiilliiccttaarr
oommbbiilliicctt
oommbbiilliiccttuuttee

((774400))  OOMMOORR

oommoorrbb
oommoorrbbeesscc
oommoorrbbeettee
oommoorrbbiittaall
oommoorrddiinn      A§a pretind to†i securi§tii când îi strângi de coaie
oommoorrggaassmm
oommoorriibbiill
oommoorrîî§§
oommoorreettee
oommoorrîîttuuddiinnee
oommoorrggaanniizzaa††iiee      Securitatea Poporului, cine alta ?
oommoorrnniicc
oommoorraalliittaattee
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oommoorraallææ      Socialistæ, fire§te
oommoorraarr  
oommoorrggææ      Unde se trimit omor†ii
oommoorrmmâânntt      Unde se omormânteazæ
oommoorrtt      Interesatul
oommoorrttaall      Fiindcæ a fost olovit omortal - §i a odecedat
oommoorrttaalliittaattee      El nebucurîndu-se de aceastæ ocalitate
oommoorrîî§§        Opozi†ie în ospa†iu
oommoorrîîmmee O mul†ime
oommoorrîîttuuddiinnee        O titudine
oommoorrttiieerrææ        Un Brandt
oommoorrttiittuuddiinnee
oommoorrttiiffiiaanntt
oommoorrttuuaarr
oommoorr††ii§§
oommoorraa††iiee
oommoorrtt  

((774411))  OOTTOOVVAA

oottoovvaall
oottoovvaalliittaattee
oottoovvaarree
oottoovvaarriiaann
oottoovvii§§
oottoovvaallnniicc
oottoovvaajjnniicc
oottoovvaaccææ
oottoovvaaggiinn
oottoovvaaiieett
oottoovvaall
oottoovvaallaahh
oottoovvaallee
oottoovvaarrzzææ

((774422))  OOVVIINN

oovviinnaarrss Fire§te: rachiu de ovinæ
oovviinnæærriiee        Fire§te: stâna din vale
oovviinnæærriitt        Fire§te: ocupa†iunea stræmo§alæ
oovviinnooss          Fire§te: starea dacoromânului        oieritic
oovviinniicc          Fire§te: aplecarea
oovviinnii§§ttee        Fire§te: locul dealvaletic
oovviinnddeeccaattææ      Nefire§te : nu se vindecæ
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oovviinniiffiiccaarree      Fire§te: ieie oaia, o calci, o tescuie§ti 
oovviinnoovvaatt      Fire§te neoierul
oovviinnuullee††        Fire§te : ovini§oriul de o mioaræ
oovviinncceerrtt          Ba sântem : noi urma§ii Romei, fii Oii
oovviinncceesstt            Fire§te : când regulezi propria-†i Oaie
oovviinncciizziiee    …dupæ care o incizionezi ni†el
oovviinneell Fire§te : fiul tæu din a doua cæsætorie
oovviinniimmææ        Fire§te : inimæ de mamæ
oovviinnoocceenn††ææ      Starea Mielului
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P

((774433))  PPAACCEEAAUURRAA

PPaacceeaauurrææ  ddee  ccllaassææ
ppaacceeaauurriiffeerrææ
ppaacceeuurriiee
ppaacceeuurrmmææ
ppaacceeààuurrææ

((774444))  PPAACCOOSSTTEE

ppaaccoossttaammeenntt
ppaaccoossttaajj
ppaaccoossttaallggiiee
ppaaccoosstteelliivv
ppaaccooSStteelliiaann
ppaaCCoosstteeaa
ppaaccoosstteennttaa††iiee
ppaaccoosstteennoozzææ
ppaaccoosstteerriillææ
ppaaccoosstteerrnnaallææ

((774455))  PPAAIIAA¢¢~~

PPaa--iiaa--††ii--oo  ffrrâânnttææ,,  ccææ  ††ii--aamm  ddrreess--oo!!
PPaa--iiaa--††ii,,  mmiirreeaassææ,,  zziiuuaa  bbuunnææ  
ppaaiiaa††iiccooll
ppaaiiaa††iiccuullttuurrææ  
ppaaiiaa††iiccuulltt
ppaaiiaa††aammeenntt
ppaaiiaa††ii§§
ppaaiiaa††iittuuddiinnee
ppaaiiaa††ââ††aattææ
ppaaiiaa††ââ††ooaassææ
ppaaiiaa††ââ††oo§§ææ

((774466))  PPAALLIIDD

ppaalliiddeeee
ppaalliiddeeoollooggiiee
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ppaallIIddeellee  lluuii  MMaarrtt
ppaalliiddiioott
ppaalliiddiillææ
ppaalliiddeennttiicc
ppaalliiddiittaattee

((774477))  PPAALLPPAA  ((AA))

PPaallppaa,,  BBeettaa,,  GGaammaa,,  DDeellttaa
ppaallppaattiittuuddiinnee
ppaallppii§§
ppaallppiimmee
ppaallppiinnææ
ppaallppiippææiitt
ppaallppiittnniicc
ppaallppaabbeettiizzaarree
ppaallppaacciieennttææ
ppaallppaaccee
ppaallppaaggiinnææ
ppaallppaaiiaa††ææ
ppaallppaallaattaall
ppaallppaappææ--llaappttee
ppaallppAAccuull  DDooaammnneeii
ppaallppaarrddoonn
ppaallppaatteerrnn
ppaallppaatteerrnniiccooll
ppaallppaatthhooss
ppaallppaattrrooaannææ
ppaallppaassæærree
ppaallppee§§ttee
ppaallppeenniiss
ppaallppuullææ
ppaallppììee
ppaallppiizzddææ
ppaallppiieellii††ææ
ppaallppiieepptt
ppaallppiippææ
ppaallppiirraannddææ
ppaallppiissiiccææ
ppaallppii§§ccææ
ppaallppiiooss
ppaallppiiooaassææ
ppaallppiioo§§eenniiee
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((774488))  PPAAPPAAGGAALL

ppaappaaggaalloo--rroommaann
ppaappaaggaalliigg
ppaappaaggaallee§§
ppaappaaggaalliimmaattiiaass
ppaappaaggaalliicc
ppaappaaggaaiiee
ppaappaaggaaiicc
ppaappaaggaallaannttoonn
ppaappaaggaallaanntteerriiee
ppaappaaggaallbbeenn
ppaappaaggaalleettææ
ppaappaaggaalliicciissmm
ppaappaaggaalliiccaanniittaattee
ppaappaaggaalliilleeaann
ppaappaaggaallii††iiaann
ppaappaaggaalloonn
ppaappaaggaalloopp
ppaappaaggaallnniicc
ppaappaaggaallii§§
ppaappaaggaalliimmee
ppaappaaggaalliittuuddiinnee

((774499))  PPAAPPAA

ppAAppææ  CChhiiooaarrææ
ppaappaarreenntt

((775500))  PPAAPPUUCC

ppaappuuccæættuurrææ
ppaappuuccaarree
ppaappuuccæættoorr
ppaappuucchhiinnooss
ppaappuucciiooss
ppaappuuccii§§
ppaappuucciittaattee
ppaappuucciittuuddiinnee
ppaappuuccggiiuu
ppaappuuccææ
ppaappuuccuulleeaannææ
ppaappuuccnniicc
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((775511))  PPAARRFFUUMM

ppaarrffuummeegg
ppaarrffuummeeggooss
ppaarrffuummaarroollææ
ppaarrffuummiiggeennææ
ppaarrffuummbbrrææ
ppaarrffuummeett
ppaarrffuummeedd
ppaarrffuummeecc
ppaarrffuummeenn
ppaarrffuummeerr
ppaarrffuummee§§
ppaarrffuummbbrreellii§§ttee
ppaarrffuummbbrreellææ
ppaarrffuummuurriiuu
ppaarrffuummooaarr
ppaarrffuummæærr
ppaarrffuummaassccææ
ppaarrffuummaatteerr
ppaarrffuummaammææ
ppaarrffuummiieerrææ
ppaarrffuummeeiiee
ppaarrffuummuuiieerree
ppaarrffuummiieezz
ppaarrffuunndd
ppaarrffuunnddiicc
ppaarrffuunnddaarr
ppaarrffuunneebbrruu
ppaarrffuurroouu
ppaarrffuurrttiivv
ppaarrffuussttææ
ppaarrffuuttiill
ppaarrffuutt  ppiiccttuurraa  ppooeessiiss
ppaarrffuuttiicc
ppaarrffuummiiaassmmææ
ppaarrffuummiieezziicc
îîmmppaarrffuummuurraatt
îîmmppaarrffuummaatt
îîmmppaarrffuummoorr
îîmmppaarrffuummoorreessccaa
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((775522))  PPAASS~~MMIITTEE

ppaassææ--††ii--ttee
ppaassææ--ii--ttee
ppaassææ--llii--ttee
ppaassææmmiittiicc
ppaassææmmiittiinneerraarr
ppaassææmmiitthhooss
ppaassææmmiittoollooggiiee
ppaassææmmiittrroo

((775533))  PPAASSIIUUNNEE

ppaassiioonniissttææ
ppaassiioonnaall--ssoocciiaalliisstt
PPaassiiuunnee!!  FFiiii  ddee§§tteeaappttææ!!
FFeettee  aallee  PPaassiioonnuulluuii!!
ppaassiiuunneeoorrii
ppaassiiuunnddeevvaa
ppaassiioonnaalltt
ppaassiioonnaallttiicciittaattee
ppaassiioonniittaattee
ppaassiioonnii§§
ppaassiioonniimmee
ppaassiioonnaanniiee
ppaassiioonniirriicc

((775544))  PPAATTEERRNN//MMAATTEERRNN

ppaatteerrnniicc
ssttaa††iiuunnee  ppaatteerrnnaallææ
mmaatteettiicc
mmaattrraaffiirr
mmaattrriicciiaann
mmaattrruusspprreezzeeccee
mmaattrriiaarrhh
mmaattrriioottiissmm
mmaattrriioott
mmaattrroonn
mmaattrruullaatteerr
mmaattrruunngghhiiuullaarr
((îînnvveellee§§ttee--ttee  ccuu))  mmæættuurraa!!
mmaattrriimmoonniiuu
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((775555))  PPAATTRRUUPPEEDD

ppaattrruuppeeddeeddeessttrruu
ppaattrruuppeeddooffiilliiee
ppaattrriippeedd
ppaattrriippeeddiissmm
ppaattrruuppeeddaanntt
ppaattrruuppeeddiiaattrruu
ppaattrruuppee§§
ppaattrruuppeeddee§§
ppaattrruuppeesscc
ppaattrruuppeessttrruu
ppaattrruuppeeddiittoorr

((445566))  PP~~CC~~TTOOSS

ppææccæættoossnniicc
ppææccæættoossccaann
ppææccæættoossooss
ppææccæættoossaannaa  !!
ppææccæættoossuuaarr

((775577))  PPEERRFFIIDD

ppeerrffiiddeell
ppeerrffiiddiimmee
ppeerrffiiddii§§
ppeerrffiiddeelliittaattee
ppeerrffiiddeeiissmm
ppeerrffiiddoollaattrruu
ppeerrffiiddeeee
ppeerrffiiddeeaa††iiee
ppeerrffiiddeeoolloogg
ppeerrffiiddiioo††iiee
ppeerrffiiddiillææ

((775588))  PPEETTAALL~~

ppeettaallaarree
ppeettaallaajj
ppeettaalloonn
ppeettààlliiccææ
ppeettaalloonnaarree
ppeettaallnniicc
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ppeettaalliiffeerrææ
ppeettaallaanntt
ppeettaalliiaann
ppeettaalliiee
ppeettaallooggeenn
ppeettaallooddiiuu
ppeettaalliioonn
ppeettaalluuss
ppeettaalliinn
ppeettaallii§§

((775599))  PPIICCAANNTT

ppiiccaannttaabbiill
ppiiccaannttaarriiddææ
ppiiccaanntteemmiirr
ppiiccaannttiilleennææ
ppiiccaannttaattrriiccee
ppiiccaannttiiccææ
ppiiccaannttiigguuiittaattee
ppiiccaannttiissppaassttiicc

((776600))  PPEENNIISS

ppeenniisseell  
ppeenniisseettee
ppeenniisseettrruu
ppeenniisseettrraa††iiuunnee
ppeenniissiittaattee
ppeenniissiimmee
ppeenniissii§§
ppeenniissiittuuddiinnee
ppeenniissaa††iiuu
ppeenniissæærraatt
ppeenniissaabbiiee
ppeenniissaabbiiuu
ppeenniissaabbiinn
ppeenniissaabbrruu
ppeenniissaaccaaddææ
ppeenniissaaccaaddaarree
ppeenniissaacceerrddoo††iiuu
ppeenniissaaccrruu
ppeenniissaaccrrii§§oorr
ppeenniissaaccrraall
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ppeenniissaaccrraalliittaattee
ppeenniissaaccrriiffiicciiuu
ppeenniissaaddiicc
ppeenniissaaddiissmm
ppeenniissaaddiicciittaattee
ppeenniissaaddiiccuullttuurrææ
ppeenniissaalleepp
ppeenniissaalleeuu
ppeenniissaalliinn
ppeenniissaalliicc
ppeenniissaalliivv
ppeenniissaalloonn
ppeenniissaalloonnttiicc
ppeenniissaalltt
ppeenniissaallttnniicc
ppeenniissaalltt--mmoorrttaalliittaattnniicc
ppeenniissaalluutt!!
ppeenniissaalluummiinniiuu
ppeenniissaallvvææ
ppeenniissaallvvaattoorree
ppeenniissaanncchhii
ppeenniissaannccttiittaattee
ppeenniissaannggvviinnoolleenntt
ppeenniissaanntt
ppeenniissaarrdd
ppeenniissaarrddiinniicc
ppeenniissaarrddaannaappuulliicc
ppeenniissaattaanniissmm
ppeenniissaattâârrggiiuu
ppeenniissaauurriiaann
ppeenniissiiaattiivvææ
ppeenniissiiaattoorr
ppeenniissiieerr
ppeenniissiittuuddiinnee
ppeenniissiimmee
ppeenniissmmeenntt
ppeenniissììccææ
ppeenniisseell
ppeenniissaavvooaarree
ppeenniisseecc
ppeenniisseeccttææ
ppeenniisseeiissmm
ppeenniisseellff--sseerrvviiccee
ppeenniisseemmnn
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ppeenniisseerraall
ppeenniisseerriiee
ppeenniisseexx
ppeenniisseexxaallttiicc
ppeenniisseexxuuaalliiaannddrruu
ppeenniisseexxyy
ppeenniissiidd
ppeenniissggllææ
ppeenniissiilleexx
ppeenniissiillnniicc
ppeenniissiinnuuss
ppeenniissoocclluu
ppeenniissooii
ppeenniissooiiooss
ppeenniissoollddææ††iimmee
ppeenniissoolloo
ppeenniissoolliisstt
ppeenniissoollzzooss
ppeenniissoommnnoolleenntt
ppeenniissoonnddææ
ppeenniissooss
ppeenniissppeellbb
ppeenniissppeerrmmaattiicc
ppeenniissppiinn
ppeenniisstteeaagg
ppeenniisstteellææ
ppeenniissttiill
ppeenniissttiinnss
ppeenniissttììppuull
ppeenniissttiippuullii§§
ppeenniissttââllpp
ppeenniissttoolloonn
ppeenniissttuuddiiuu
ppeenniissuuaavv
ppeenniissuucc
ppeenniissuuccuu--††ii  ssuuccaa  ttaa!!
ppeenniissuuccuu--ccuuccuulluuii
ppeenniissuufflluu
ppeenniissuufflleett
ppeenniissuufflleettee§§ttee
ppeenniissùùll
ppeenniissuullaammeenntt
ppeenniissuu††
ppeenniissuu††ææ

655P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



((776611))  PPÂÂNNTTEECC  

PPâânntteeccaarreeaa  RRoommâânniieeii
PPâânntteeccccee  hhoommoo!!
ppâânntteeccæærree††
PPâânntteeccaaddrriiaann  PPâânntteeccæærreessccuu
ppâânntteecceeddeenntt
ppâânntteecceessoorr
ppâânntteecceeffaall  
ppâânntteecceeffaalleeee
ppâânntteecceellæællaalltt
ppâânntteecceelleebbrruu
ppâânntteeccoossttaall
ppâânntteexxttaazz
ppâânntteeccvveessttrruu
ppâânntteeccaalliiuu
ppâânntteeccaalliicc
ppâânntteeccaazznnææ
ppâânntteeccaappiiuu
ppâânntteeccttoonniicc

((776622))  PPIICC~~TTUURR~~

ppiiccæættuurrccææ
ppiiccæættuurrbbææ
ppiiccæættoorriicc
ppiiccæættuurrii§§
ppiiccæættuurriimmee
ppiiccæættuurriittuuddiinnee
ppiiccæættuurriicc
ppiiccæættuurreettee

((776633))  PPIICCIIOORR

ppiicciiooaarreeccii
ppiicciiooaattee
ppiicciioottuurrooss
ppiicciiooaaiiee
ppiicciioorraapp
ppiicciiooaarrææ
ppiiCCiioorraann
ppiicciioorriiee
ppiicciioorrtt
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((776644))  PPIIEELLEE

ppiieelleevvææ
ppiieelleemmeenntt
ppiieellaassttiiccææ
ppiieelleeaattææ
ppiieelleeccttiivvææ
ppiieelleeffaanntt
ppiieelleeggaannttææ
ppiieelleeggiiee
ppiieelleemmeennttaarr
ppiieelleeiiccææ
ppiieelleellii††ææ
ppiieelleennooaassææ
ppiieelleenn††ææ
ppiieellooaaiiccææ
ppiieelleessnnee
ppiieelleezzææ
ppiieelleezzaattææ
ppiieelliibbeerrpprrooffeessiioonnaalliissttææ
ppiieelliicceenn††ææ
ppiieelliicceettææ
ppiieelliicceeaallææ
ppiieellii§§
ppiieelliibbeerrææ
ppiieelliippttiiccææ
ppiieellooccvveenn††ææ
ppiieellooggiiuu
ppiieelloonnggaa††iiuunnee
ppiieelliimmbbææ
ppiieelliinnddææ
ppiieelliinnddiiccææ
ppiieelliinnddiicciissmm
ppiieelliinnddiiccooiiddaalliittaattee
ppiieelliinnggaavvææ
ppiieelliinnssææ
ppiieelliinnggiiccææ
ppiieelliinniiee
ppiieelliirriissmm
ppiieelliizziibbiillææ
ppiieelleeaaggæænn
ppiieelleeaassææ
ppiieelluubbrriiccææ
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ppiieelluunnggææ
ppiieellooaassææ
ppiieellooaarree

((776655))  PPIIEELLII¢¢~~

ppiieellii††aa††ææ
ppiieellii††aann††oo§§ææ
ppiieellii††aarriinnææ
ppiieellii††ââ††ææ
ppiieellii††eell
ppiieellii††eelliinnææ
ppiieellii††iiggaannccææ
ppiieellii††ooaappææ
ppiieellii††ii§§
ppiieellii††iimmee
ppiieellii††iittuuddiinnaalliittaattee

((776666))  PPIIPPEERR

ppiippeerrmmaannggaannaatt
ppiippeerrmmeennttaalliittaattee
ppiippeerrbboollææ
ppiippeerrtteennssiiuunnee
ppiippeerriittææ
ppiippeerrii§§
ppiippeerrbboorreeeeaann
ppiippeerrsseeccrree††iiee
ppiippeerrttoonniiee
ppiippeerrttrrooffiiee
ppiippeeaarrjjææ
ppiippeerrllææ
ppiippeerrlliinnggvviisstt
ppiippeerrmmaanneenn††ææ
ppiippeerrnniicciiooss
ppiippeerrccuuttaanntt
ppiippeerrffiidd
ppiippeerrffoorraattoorr
ppiippeerrffuuzziiee
ppiippeerriiccooll
ppiippeerriiccuullooss
ppiippeerriipplluu
ppiippeerriippaatteettiicciiaannddrriiccoollææ
ppiippeerriippaatthhooss
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ppiippeerriiuu††ææ
ppiippeerriieerr
ppiippeerriieerrææ
ppiippeerriimmeenntt
ppiippeerrnnææmmâânntt
ppiippeerrnnìì††ææ
ppiippeerrssaann
ppiippeerrvveerrss

((776677))  PPIIEEPPTT

ppiieeppttoommaaddeerr
ppiieeppttaammeerroonn
ppiieeppttaaeeddrruu
ppiieeppttaa§§ææ
ppiieeppttoo§§ææ
ppiieeppttuu§§ææ
ppeeccttoo§§ææ
ppiieeppttooggoonnaall
ppiieeppttaattiivv
ppiieeppttuulleenntt
ppiieeppttiittuuddiinnaarr
ppiieeppttaammeennttaalliittaattee

((776688))  PPIIPP~~II  ((AA))

ppiippææii§§--ggrrææppii§§
ppiippææiiooss
ppiippææiiaa††ææ
ppiippææiiaa§§
ppiippiippææii††ææ
ppiippiippææii§§
ppiippææiiuuttee
ppiippææiiuuttnniiccææ
ppiippææiiuuttiicciiooaassææ

((776699))  PPIISSIICC,,  PPIISSIICC~~

ppiissiiccii--ccoolloo……  
ppiissiiccnneett
ppiissiiccrrææ
ppiissiicctteerr
ppiissiiccttuuss
ppiissiiccttiirr!!
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ppiissiiccaattiivv
ppiissiiccii§§
ppiissiicciittuuddiinnee
ppiissiicciittaattee
ppiissiicciilliiaann
ppiissiiccooaannææ
ppiissiiccaaccaa
ppiissiiccaaddâânnææ
ppiissiiccaaddrrææ
ppiissiiccaaiissææ
ppiissiiccaaiissmm
ppiissiiccaall
ppiissiiccaallnniicc
ppiissiiccaalliittaattee
ppiissiiccaallddææ
ppiissiiccaalliinnææ
ppiissiiccaannaalliiee
ppiissiiccaannuullææ
ppiissiiccaannddiiddææ
ppiissiiccaanniibbaallnniiccææ
ppiissiiccaannoonniiccææ
ppiissiiccaapprriicciiuu
ppiissiiccaarrddiiee
ppiissiiccaarrddiiooggrraa††iiee
ppiissiiccaarriieerrææ
ppiissiiccaassnniiccææ
ppiissiiccaassttææ
ppiissiiccaasstteellaannææ
ppiissiiccaauuzzææ
ppiissiiccææddeenniiee

((777700))  PPIIRRAAMMIIDDAA

ppiirraammiiggddaalliicc
ppiirraammiiddaarr
ppiirraammiiddæærriiee
ppiirraammiiddiittaattee
ppiirraammiiddii§§
ppiirraammiiddiittuuddiinnee

((777711))  PPLLAACCIINNTTAA

ppllææcciinnttiicc
ppllææcciinnttiiffoorrmm
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ppllææcciinnttiimm  
ppllææcciinnttiimmiittaattee
ppllææcciinnttiimmiissmm
ppllææcciinnttiimmaarree
ppllææcciinnttiimmaattiivv
ppllææcciinnttaaiicc
ppllææcciinnttee§§
ppllææcciinnttrruu

((777722))  PPLLUUVVIIOOSS

PPlluuvviioo§§iiaa  SSaa
pplluuvviioossmmiicc
pplluuvviioossmmoozzææ
pplluuvviioossuuaarriiuu
pplluuvviioosstteennttaattiivv
pplluuvviioossooaassææ

((777733))  PPIIZZDD~~

ppiizzddaabb’’
ppiizzddaabbaabbaannaa  
ppiizzddaabbaabbiiii
ppiizzddaabbaannooaassææ  
ppiizzddaabbaannoossiiee  
ppiizzddaabbaattnniiccææ  
ppiizzddaabbaattaajj  
ppiizzddaabbaannddoonnaattææ
ppiizzddaabbaattoorr  
ppiizzddaabbaa††iiee
ppiizzddaabbaallææ  
ppiizzddaabbaalliinnææ  
ppiizzddaabbaalliissttiiccææ  
ppiizzddaabbaarreett
ppiizzddaabbiinneett
ppiizzddaabboottiinnææ
ppiizzddaabbaarriitt  
ppiizzddaabbaanneerrææ
ppiizzddaabbaarr  
ppiizzddaabbiittaacclluu  
ppiizzddaabbiittaatt  
ppiizzddaabbiittuuddiinnee  
ppiizzddaammbbiittuuss  
ppiizzddaabbaabb’’  
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ppiizzddaabbaacc  
ppiizzddaabbaacchheerrææ  
ppiizzddaabbaacciioocc      Libovnica lui Ivan Turbinkov
ppiizzddaabbaaggiiccææ        Nefrecventabilæ : tu§e§te
ppiizzddààbbeell        Nicio legæturæ cu Cain
ppiizzddaabbeellææ  
ppiizzddaabbeellaarr Corect: Abelarius
ppiizzddaabbeettiiccææ
ppiizzddaabbiieett  
ppiizzddaabbùù  
ppiizzddaabbuullaarrææ        Care are o minæ de zbânzuratæ
ppiizzddaabbuullaa  rraassaa    Au fæcut chinezii - acum §i-o plâng (degeaba : tot

migdalatæ este ea)
ppiizzddaabbuullaarriiuu        Vine de la †igænescul : abulè
ppiizzddaabbuullaattoorr  Încæpere în care o ma§inæ de numærat dæ din cur
ppiizzddaabbiilliittaattee
ppiizzddaabbiilliimmeenntt      Fie bordelul, fie bordeiul
ppiizzddaabbrriioollææ
ppiizzddaabbrraarree        Gestul Evei, fiica Iepei
ppiizzddaabbrriioolleettææ      Primul atelaj cunoscut
ppiizzddaabbuulliisstt  
ppiizzddaabbuullooss  
ppiizzddaabbddoommeenniiuu  
ppiizzddaabbdduuccttoorr        Un fel de mu§chi croitornic
ppiizzddaabbeecceeddaarr
ppiizzddaabbeerraa††iiee      Din unghiul lui Castor
ppiizzddaabbhhoorraattææ        Væzutæ de Pollux
ppiizzddaabbììss
ppiizzddaabbiissaallææ
ppiizzddaabbiissiinniiaannccææ      Tudorin†a neichii dragæ, ce e§’ ’tiopiancæ §i slabæ 
ppiizzddaabbiittiirr
ppiizzddaabbjjeeccttææ  
ppiizzddaabbjjuurraattææ  
ppiizzddaabbllaattiivv  
ppiizzddaabbaall††iiuunnee  
ppiizzddaabboorrddaabbiillææ  
ppiizzddaabboorrddaattææ      Cu asta se ocupau pira†ii : abordau tot ce le cædea în… 
ppiizzddaabboorriiggeennææ      Nu e cum cred unii : agæ†atæ în arbori, nu!
ppiizzddaabbrraa§§ææ Ca calu’!
ppiizzddaa  bbrreevviiss  ……  eesstt
ppiizzddaabbrruuppttææ      Ca Còsta Bòcii
ppiizzddaabbrriiccooaassææ      ïn cele mai multe cazuri
ppiizzddaabbsscciissææ  
ppiizzddaabbssccoonnssææ  
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ppiizzddaabbsseennttææ  
ppiizzddaabbsseenn††ææ  
ppiizzddaabbuuzzaattææ
ppiizzddaabbuuzzeettææ
ppiizzddaabbuuzzii§§ææ
ppiizzddaabbuuzziivvææ      Precum væduvele §i unele fiice, fie vorba între ele
ppiizzddaacc
ppiizzddaaccaaddeeaa  
ppiizzddaaccaaddeemmiiccææ  
ppiizzddaa  ccaappoo
ppiizzddaaccææ    Aici §ade enigma cea de tainæ: pizda este ea dacæ, au slavæ?
ppiizzddaaccæættæærriiii  
ppiizzddaacccceelleerrooggrraaffææ
ppiizzddaacccceenntt
ppiizzddaacccceepptt
ppiizzddaacccceeppttaabbiillææ
ppiizzddaacccceepp††iiuunnee
ppiizzddaacccciiddeennttii††iiee  
ppiizzddaacceeffaallææ  
ppiizzddaacceeffaalleeee Când pe ea o doare capul - ræu de tot
ppiizzddaacceettiiccææ      Cum ar veni : acri§oarie
ppiizzddaacciiee        În care caz se scrie : pizDacie
ppiizzddaaccììee        În care caz nu se scrie: e de ru§ine
ppiizzddaacciiccææ
ppiizzddææccuu††ææ        O pu†icu†æ de dæcicu†æ
ppiizzddææccuulleeaannææ        O pizduleanæ de dacianæ
ppiizzddaacciiddææ          Am mai zis : una acrìdæ
ppiizzddaacciidduullaattææ
ppiizzddaacciittrraattææ        Datæ cu læmâie
ppiizzddaaccllaammaa††iiee
ppiizzddaaccooppeerrii§§      Cæci to†i avem nevoie de ceva deasupra capului
ppiizzddaaccoorrdd
ppiizzddaaccoorrddeeoonn
ppiizzddaaccoorrddaattææ
ppiizzddaaccoorrddaammeenntt  
ppiizzddaaccoojjiiee  
ppiizzddaaccrrææ        Numai a soacrei - §i încæ
ppiizzddaaccrreeaallææ Numai a tovaræ§ei
ppiizzddaaccrruuiiee      Numai a fiicei tovaræ§ului respectiv
ppiizzddaaccrruu††ææ      A nepoatei
ppiizzddaaccrriibbiiee      Anglo saxoana
ppiizzddaaccrroobbaattææ          Atuncea când face ea saltacroba†ionisme
ppiizzddaaccrroobbaa††iiee          Atuncea când ea a §i fæcut salturile
ppiizzddaaccrreeaa††ææ      Când ea e mereu acræ - se acre†eazæ, ce sæ facæ
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ppiizzddaaccrree††iissmm Atitudine culturalæ
ppiizzddaaccrree††iioonniissmm        Curent spiritualist
ppiizzddaaccrroocceeffaallææ  
ppiizzddaaccrroocceeffaalliissmm  
ppiizzddaaccrrooffoobbiiee      Atuncea când nu vrea ea sæ primeascæ vizite-n copac
ppiizzddoonn  ccrruussooee      Dacæ †inem seama cæ Vineri fæcea §i pe fata-n casæ
ppiizzddaaccttiivvææ
ppiizzddaaccttiivviittaattee        Cea care creeazæ organul
ppiizzddaaccttiivviissttææ        Cea care creeazæ Organul
ppiizzddaaccttiivveeaa††ææ          O tovaræ§æ care dæ §i din cur, nu doar din vigilen†a de

partid
ppiizzddaaccttuuaallææ
ppiizzddaacc††iioonnaammeenntt
ppiizzddaaccvvaattiicc
ppiizzddaaccvvaarreellææ
ppiizzddaaccuuiittaattee
ppiizzddaaccuuiissmm
ppiizzddààccuu--DDooaammnneeii  
ppiizzddaaccuullttææ
ppiizzddaaccuullttuurrææ  
ppiizzddaaccuullttuurriissmm  
ppiizzddaaccvvaarriiuu
ppiizzddaaccvviiffeerrææ
ppiizzddaaccvviilliinnææ
ppiizzddaaccoo§§ææ
ppiizzddaaccoouu
ppiizzddaaccrraammeenntt
ppiizzddaaccrriiffiicciiuu
ppiizzddaaccaattttoo
ppiizzddaaccaannttææ
ppiizzddaaddoorrnnii††ææ
ppiizzddaaddaaiieerrææ        Cu bansul duricului
ppiizzddaaiirraamm        Cu dansul buricului turc
ppiizzddaallaabbuussttææ      Cu dansul curicului covreu
ppiizzddaallaallaaiiccææ        Cu dansul tropæit al rusotroapelor
ppiizzddaallaannggææ  
ppiizzddaallaann††ææ
ppiizzddaallaann††iieerr
ppiizzddaaccaa
ppiizzddaaccaaoo
ppiizzddaacceeaallmmaa
ppiizzddaacctteeee
ppiizzddaaccttuuss
ppiizzddaaddaavvrruu
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ppiizzddaaccee De-aia gura nu-i mai tace
ppiizzddaacciiaall
ppiizzddaacciieess
ppiizzddaaccssiimmiill
ppiizzddaaccuullttaattee
ppiizzddaaccaa--ppaaccaa
ppiizzddaacc--ppaacc
ppiizzddaacciieenntt
ppiizzddaacciiffiicc      De aici îndemnul : Pizda†i-væ, nu væ bæte†i!
ppiizzddaacciioocc        ‘Zda cæzæci†ei 
ppiizzddaacciiuullii            Parfumoasæ
ppiizzddaacckk          Dac de origine evreo-polonæ
ppiizzddaaccoossttee
ppiizzddaacctt
ppiizzddaacchhiinnaarree
ppiizzddaaccii
ppiizzddaacceelliinnææ
ppiizzddaacceelliinnddiiccææ
ppiizzddaaddiiee
ppiizzddaaddaaiissmm
ppiizzddaaddaaggiioo
ppiizzddaaddaammaannttiinnææ
ppiizzddaaddææ--ddaaddææ
ppiizzddææddaaccææ
ppiizzddaaffiinnææ
ppiizzddaalliiee
ppiizzddaaiiccææ
ppiizzddaaddiieerree
ppiizzddaaddiiooccææ
ppiizzddaaddiinnss
ppiizzddaadd--iinntteerriimm
ppiizzddaaddììoo
ppiizzddaaddâânnccææ
ppiizzddaaddâânncciimmee
ppiizzddaaddâânnssiiccææ
ppiizzddaadd  lliibbiittuumm
ppiizzddaadd  lliitttteerraamm
ppiizzddaaddmmiirraabbiillææ
ppiizzddaaddiirraattææ
ppiizzddaaddmmiirriiffiiccææ
ppiizzddaaddmmiirraaggiiuu
ppiizzddaaddoonniiccææ
ppiizzddaaddooppttiiccææ
ppiizzddaaddoorraa††iiee

665P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ppiizzddaaddoorraattææ
ppiizzddaaddoorrææ
ppiizzddaaddoorriiccææ
ppiizzddaadduudduuiiccææ
ppiizzddaadduuddææ
ppiizzddaadduullttææ
ppiizzddaadd  vvaalloorreemm
ppiizzddaaff
ppiizzddààffiiggææ
ppiizzddaaffììggææ
ppiizzddaaddâânnææ
ppiizzddaaddeellææ
ppiizzddaaffoonnææ
ppiizzddaaffoorriissmm
ppiizzddaa  ffoorrttiioorrii
ppiizzddaa  ffrreessccoo
ppiizzddaaffrriiccaattææ
ppiizzddaaffrrooddiittee
ppiizzddaaffrrooddiizziiaaccææ
ppiizzddaaffuuzzaallii
ppiizzddaaggaallææ
ppiizzddaaggaallee§§ææ
ppiizzddaagguurree
ppiizzddaaggaarreeaannccææ
ppiizzddaaffiiddææ
ppiizzddaaffeeaa
ppiizzddaaffeeiinniiccææ
ppiizzddaaffææ
ppiizzddaaggmmææ
ppiizzddaaggiinn
ppiizzddaaggiinniittææ
ppiizzddaaggooddææ
ppiizzddààggiiccææ
ppiizzddaaggiiccùù††ææ
ppiizzddaaggiiaarrææ
ppiizzddààggeerrææ
ppiizzddaaggeerriittuuddiinnee
ppiizzddaaggeerruulliinnddiiccææ
ppiizzddaaggiillææ
ppiizzddaaggiilliittaattee
ppiizzddaaggiilliittuuddiinnee
ppiizzddaaggiilliinnddiiccææ
ppiizzddaaggiittaattææ
ppiizzddaaggooggiiee
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ppiizzddaaggooggiiccææ
ppiizzddaaggoonniiccææ
ppiizzddaaggoorraa
ppiizzddaaggoorraaffoobbiiee
ppiizzddaaggoorreeee
ppiizzddaaggrreeaattææ
ppiizzddaaggrreeggaatt
ppiizzddaaggrreemmeenntt
ppiizzddaaggrreessttææ
ppiizzddaaggrriiccuullttuurrææ
ppiizzddaaggrrii§§ææ
ppiizzddaagguuddiiccææ
ppiizzddaagguurreeaa††ææ
ppiizzddaagguurriiddææ
ppiizzddaagguurriiccææ
ppiizzddaagguurrii††ææ
ppiizzddaagguurriiffoorrmmiiccææ
ppiizzddaahhiiccææ
ppiizzddaahhaarr
ppiizzddææhhæærreell
ppiizzddaahhiiee
ppiizzddaaii
ppiizzddaaiieevveeaa
ppiizzddaaiissbbeerrgg
ppiizzddaaiiuurreeaa
ppiizzddaaiiccææ
ppiizzddaaiisspprreezzeeccee
ppiizzddaaiiaacc--ddaannooee
ppiizzddaaiiaacciissttææ
ppiizzddaaiissmm
ppiizzddaaiimmææ
ppiizzddaaììnn
ppiizzddaaiinnææ
ppiizzddaaiinniiccææ
ppiizzddaaiirrppllaayy
ppiizzddaaiiddaa--ddee!!
ppiizzddaaiiddee!!
ppiizzddaaiidduuccii††ææ
ppiizzddaaiibbææ
ppiizzddaaiiaappææ
ppiizzddææiiaassææ
ppiizzddaaiiaa††ææ
ppiizzddaaììll
ppiizzddaajj
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ppiizzddaajjii§§ttee
ppiizzddaallaa--bbaallaa
ppiizzddaallaannddaalliiccææ
ppiizzddaallbbææ
ppiizzddaallbbiiee
ppiizzddaall’’
ppiizzddaallææuu
ppiizzddaalleeaannoo
ppiizzddaalleeaassææ
ppiizzddaalleeee
ppiizzddaallaajj
ppiizzddaalleennee
ppiizzddaalleennttææ
ppiizzddaalleerrææ
ppiizzddaalliicc
ppiizzddaalliiccee
ppiizzddaalliicciiuu
ppiizzddaalliiggrrææ
ppiizzddaalliivvææ
ppiizzddaallggææ
ppiizzddaallggiiee
ppiizzddaalliiaann††ææ
ppiizzddaalliibbii
ppiizzddaalliicciissmm
ppiizzddaalliinntt
ppiizzddaallaattiieerrææ
ppiizzddaallaarr
ppiizzddaallcciiee--ppllâânnggæættooaarree
ppiizzddaalliinnææ
ppiizzddaalliinniittaattee
ppiizzddaalliivvaa††iiee
ppiizzddaallnniiccææ
ppiizzddaallllaa  bbrreevvee
ppiizzddaallmmaa  mmaatteerr
ppiizzddaallooccrraattææ
ppiizzddaallooccrraa††iiee
ppiizzddaalloonn
ppiizzddaallttaa
ppiizzddaallttoo
ppiizzddAAllttee††aa  SSaa
ppiizzddaalltteeaa
ppiizzddaalliiee
ppiizzddaallaaooaacchhee§§ææ
ppiizzddaalleeaann
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ppiizzddaalleeaannoo
ppiizzddaalleerrggoo  ssuumm
ppiizzddaalleeggrrææ
ppiizzddaallssaamm
ppiizzddaallaammbbuurr
ppiizzddaallææ
ppiizzddaallccee
ppiizzddaallaannææ
ppiizzddaalleerrææ
ppiizzddaalleerriiee
ppiizzddaallee§§ææ
ppiizzddaalleett
ppiizzddaalleettiissttææ
ppiizzddààllii††ææ
ppiizzddaallììee
ppiizzddaallooppaaddææ
ppiizzddaalloo--rroommaann
ppiizzddaalloo§§
ppiizzddaallccææ
ppiizzddaallaannææ  
ppiizzddaalliiccææ
ppiizzddaalliinnccææ
ppiizzddaalloovviiccii
ppiizzddaalloovvsskkaa
ppiizzddaalloozziiee
ppiizzddaalluuccææ
ppiizzddaalluuddææ
ppiizzddaalluuxx
ppiizzddaalluubbrrææ
ppiizzddaallvvaarrssaann
ppiizzddaallvvaarree
ppiizzddaallvvee!!
ppiizzddaallvv--ccoonndduucctt
ppiizzddaallvvee  RReeggiinnaa
ppiizzddaallvviiee
ppiizzddaammææ
ppiizzddaammeezzææ
ppiizzddaammaannttææ
ppiizzddaammaannuu  mmiilliittaarrii
ppiizzddaammaarrææ
ppiizzddaammæærruuiiee
ppiizzddaammaarrii††eeii
ppiizzddaa--mm--aa§§
ppiizzddaa--mmii--ss--aa
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ppiizzddaammiissssaa  ssoolleemmnniiss
ppiizzddaammoo--ddaacciiccææ
ppiizzddaammaazzooaannææ
ppiizzddaammææ--bbuunnææ
ppiizzddaammbbeettaattææ
ppiizzddaammbbiiddeexxttrraaiiccææ
ppiizzddaammbbiiggeeaannææ
ppiizzddaammbbææ
ppiizzddaammbbrrææ
ppiizzddaammbbrroozziiee
ppiizzddaammbbrroozzaallììee
ppiizzddaammeenntt
ppiizzddaammeennttaall
ppiizzddaammeennttaalliittaattee
ppiizzddaammeennttaalliicciittaattee
ppiizzddaammee  ssee!!
ppiizzddaammææssiicc
ppiizzddaammee††iittææ
ppiizzddaammeezzzzoo  vvooccee
ppiizzddaammii††ææ
ppiizzddààmmii††ææ
ppiizzddaammppllææ
ppiizzddaammffiillææ
ppiizzddaammffiilliinnææ
ppiizzddaammffiillooppææ
ppiizzddaammppuullaattiiccææ
ppiizzddààmmiiccææ
ppiizzddaammììccææ
ppiizzddaammiiccaallææ
ppiizzddaammiiccii††iiee
ppiizzddaammiiddoonn
ppiizzddaammiiddoonnaattææ
ppiizzddaammiiggddaallææ
ppiizzddaammiinnttee
ppiizzddaammiinnttiirrii  ddiinn  ccooppiillæærriiee
ppiizzddaammiicceellææ
ppiizzddaammiiggeeaannææ
ppiizzddaammiihhnneeaa  §§ii  BBaabbaa
ppiizzddaammììllææ
ppiizzddaammbbee  sseexxee
ppiizzddaammnneezziiee
ppiizzddaammvvoonn
ppiizzddaammaarriitteeaannccææ
ppiizzddaammoovvaarr
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ppiizzddaammaarraaddææ
ppiizzddaammeelliiee
ppiizzddaammeerriissttææ
ppiizzddaammeerrææ
ppiizzddaammffoorrææ
ppiizzddaammiioonn
ppiizzddaammiittoo--sseemmiittiiccææ
ppiizzddaammeeii††ææ
ppiizzddaammiillææ
ppiizzddaann
ppiizzddaannàà
ppiizzddaannccææ
ppiizzddæænnccuu††ææ
ppiizzddaannccii
ppiizzddaanniinnææ
ppiizzddaanneellææ
ppiizzddAAnnggeell  rraaddiiooss
ppiizzddaanngglloo--aammeerriiccaannææ
ppiizzddaannss
ppiizzddaannssuull  bbuunniiccuulluuii
ppiizzddaanntteerriiee
ppiizzddaanntteellaattææ
ppiizzddaannttiillææ
ppiizzddaannttrrææ
ppiizzddaanniioollææ
ppiizzddaarree††ææ
ppiizzddaattææ
ppiizzddaannaannææ
ppiizzddaanniieerrææ
ppiizzddaannaaddiiaannccææ
ppiizzddaannddiiddææ
ppiizzddaannddooaarree
ppiizzddaannddrrææ
ppiizzddaanneettææ
ppiizzddccaanniibbaallææ
ppiizzddaanniibbaalliissmmuuss
ppiizzddaanniioonn
ppiizzddaannii§§ttee
ppiizzddii§§
ppiizzddaannttaassmmææ
ppiizzddaanntteezziiee
ppiizzddaannttoommææ
ppiizzddaannaatt
ppiizzddaann††ææ
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ppiizzddaannææ
ppiizzddaanneellææ
ppiizzddaanniiccææ
ppiizzddaannooppttiiccææ
ppiizzddaammeenntt
ppiizzddaammeennss  ssaannaa  iinn  ccoorrppoorree  
ppiizzddaammaallîîcc
ppiizzddaammeeii
ppiizzddaammeeii††ææ
ppiizzddaammiittææ
ppiizzddaammiillææ
ppiizzddaammbbrrææ
ppiizzddaammbbuurriinnææ
ppiizzddaannàà
ppiizzddaannaaggrraa
ppiizzddaannaaggrriiccææ
ppiizzddaannddææ
ppiizzddaannddeennææ
ppiizzddaannddeerriiee
ppiizzddaannddrrææ
ppiizzddaannddrree††ee
ppiizzddaannddrriissmm
ppiizzddaanngg
ppiizzddaannggoorraa
ppiizzddaanniiccææ
ppiizzddaanniicciissmm
ppiizzddaanniiffeerrææ
ppiizzddaanniillææ
ppiizzddaanniimmaa††iiee
ppiizzddaanniimmiiee
ppiizzddaanniinnææ
ppiizzddaanniiss
ppiizzddaanniizzeellææ
ppiizzddaannoocc
ppiizzddaannooccee
ppiizzddaannooll
ppiizzddaaoolleeoo!!
ppiizzddaaooss
ppiizzddaaoottiiccææ
ppiizzddaappccææ
ppiizzddææppccææuunn
ppiizzddaappaarreell
ppiizzddaappiiee
ppiizzddaappccaannææ
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ppiizzddaarrææ
ppiizzddaarraattææ
ppiizzddaarrccææ
ppiizzddaarrddeeiiaattææ
ppiizzddaarreennææ
ppiizzddaarrggææ
ppiizzddaarriiccææ
ppiizzddaarriiee
ppiizzddaarriiddææ
ppiizzddaarriiss
ppiizzddaarriittmm
ppiizzddaarrmmææ
ppiizzddaarrmmiiee
ppiizzddaarrnniiccææ
ppiizzddaarroommaattææ
ppiizzddaarrppææ
ppiizzddaarrssææ
ppiizzddaarrttææ
ppiizzddaarrzzæærrææ
ppiizzddaarree
ppiizzddaattiinnææ
ppiizzddaarrppee
ppiizzddaarrccææ
ppiizzddaarrzzææ
ppiizzddaarraannttææ
ppiizzddaarrææ
ppiizzddaarrooffii††ææ
ppiizzddaarreemm
ppiizzddaarrffææ
ppiizzddaarrppiiee
ppiizzddaarrccoozzææ
ppiizzddaarraaddiiss
ppiizzddaarraaddiissiiaaccææ
ppiizzddaarraaggiinnææ
ppiizzddaassttrrææ
ppiizzddaassccææ
ppiizzddaassttiiee
ppiizzddaassnniiccææ
ppiizzddææssnniicciiee
ppiizzddaassttææ
ppiizzddaassiiuunnee
ppiizzdduuaassiivvææ
ppiizzddaassæærree
ppiizzddaa§§ccææ
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ppiizzddaauurriittææ
ppiizzddaa§§ææ
ppiizzddaattææ
ppiizzddaattiiffeeaa
ppiizzddaa††ææ
ppiizzddaa††ââ††ooaassææ
ppiizzddaa††ââ††iiccoollææ
ppiizzddaa††aacchhiinnææ
ppiizzddaa††ââ††oo§§ææ
ppiizzddaa††ii  oorrii  nnuu  ppiizz’’  ddaa††ii??
ppiizzddaa††eellææ
ppiizzddaa††iiuu
ppiizzddaa††iiaall
ppiizzddaa††iioonnaallææ
ppiizzddaa††iiuunnee  !!  FFiiii  ‘‘zzddææ§§tteeaappttææ
ppiizzddiiaa††ææ
ppiizzddaazzææ
ppiizzddaazzii§§
ppiizzddaazziill
ppiizzddaazzeellææ
ppiizzddaazzooaassææ
ppiizzddeeaa
ppiizzddee--aa  aassccuunnsseelleeaa
ppiizzddeeaacc
ppiizzddeeaaccææ
ppiizzddeeaacciicc
ppiizzddeecc
ppiizzddeeccaall
ppiizzddeeccaalloogg
ppiizzddeeccaammeerroonn
ppiizzddeeccaarr
ppiizzddeecceenn††ææ
ppiizzddeecclliicc
ppiizzddeeddaattææ
ppiizzddeeddii††ææ
ppiizzddeeffeecctt
ppiizzddeeffeell
ppiizzddeefflloorr
ppiizzddeeggeett
ppiizzddeeii
ppiizzddeeiiffiiccaarree
ppiizzddeeiissmm
ppiizzddeeiizzddææ
ppiizzddeell
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ppiizzddeellaattææ
ppiizzddeelliicciiuu
ppiizzddeelliirr
ppiizzddeellaann
ppiizzddeelliiee
ppiizzddeelliiccææ
ppiizzddeelliiccaattææ
ppiizzddeellttææ
ppiizzddeemm
ppiizzddeemmnnææ
ppiizzddeenn
ppiizzddeennææ
ppiizzddeennaattææ
ppiizzddeenniiee
ppiizzddeenniiccææ
ppiizzddeennii§§
ppiizzddeenniizzddææ
ppiizzddeennss
ppiizzddeennttee
ppiizzddeennuullææ
ppiizzddeennuumm
ppiizzddeerr
ppiizzddeerreell
ppiizzddeerreettææ
ppiizzddeerree§§ææ
ppiizzddeerriiccææ
ppiizzddeerrii††ææ
ppiizzddeerrmm
ppiizzddeerrmmaattiiccææ
ppiizzddeerrmmiinnuuss
ppiizzddeerrooll
ppiizzddeerroolliittaattee
ppiizzddeerroozzææ
ppiizzddeerroottiiccææ
ppiizzddeerruu§§ææ
ppiizzddeerruu††ææ
ppiizzddeess
ppiizzddeessiimmee
ppiizzddeessii§§
ppiizzddeessccææ
ppiizzddee§§ææ
ppiizzddee§§aannææ
ppiizzddee§§aallææ
ppiizzddeett
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ppiizzddeettææ
ppiizzddeettee
ppiizzddiiaacc  
ppiizzddiiaall
ppiizzddiiaaii
ppiizzddiiaann
ppiizzddiiaarr
ppiizzddiiaalloogg
ppiizzddiicc
ppiizzddiiccææ
ppiizzddiiccaattææ
ppiizzddiiccaammeenntt
ppiizzddiiccee
ppiizzddiiccee§§
ppiizzddiiccee††
ppiizzddiiccii§§
ppiizzddiicchhii
ppiizzddiill
ppiizzddiilliicc
ppiizzddììlliiccææ
ppiizzddiinnccææ
ppiizzddiippeettaalliiffeerrææ
ppiizzddiippoollaarrææ
ppiizzddiippuu††ææ
ppiizzddiirr
ppiizzddiirraacc
ppiizzddiirraall
ppiizzddiirraannææ
ppiizzddiirraa§§
ppiizzddiirreell
ppiizzddiirriiee
ppiizzddiiss
ppiizzddii§§
ppiizzddii§§ææ
ppiizzddii§§iiee
ppiizzddiittææ
ppiizzddii††ææ
ppiizzddiittaaii!!
ppiizzddiivvææ
ppiizzddiivvaall
ppiizzddiivvaann
ppiizzddiivvaadd
ppiizzddiivvaannccææ
ppiizzddiivveettææ
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ppiizzddiivveerrgguurrææ
ppiizzddiivviiddææ
ppiizzddiivviinnææ
ppiizzddeeaa
ppiizzddoocc
ppiizzddoocchhiiooaassææ
ppiizzddoollaann
ppiizzddoollææ
ppììzzddoollii††ææ
ppiizzddoollaa§§ææ
ppiizzddoollaannææ
ppiizzddoolluu††ææ
ppiizzddoomm
ppiizzddoommææ
ppiizzddoonn
ppiizzddoonneellææ
ppiizzddoorreellææ
ppiizzddoorriiccææ
ppiizzddoorriinnddiicc
ppiizzddoottiiccææ
ppiizzddrraa††iiee
ppiizzdduurrææ
ppiizzdduussttææ
ppiizzdduurree§§ææ
ppiizzdduurrii††ææ
ppiizzddiiaaccææ
ppiizzddiiaaddææ
ppiizzdduullææ
ppiizzdduulliiee
ppiizzdduullii§§
ppiizzdduulleerraattææ
ppiizzdduuaalliissmm
ppiizzdduulliittaattee
ppiizzdduulliimmee
ppiizzddii§§ccææ
ppiizzddmmææ
ppiizzddiinnii§§
ppiizzddiiooll
ppiizzddii††ææ
ppiizzddiiuuttee
ppiizzddiiuuttaaii
ppiizzddyymmeenn
ppiizzddyymmeenneeuu
ppiizzddyymmeennttaall
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ppiizzddiinnssææ
ppiizzddiibbiillææ
ppiizzddiibbiilliittaattee
ppiizzddiiffiicc
ppiizzddiirruueettææ
ppiizzddiiuuvvaaeerr
ppiizzddiinnggaa§§ææ
ppiizzddoonn
ppiizzddooaaccææ
ppiizzddooaaffææ
ppiizzddooaallææ
ppiizzddoolliittaattee
ppiizzddooaammnnææ
ppiizzddooaannccææ
ppiizzddooaa††ææ
ppiizzddooaannææ
ppiizzddooaa§§ææ
ppiizzddooccttææ
ppiizzddooffiilliiee
ppiizzddooffiillææ
ppiizzddooiiddææ
ppiizzddoommnnii††ææ
ppiizzddoopp
ppiizzddooppuullooss
ppiizzddeecc††iiee
ppiizzddmmææ
ppiizzdduuaarr
ppiizzdduuddææ
ppiizzdduullææ
ppiizzdduuaall
ppiizzdduuccææ
ppiizzdduucc¶¶--ssee  ppee  ppuussttiiii!!
ppiizzdduucctt
ppiizzdduucceessææ
ppiizzdduuccttiillææ
ppiizzdduucciittaattee
ppiizzdduudduuiiee
ppiizzdduuhh
ppiizzdduuii
ppiizzdduuiiaannææ
ppiizzdduuiiaattææ
ppiizzdduuiieerree
ppiizzdduuiieerrææ
ppiizzdduuiioocc
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ppiizzdduuiioorr
ppiizzdduullææuu
ppiizzdduullææ
ppiizzdduullccee
ppiizzdduullcciimmee
ppiizzdduullcceeaa††ææ
ppiizzdduullcciinneeee
ppiizzdduulliiee
ppiizzdduulliinnddiiccææ
ppiizzdduulliittaattee
ppiizzdduulleennee
ppiizzdduulluu††ææ
ppiizzdduulluuccææ
ppiizzdduummnneeaaeeii
ppiizzdduunnggææ
ppiizzdduuoo
ppiizzdduurrææ
ppiizzdduurrddææ
ppiizzdduurrdduulliiee
ppiizzdduurreerree
ppiizzdduurrooaassææ
ppiizzdduurroottiiccææ
ppiizzdduussææ
ppiizzdduu§§
ppiizzdduu§§iiccææ
ppiizzdduu§§eelliinnddiicc
ppiizzdduu§§ii§§
ppiizzdduu§§iinnee
ppiizzdduu§§ccææ
ppiizzdduuzzeettææ
ppiizzdduulleeaaccææ
ppiizzdduulleeaannææ
ppiizzdduulleeaa††ææ
ppiizzdduulliinnddiicc
ppiizzdduulliinnddiicciittaattee
ppiizzdduurraa  mmaatteerr
ppiizzdduu--ttee--nn……  
ppiizzddùùrrææ
ppiizzdduurriissmm
ppiizzddvvoorr
ppiizzdduulliioonn
ppiizzdduulliiooaannææ
ppiizzddnnii††ææ
ppiizzddiinniicceerreeaassææ
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ppiizzddoouu
ppiizzddoottææ
ppiizzdduuiiccææ
ppiizzdduuiittooaarree
ppiizzdduuiiccuulleeaannææ
ppiizzdduullppooaassææ
ppiizzdduuaavvææ
ppiizzdduuaavviittaattee
ppiizzdduubblliimmææ
ppiizzdduufflleett
ppiizzdduuii§§
ppiizzdduullææ
ppiizzdduullaammeenntt
ppiizzdduurrââss
ppiizzdduurrââzzæættooaarree
ppiizzdduuccæællaaiiee
ppiizzdduuccuurrooaassææ
ppiizzdduuddooaarr
ppiizzdduuiiaaccææ
ppiizzdduullaann
ppiizzdduullaanniiccææ
ppiizzdduunniiccææ
ppiizzdduurriiccææ
ppiizzdduuzzææ
ppiizzddoo§§ææ
ppiizzddoocchheettææ
ppiizzddooddaannææ
ppiizzddoollaannccææ
ppiizzddrruuccttiiffeerrææ
ppiizzdduuiiaattææ
ppiizzdduurriiee
ppiizzdduurrii§§
ppiizzdduussttææ
ppiizzdduuzziiee
ppiizzddrraa††iiee
ppiizzddrraa††iiooaassææ
ppiizzddrreeaa††ææ
ppiizzddrreeccoo--rroommaannææ
ppiizzddrree§§ææ
ppiizzddrrii§§
ppiizzdduuaa§§ææ
ppiizzdduurrccææ  
ppiizzdduurrlliiee
ppiizzdduuggeerr
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ppiizzdduunneell
ppiizzdduunniiccææ
ppiizzdduunneeaa††ææ
eettcc..,,  eettcc..,,  eettcc……

((774444))  PPIIZZMM~~

ppiizzmmææ--ccrreeaa††ææ
ppiizzmmaa--bbrrooaa§§tteeii
ppiizzmmaa§§
ppiizzmmæænnooss
ppiizzmmeenneeaallææ
ppiizzmmeenniitt
ppiizzmmaann
ppiizzmmaannddrruu
ppiizzmmaanniiccee
ppiizzmmaannii††ææ
ppiizzmmuulliiccee
ppiizzmmeell
ppiizzmmooii
ppiizzmmiiffoorrmm
ppiizzmmeellii§§ttee
ppiizzmmiilliicc
ppiizzmmiilliinnddiicc
ppiizzmmiilliinnddiiccooiiddaall
ppiizzmmaacc
ppiizzmmaall
ppiizzmmaann
ppiizzmmaarr
ppiizzmmaa††
ppiizz--mmaazz
ppiizzmmiiffoorrttee
ppiizzmmiittuuddiinnee
ppiizzmmaaccææ
ppiizzmmaaccrrææ
ppiizzmmaaccrroo
ppiizzmmaacchhiiaajj
ppiizzmmaacchhiiaattææ
ppiizzmmaaccuullææ
ppiizzmmaaccuullaattææ
ppiizzmmaaddoonnææ
ppiizzmmaaeessttrrææ
ppiizzmmaaffiiee
ppiizzmmaaggiiccææ
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ppiizzmmaaggììee
ppiizzmmaaggiiuunnææ
ppiizzmmaaggiiuunneettiiccææ
ppiizzmmii§§ææ
ppììzzmmoo§§ææ
ppiizzmmaaggmmææ
ppiizzmmaaggnniiffiiccaattææ
ppiizzMMaaggnnaa
ppiizzmmaaggnnoolliiee
ppiizzmmaa’’aallaa
ppiizzmmaa’’aallaaggiiooaaiiccææ
ppiizzmmaahhmmuurrææ
ppiizzmmaahhoorrcciiccææ
ppiizzmmaaii
ppiizzmmaaiiaall
ppiizzmmaaiiccææ
ppiizzmmaaeessttaattee
ppiizzmmaaiimmuu††ææ
ppiizzmmaajjoorrææ
ppiizzmmaallaacc
ppiizzmmaallaaddiiee
ppiizzmmaallaaxxoorr
ppiizzmmaalleeffiicciiuu
ppiizzmmaalleeoollææ
ppiizzmmaallggaa§§ææ
ppiizzmmaallii††iiee
ppiizzmmaammeellææ
ppiizzmmaanniiee
ppiizzmmaanniiaacc
ppiizzmmaanniieerrææ
ppiizzmmaannooppeerrææ
ppiizzmmaann§§ææ
ppiizzmmaannttiiee
ppiizzmmaannuuaall
ppiizzmmaarraaffeett
ppiizzmmaarrccææ
ppiizzmmaarrcchhiizzææ
ppiizzmmaarree
ppiizzmmaarreeee
ppiizzmmaarriinnææ
ppiizzmmaarriittaallææ
ppiizzmmaarroottææ
ppiizzmmaarr§§
ppiizzmmaassaajj
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ppiizzmmaassccææ
ppiizzmmaassiivvææ
ppiizzmmaassttiiccaa††iiee
ppiizzmmaassttuurrbbææ
ppiizzmmaa§§iinnææ
ppiizzmmaattiicciidd
ppiizzmmaattrriicciiddiittaattee
ppiizzmmaattrrii††ææ
ppiizzmmaattuurrææ
ppiizzmmaa††
ppiizzmmææ††ooaassææ
ppiizzmmææcciinnii§§
ppiizzmmeellii††ææ
ppiizzmmeellooddiiee
ppiizzmmeemmbbrraannææ
ppiizzmmeemmoorriizzaarree

((777755))  PPOOAALLEE

ppooaallee§§ææ
ppooaallæællââiiee
ppooaallæællaaiiee
ppooaallææiiaa††ææ
ppooaalleeggaattee
ppooaalleellii††ææ  
ppooaalleelluunnggiittaattee
ppooaalleelluunnggiittuuddiinnee
ppooaalleelluunnggiittuuddiinnaalliittaattee
ppooaalleelluunnggii§§
ppooaallææmmââiiee
ppooaallææmmiittrrææ
ppooaallææppttaattææ
ppooaallææppttooaassææ
ppooaallæættuurrii
ppooaallaallbbaassttrrææ
ppooaallbbeeaallææ
ppooaallbbeesscceennttææ
ppooaalleeaann
ppooaalleeggoorriiee
ppooaalleeggrree††ee
ppooaalleennee
ppooaalleerrggaarree
ppooaalleerrggiiee
ppooaalleerrttææ
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ppooaalleessee
ppooaallffaabbeett
ppooaallggeerriiaannææ
ppooaalliiaannttææ
ppooaalliiffiiee
ppooaalliimmeenntt
ppooaalliinnaarree
ppooaalliinnttaarree
ppooaalllleeggrroo
ppooaalluunneeccaarree
ppooaalluuzziiee
ppooaallaabbiiee
ppooaallaabbiiaalliittaattee
ppooaallaabbiirriinntt
ppooaallaagguunnææ
ppooaallaaiiccææ
ppooaallæærrggiimmee
ppooaallæærrgguu††ææ
ppooaallææssaattææ
ppooaallææssaattaa--sseeccuulluuii
ppooaallææuuttaarr
ppooaallææuuzzææ
ppooaalleeaannddrriiee
ppooaalleecc††iiee
ppooaalleeaacc
ppooaalleeccuuiitt
ppooaalleeggaa††iiee
ppooaalleeggææmmâânntt
ppooaalleeggæættuurrææ
ppooaalleeaaggææ
ppooaalleeggæænnaarree
ppooaalleehhaammiittee
ppooaalleennee§§ee
ppooaalleennjjeerriiee
ppooaalleennttooaarree
ppooaalleeggeennddææ
ppooaalleeggiittiimmææ
ppooaalleeiiccææ
ppooaalleeppææddaattee
ppooaalleessnnee
ppooaalleezziiuunnee
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((777766))  PPOOFFTTAA

ppooffttaatt
ppooffttæættuurrææ
ppòòffttiiccææ
ppooffttiiccooaassææ
ppooffttiittuuddiinnee
ppooffttii§§
ppooffttiimmee
ppooffttiicciittaattee
ppooffttaallmmiiccææ
ppooffttiirriimmee
ppooffttooaassææ
ppooffttaammeerroonn
ppooffttaalleennææ
ppooffttaalleennttaatt
ppooffttaattiiccææ
ppooffttiizziioolloogg
ppooffttaabbiieettiicc
ppooffttaabbiieettlliiuu
ppooffttaabbuullaa  rraassaa
ppooffttaaggmmææ
ppooffttaallmmee§§--bbaallmmee§§
ppooffttaalleerriittaattee
ppooffttaalleerriissttææ
ppooffttaalliimmeettrruu
ppooffttaalliioonniicc
ppooffttaalliioonn
ppooffttaallmmuuddiicc
ppooffttaannddrruu
ppooffttaannddrree††ee
ppooffttaannttii
ppooffttaannggiiuu  
ppooffttaauurr
ppoofftteemm
ppoofftteennaaccee
ppoofftteenneebbrruu
ppoofftteezzææ
ppoofftteezziissmm
ppoofftteezziiaannææ
ppooffttrreeaazzææ
ppooffttiiccææiitt
ppooffttuulliinnææ
ppooffttuulliinniissmm
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ppooffttuulliinnddiicc
ppooffttuulliiccææ
ppooffttuulliittaattee
ppooffttuullii§§
ppooffttuulliiccee
ppooffttuuaall
ppooffttuuaalliissmm
ppooffttuuaalliittaattee
ppooffttuurriiee

((777777))  PPOONNEEGGRRII  ((AA))

ppoonneeggrruu
ppoonneeggrreeaa††ææ
ppoonneeggrruu††ææ
ppoonneeggrriissmm
ppoonneeggrriicciiooss
ppoonneeggrree§§
ppoonneeggrriittuuddiinnee
ppoonneeggrreeaallææ
ppoonneeggrree§§iitt
ppoonneeggrriiooaarrææ
ppoonneeggrrooiidd
ppoonneeggrreettææ
ppoonneeggrreettiissmm
ppoonneeggrreennaaddææ
ppoonneeggrriiffææ
ppoonneeggrriijjææ
ppoonneeggrriillææ
ppoonneeggrriilliicc
ppoonneeggrriilliittaattee
ppoonneeggrrooss
ppoonneeggrroossiittaattee
ppoonneeggrriiccttuuss
ppoonneeggrriiddiicchhee
ppoonneeggrriiggiidd
ppoonneeggrriiccuullttuurrææ
ppoonneeggrriiccuulltt
ppoonneeggrriittmm
ppoonneeggrriittuuaall
ppoonneeggrriizziibbiill
ppoonneeggrriizziinniilliittaa††iiuunnee
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((777788))  PPOORRTT

ppoorrttaacc
ppoorrttaattiittuuddiinnee
ppoorrttooggrraaffiiee
ppoorrttooggrraaff
ppoorrttææ
ppoorrttiilliitt
ppoorrttaalliinn
ppoorrttii§§
ppoorrttaallììuu
ppoorrttiimmee
ppoorrttiinneennttææ
ppoorrttoocceennttrriicc
ppoorrttooddooxx
ppoorrttoommaann
ppoorrtteell
ppoorrtteerriiaall
ppoorrtteerriittaattee
ppoorrtteerriittææ
ppoorrtteezziiaannææ
ppoorrttiiccuullaatt
ppoorrttiissttiicc
ppoorrttiizzaann
ppoorrttooffoorr
ppoorrttooffiill

((777799))  PPOORRTTRREETT

ppoorrttrreettii--llooggooffæætt
ppoorrttrreettiicc
ppoorrttrreettiicciissmm
ppoorrttrreettiissiittaattee
ppoorrttrreettiinn
ppoorrttrreettiittuuddiinnee
ppoorrttrreettiimmee
ppoorrttrreettii§§
ppoorrttrreettoozzææ
ppoorrttrreettiittææ
ppoorrttrreettiinniissmm
ppoorrttrreettiicceenntt
ppoorrttrreettiiccuullaarr
ppoorrttrreettoorriicc
ppoorrttrreettrraaccttiill
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ppoorrttrreerruurraatt
ppoorrttrreettuu§§aatt
ppoorrttrreettaallaatt
ppoorrttrreettaalloonn
ppoorrttrreettaappææ
ppoorrttrreettaaiicc
ppoorrttrreettaattiissmm
ppoorrttrreetteerriicc
ppoorrttrreetteerrnn
ppoorrttrreetteerroosseexxuuaalliittaattee
ppoorrttrreetthhiiccææ
ppoorrttrreettiill
ppoorrttrreettiilliissmm
ppoorrttrreettiilliicc
ppoorrttrreettoo--rroommaann
ppoorrttrreettaaiinniicc
ppoorrttrreettoollææ
ppoorrttrreettnniicc
ppoorrttrreettuurraanniicc
ppoorrttrreettrruusscc
ppoorrttrreemmuurraatt
ppoorrttrreemmoollaattrr’’
ppoorrttrreennaaiicc
ppoorrttrreettiittaattee
ppoorrttrreettii§§
ppoorrttrreettiicceelluu††

((778800))  PPOOSSTTEERRIIOORR

PPoosstteerriioorraa  pprroo  nnoobbiiss……  
ppoosstteerriioorriicc
ppoosstteerriioorriittuuddiinnee
ppoosstteerriioorrnniicc
ppoosstteerriioorriissmm
ppoosstteerriioorriittaattee
ppoosstteerriioorriinn
ppoosstteerriioorriimmee
ppoosstteerriioorrii§§
ppoosstteerriioorrddiinnaarr
ppoosstteerriioorrggaannaall
ppoosstteerriioorrggiiaassttiicc
ppoosstteerriioorriibbiill
ppoosstteerriioorriieennttaabbiilliittaattee
ppoosstteerriioorriieennttaalliissmmuuss
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((778811))  PPOOTTCCAAPP

ppoottccaappiicc
ppoottccaappaacciicc
ppoottccaappuulleenntt
ppoottccaappuulleenn††ææ
ppoottccaappaacciittaattee
ppoottccaappeellææ
ppoottccaappeellaannddrruu
ppoottccææppooss
ppoottccææppoossnniicc
ppoottccææppææ††âânnooss
ppoottccààppiiuu
ppoottccaappiillaarr
ppoottccaappaacc
ppoottccaappæætt
ppoottccaappee§§
ppoottccaappiillaarr
ppoottccaappiissmm
ppoottccaappiizzmmaattiicc
ppoottccaappiizzddaarrnniicc
ppoottccaappiizzddeeii
ppoottccaappiittooss
ppoottccaappiittoonnaatt
ppoottccaappoott
ppoottccaappoottææ      Nu se zice : cap de potæ ?
ppoottccaapprriinn
ppoottccaappssææ
ppoottccaappttiivv

((778822))  PPOOVVEESSTTEE

ppoovveessttoonn
ppoovveessttaallææ
ppoovveessttiibbuull
ppoovveessttoonniiaann
ppoovvee§§tteeddææ
ppoovveessttiiaarr
ppoovveessttææ
ppoovveessttiiccææ
ppoovveessttiiccuu††ææ
ppoovveessttooii
ppoovvèèssttiicc
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ppoovveesstteeuurrooppeeaann
ppoovveessttiimmeennttaarr
ppoovveesstteellææ
ppoovveesstteellaarr
ppoovveesstteelliinnææ
ppoovveesstteelliinnddiicc
ppoovveesstteerriill
ppoovveesstteerriiuu
ppoovveessttèèrriiuu
ppoovveessttiill
ppoovveessttiilliissmmuuss
ppoovveessttiilliiaarr
ppoovveessttiihh
ppoovveessttiihhuuiittoorr
ppoovveessttiihhaassttrruu
ppoovveessttiirrppee
ppoovveessttii§§
ppoovveessttiittuuddiinnee

((778833))  PPRRAADD~~

pprraaddææcciinnææ
pprraaddææppoosstt
pprraaddææssttaarree
pprrææddeett
pprraaddiieerrææ
pprraaddaauuss
pprraaddaammaannttiinn
pprraaddaavvaaiinniicc
pprraaddaavvaaii--cciiaass!!

((778844))  PPRROOFFIILL

pprrooffiilliitt
pprrooffiilliieett
pprrooffiilliiaall
pprrooffiilliiaa††iiuunnee
pprrooffiilliiggrraannaatt
pprrooffiillddee§§iiuu
pprrooffiillaaddææ
pprrooffiillaannttrroopp
pprrooffiillaatteelliicc
pprrooffiillaarrmmoonniiee
pprrooffiillaattooaarree

690P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



pprrooffiilleeuu
pprrooffiilliieerrææ
pprrooffiilliiffoorrmm
pprrooffiilliisstteeaann
pprrooffiilloolloogg
pprrooffiilloollooggiiee
pprrooffiilloommeellaa
pprrooffiilloonn
pprrooffiilloossooffaallnniicc
pprrooffiillttrruu
pprrooffiillaarr
pprrooffiillaarriittaattee
pprrooffiillææuu
pprrooffiilleeaannææ
pprrooffiilleeggaalliittaattee
pprrooffiilliiaacc
pprrooffiilliirriicc
pprrooffiilloorr
pprrooffiilluussttrruu
pprrooffiilluuzziiee
pprrooffiillaabbaa--ggââ§§ttiiii
pprrooffiillaabbiiaall
pprrooffiillaabbiiaalliiuu
pprrooffiillaacchhee
pprrooffiillaaccoomm
pprrooffiillaaccttoo
pprrooffiillaaccuunnaarr
pprrooffiillaaddyy
pprrooffiillaaii
pprrooffiillii§§
pprrooffiilleeaannddrruu
pprrooffiillaaiicc
pprrooffiillaalliicc
pprrooffiilliiaall
pprrooffiillaarrgg
pprrooffiillaarrvvææ
pprrooffiillaasscciivv
pprrooffiillaa§§
pprrooffiillaatteerraall
pprrooffiillaavvaabbiill
pprrooffiillee§§ccææ
pprrooffiilleeccttiiccææ
pprrooffiilleenntt
pprrooffiilleessbboo
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pprrooffiilleevvaannttiinn
pprrooffiilleevveenntt
pprrooffiilleexxiicc
pprrooffiilleexxiiccoonnooiiddaallnniicc
pprrooffiilloorrdd
pprrooffiilloottrruu
pprrooffiilloottccææ
pprrooffiilluubbrriicc
pprrooffiilluuddiicc
pprrooffiilluueettiicc
pprrooffiilluunniicc
pprrooffiilluunnggiittuuddiinnaalliittaattee
pprrooffiilluuttrrææ
pprrooffiilluuxx
pprrooffiilluuxxaannttrreemmaattiicciittaattee

((778855))  PPRROOSSTT

pprroossttooggooll
pprroossttooggoolliitt
pprroossttooggoolliicc
pprroossttuuiitt
pprroossttooiiaallææ
pprroossttooiittoorr
pprroossttooiittoorriiee
pprroossttooiittoorreessææ
pprroossttrruu
pprroossttrriittuuddiinnee
pprroossttrroommiissiiee
pprroossttuuiittoorr
pprroossttuuiittaattee
pprroossttuuiittiissmm
pprroossttmmaarriinn
pprroossttaarriiuumm
pprroossttmmaarriinnaattææ
pprroosstteettææ
pprroosstteettiissmm
pprroossttii§§
pprroosstteettiiccææ
pprroosstteett
pprroosstteeoollææ
pprroosstteeoolliinnddiicc
pprroossttoovveeaannddrruu
pprroossttoovveeaannccææ
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pprroossttoovveennììee
pprroossttaa§§ccææ
pprroosstteenniiee
pprroosstteenniicc
pprroosstteell
pprroosstteelluu††
pprroosstteelliinn
pprroossttiinneell
pprroossttooss
pprroossttoossmmiicc
pprroossttoossmmooggoonniiee
pprroossttiiuu
pprroossttiill
pprroossttiilliisstt
pprroossttiilliizzaattoorr
pprroossttoozziittaattee
pprroossttaalliinnææ
pprroossttaajj
pprroossttaannttææ
pprroossttoonntt
pprroosstteeiioorr
pprroossttii††iiee
pprroossttiiaa††iiee
pprroosstteessttrruu
pprroosstteessttrriittaattee
pprroossttaalliiee
pprroossttaalliiaannccææ
pprroossttaallccææ
pprroossttaallcc
pprròòssttiicc
pprroossttììcc
pprroossttaacceeee
pprroossttaacceeffaallooppoodd
pprroossttaacceeffaallææ
pprroosstteeaann
pprroosstteeaannddrruu
pprroossttiillììuu
pprroossttiilliittaattee
pprroossttaarr
pprroossttaarriittuuddiinnee
pprroossttaarrnniiccææ
pprroossttaarriinneellææ
pprroossttiilleeggiiuu
pprroossttaaddiiuu
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pprroossttaabbiill
pprroossttaaffiiee
pprroossttaall
pprroossttaalliittaattee
pprroossttaalliittaarr
pprroossttaalliittaarriissmm
pprroossttaannææ
pprroossttaanniissmm
pprroossttaannii§§ttee
pprrooSSttaann  PPææ††iittuull
pprroossttaarree††
pprroossttaarrlleettææ
pprroossttaarrlleettiittuuddiinnee
pprroossttaattiivv
pprroossttaattoorrnniicc
pprroossttaattuuaarr
pprroossttaattuuiiee
pprroossttaattuutt

((778866))  PPRROOSSTTIITTUU¢¢IIEE

AAssttaa--ii  pprroossttiittuuaa††iiaa!!  
PPrroossttiittuu††iiaa  RRSSRR
pprroossttiittuuttooaarree
pprroossttiittuu††iioonnaalliizzaattææ
pprroossttiittuu††iioonnaall
pprroossttiittuuaannttææ
pprroossttiittuuaattuurrææ
pprroossttiittuuaattuurraa††iiuunnee
pprroossttiittuurreeaassææ
pprroossttiittoorriiee
pprroossttiittaalliittaattee
pprroossttiittoommaannææ
pprroossttiittoommaanniiee
pprroossttiittoorreeee
pprroossttiittuuiirree
pprroossttiittuuttâârrffææ
pprroossttiittrruuppaattææ
pprroossttiittuubbaattææ
pprroossttiittuuaattnniiccææ
pprroossttiittuuaappttææ
pprroossttiittuuaappttiittuuddiinnaalliittaa††iiuunnee
pprroossttiittuurriioonn
pprroossttiittuurriioonniissmm
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pprroossttuurriissmmaattiicc
pprroossttiittuurriissttiicciissmm
pprroossttiittuurrmmææ
pprroossttiittuurrttææ
pprroossttiittuuttttii--ffrruuttttii
pprroossttiittuuppeeiiccææ

((778877))  PPUULLAA

ppuullaabbaall
ppuullaabbaaggiiuu  
ppuullaabbeellææ  
ppuullaabbeelleeaarrttææ
ppuullaabbeellggææ
ppuullaabbiill
ppuullaabbeelliiccææ  
ppuullaabbeessttiiee
ppuullaabbeezzmmeettiiccææ
ppuullaabbiiaallææ
ppuullaannddææ
ppuullaaiiccææ
ppuullaabboorriiooss
ppuullaaccæætt
ppuullaaccrriimmææ
ppuullaaccttiiccææ
ppuullaammeenntt
ppuullaannccee
ppuullaannggooaarree
ppuullaann††
ppuullaacc
ppuullii§§
ppuullaasscciivvææ
ppuullaassttiiccææ
ppuullaatteennttææ
ppuullaauurr
ppuullææiiee††
ppuullaabbiill
ppuullaabbiilliittaattee
ppuullaanntt
ppuullaa§§
ppuullaa††iiee
ppuullaa††iioonnaammeenntt
ppuullmmaannddrruu
ppuullaavv
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ppuullaaii  ((DDooaammnnee!!))
ppuullaarrmmææ
ppuullaallbbææ
ppuullaalleeaann
ppuullaalleelleeii!!
ppuullaalleelluuiiaa!!
ppuullaalleennee
ppuullaalleerrttææ
ppuullaalliinnaa
ppuullaalliinntt
ppuullaalluurrææ
ppuullaammaarrææ
ppuullaammoorrffææ
ppuullaannccoorrææ
ppuullaannggeelliiccææ
ppuullaannggeelluuss
ppuullaanniimmaallææ
ppuullaanniimmaa††iiuunnee
ppuullaannuuss
ppuullaaoolleeoo!!
ppuullaanntt
ppuulliioonn
ppuullaapp
ppuullccee
ppuullaarr
ppuullaajj
ppuullaattrruu
ppuullaannttrroopp
ppuullæællââuu
ppuulleeuu
ppuullee§§
ppuulleeiiooss
ppuulleettee
ppuulleesscceenntt
ppuulleeaann††ææ
ppuulleeggeerree
ppuulleeiiccææ
ppuulleellii††ææ
ppuullee§§iinn
ppuulleexxiicc
ppuulleeaallææ
ppuulleecc††iiee
ppuulleeaaffææ
ppuulleemmnn
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ppuulleennttææ
ppuulleennee
ppuulleeoonniinnææ
ppuulliicceenn††ææ
ppuulliinnddiicc
ppuulliinnddiiccooiiddaall
ppuulliirriiccææ
ppùùlliicc
ppuulliiffoorrmm
ppuulliimmeettrruu
ppuulliimmee
ppuulliibbiillææ
ppuulliittaattee
ppuulliinnaarr
ppuulliicciidd
ppuulliivvaalleenn††ææ
ppuulliiccooiiddaallææ
ppuulliippttiiccææ
ppuullooaazzææ
ppuullòòggooss
ppuullooiiaalliittaattee
ppuulloovviittuurrææ
ppuullooggeenn
ppuullooffaagg
ppuulloolloogg
ppuullooggeenneezzææ
ppuullootteehhnniiee
ppuulloossooffiiee
ppuullooccvveenntt
ppuulloossaallææ
ppuullooaarr
ppuullooggiiuu
ppuulluubbrriiccææ
ppuulluuccrraarree
ppuulluuccrruu
ppuulluueettiiccææ
ppuulluunnggææ
ppuulluuppttææ

((778888))  PPUULLPPAA

ppUUllppiiaa  TTrraaiiaannaa
ppuullppaallææ
ppuullppaall
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ppuullppaarree
ppuullppee§§ææ
ppuullppee§§iiee
ppuullppuullee§§ææ
ppuullppaaiiccææ
ppuullppaalliiddææ
ppuullppaallììnnddææ
ppuullppaallppiiccææ
ppuullppaallppttiittaannttiiccææ
ppuullppaarrffuummaatteeccææ
ppuullppaarriittaattee
ppuullppaarriittuuddiinnee
ppuullppiimmee
ppuullppiirree
ppuullppii§§
ppuullppii§§iimmiissmm
ppuullppiittuuddiinnee
ppuullppiittuuddiinnaalliittaattee
ppuullppæærriimmee
ppuullppæærriimmiissmm
ppuullppaarroolliissttææ
ppuullppaarr§§iivviissttiiccææ
ppuullppaassiioonnaalliissmmuuss
ppuullppaatthhooss
ppuullppaassiivvææ
ppuullppaassiivviieettaattee
ppuullppaattrriicciiaannææ
ppuullppaattrriicciiaanniissmmiiccææ
ppuullppaattrruuppeeddiiccææ
ppuullppaattrruuppeeddiittuuddiinnaalliittaattee
ppuullppaattrruu
ppuullppaaii§§ppee
ppuullppaa††aacchhiinnaaddææ
ppuullppææccaattnniiccææ
ppuullppææccæættooaassnniiccææ
ppuullppææppuuææ
ppuullppæærrooaassææ
ppuullppæærroossiissmm
ppuullppæærroossiittaattee
ppuullppæærroossiittuuddiinnaalliittaattee
ppuullppæærroo§§iieettiicciittaattee
ppuullppæærroo§§iiooaarrbbææ
ppuullppiiooaassææ
ppuullppiioo§§eenniiee
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ppuullppaarrii††ææ
ppuullppaarrii††iissttmmiicciittaattee
ppuullppaarriizzììee
ppuullppaa§§nniiccææ
ppuullppaa§§nniicciicciissmm
ppuullppaahhiiddeerrmmaallææ
ppuullppaahhiiddeerrmmoonnuucclleeoozzaallææ
ppuullppaaiinngg
ppuullppaaiinnggaassttrrææ
ppuullppaaiiaa††ææ
ppuullppaaiiaa††iittuuddiinnee
ppuullppaaiiaa††iissmm
ppuullppaaii
ppuullppaall
ppuullppaallaattaallææ
ppuullppaallaattaalliissmmiicciittaattee
ppuullppaallaattaalliizzaattææ
ppuullppaallee
ppuullppaalleeoo
ppuullppaalliiee
ppuullppaalliieennttrroopp
ppuullppaalliittaattee
ppuullppaallii§§
ppuullppaallmmaattææ
ppuullppaannoonniiccææ
ppuullppaannssiivvææ
ppuullppaannssiivviittaattee
ppuullppaannsseexxuuaalliissmmuuss
ppuullppaannsseexxuuaalliittaattiivviissmm
ppuullppaanneettææ
ppuullppaanntteerriiccoollææ
ppuullppaappiillaarriittaattee
ppuullppaarriittaattee
ppuullppaallppuulleettiiccææ
ppuullppaappuulliimmee
ppuullppaappuulliittuuddiinnaalliittaattee

((778899))  PPUUPPAA  ((AA))

ppuuppaaccee  
ppuuppaanniittææ
ppuuppee§§ææ
ppuuppuulliinnææ
ppuuppaaiinnææ
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ppuuppaaiiccææ
ppuuppaalleennttææ
ppuuppaacciieenntt
ppuuppaacciiffiicc
ppuuppaacciioocc
ppuuppaaccii§§
ppuuppaaccoossttee
ppuuppaacctt
ppuuppaaii
ppuuppaaiinnii††ææ
ppuuppææiicciiooaassææ
ppuuppeellnnii††ææ
ppuuppaaiiaa††ææ
ppuuppaall
ppuuppaallaattaall
ppuuppaallææ
ppuuppaalliiddææ
ppuuppaallpp
ppuuppaallppaabbiill
ppuuppaallppaa††iiee
ppuuppaannssiivv
ppuuppaanntteerrææ
ppuuppaaooss
ppuuppaappaall
ppuuppaappiillaarr
ppuuppaappuulliissmm
ppuuppaappuulliittaattee
ppuuppaarr
ppuuppaarrnniicc
ppuuppaarrææ
ppuuppaarr§§iivv
ppuuppaarrttee
ppuuppaassaajj
ppuuppææssæærreell
ppuuppææssæærriiccææ
ppuuppaatteerrnn
ppuuppaatteettiicc
ppuuppææmmâânntt
ppuuppæærrooss
ppuuppææppuu§§ææ  
ppuuppææssttrræævv
ppuuppæættrruunnss
ppuuppooaallææ
ppuuppooaammææ
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ppuuppooaarrttææ
ppuuppoolloogg
ppuuppuullææ
ppuuppuulliiccææ
ppuuppuu††iiccææ

((779900))  PPUU¢¢~~

ppuu††aacc
ppuu††aaddiiuu
ppuu††aaddææ
ppuu††aall
ppuu††aaiiccææ
ppuu††aaiinniiccææ
ppuu††aann
ppuu††aapp
ppuu††aappoo§§
ppuu††aappooiiddææ
ppuu††aarrccææ
ppùù††aa§§
ppuu††aa§§nniicc
ppuu††aatt
ppuu††aattiill
ppuu††ee§§
ppuu††aattiillnniicc
ppuu††ii§§
ppuu††ii§§iissmm
ppuu††iiffoorrmm
ppuu††iittuuddiinnee
ppuu††ooffiilliiee
ppuu††aa††ææ
ppuu††ææ††iiccææ
ppuu††æærraannccææ
ppuu††aann††oo§§ææ
ppuu††eenniiee
ppuu††eeaappææ
ppuu††eellììnnææ
ppuu††eelliivvææ
ppuu††ii--aa§§!!
ppuu††iiggaannccææ
ppuu††iiiittooaarree
ppuu††iinneerree
ppuu††iinnttaattææ
ppuu††ââ††ææ
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ppuu††uugguuii
ppuu††uuiiaattææ
ppuu††uuiiccææ
ppuu††uurrccææ
ppuu††uurr††uurree
ppuu††iittuuddiinnee
ppuu††oollooggiiee
ppuu††ùùllææ
ppuu††uulliittaattee
ppuu††iizzddææ
ppuu††iizzddiiccææ
ppuu††iizzddoocc
ppuu††ooiidd
ppuu††ooiiddiiaallææ
ppuu††ooiiddiillææ
ppuu††iittaattee
ppuu††iimmee
ppuu††uummbbuurruucc
ppuu††uu††uurrooii
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((779911))  RRAABBIINN

aarraabbiinn      Ca vær - de la Avram/ Ibrahim - al hogei
rraabb  iinntteessttaattoo
rraabbiinnddeerr      ïntâmplætor îl cheamæ Binder
rraabbiinnaaggiiuu A profesat în Turcia
rraabbiinnaarr
rraabbiinnoomm
rraabbiinnii§§oorr Binder junior. Sau : Ben Rabi
rraabbiinnii§§lliiuu
rraabbiinnaabbiill  
rraabbiinniiuu
rraabbiinnii§§  
rraabbiinnddeexx  
rraabbiinnddiicc
rraabbiinnddiiccee
rraabbiinnddiiggeenn
rraabbiinnddoo--eeuurrooppeeaann
rraabbiinneellaatt
rraabbiinneerrtt      ~sta nu-i rabin
rraabbiinnggeennuuuu      Nici æsta- urmætorul !
rraabbiinnii§§ttee      La Congresul rabinilor
rraabbiinnttrruu      Prieten (bun) al lui Noica
rraabbiinnttiimm        Iar cestælalt - al lui Cioran
rraabbiinnttiimmiittaattee
rraabbiinnttuuii††iiee
rraabbiinnee††ee

((779922))  RRAABBLL~~

aarraabbllææ
rraabbllaa††iiuunnee
rraabbllaattiivv
rraabbllaanntt
rraabblluu††iiuunnee
rraabbllaajjiinn
rraabbllaammaabbiill
rraabbllaazzaatt
rraabbllaazzoonn
rraabbllæænnaarr
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rraabblleegg
rraabblleeggeeaallææ
rraabblleennoorraaggiiee
rraabblliidd
rraabblloonnddææ
rraabblluuzzææ
rraabbllaajj
rraabblleeuu
rraabbllee††ee
rraabbllaaggeell
rraabbllaanntt
rraabbllaa§§nneettææ
rraabblleeiiccææ
rraabbllooggiissttiiccææ
rraabbllaaccee
rraabblliimmee
rraabbllii§§

((779933))  RRAACCHHIIUU

rraacchhiiuuiittuurrææ
rraacchhiiuull
rraacchhiittaatt
rraacchhiizzii††iiee
rraacchhiiaannttii
rraacchhiiaazzmmææ
rraacchheezzmmuuiitt
rraacchhiioott
rraacchhiill
rraacchhiillææ
rraacchhiilleerr
rraacchhiilliiee
rraacchhiimmeenn
rraacchhiinneezz
rraacchhiioorr
rraacchhii§§aatt
rraacchhiioollææ
rraacchhiittrruu
rraacchhiiuu§§ccææ
rraacchhiiuuttee

((779944))  RRAADDIICCAALL

rraaddiiccaallccuull
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rraaddiiccaalliiffiiccaattiivv
rraaddiiccaalliittaattiivv
rraaddiiccaall--§§ii--ccæællæærree††
rraaddiiccaallvviinn
rraaddiiccaallvvii††iiee
rraaddiiccaalloorriicc
rraaddiiccaalldd
rraaddiiccaallffææ
rraaddiiccaalliiff
rraaddiiccaalliicc
rraaddiiccaallii§§
rraaddiiccaalliinn
rraaddiiccaallmm
rraaddiiccaallpp
rraaddiiccaalluulluuii!!
rraaddiikkaalliinnaa--kkaalliinnkkaa--mmooiiaa!!

((779955))  RRAADDIIOOSS

rraaddiioossooss
rraaddiiooddooss
rraaddiioossttiill
rraaddiioossmmiiuu
rraaddiioossaann!!
rraaddiioossuuaarr

((779966))  RRAAFFIINNAATT

rraaffiinnaalliittaattee
rraaffiinneett
rraaffiinnaann††
rraaffiinnaajjaarree
rraaffiinnaalliissttææ
rraaffiinnee††ee
rraaffiinniissaajj
rraaffiinnoo--uuggrruuiiccææ
ppaarraaffiinnaammeenntt

((779977))  RREECCEE

rreeccccee  hhoommoo  
rreecceeaaii  
rreecceeaaiinniicc
rreecceeaaffææ
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rreecceeffaalliicc
rreecceelltt
rreecceellttiicc
rreecceennttrruu
rreecceennttrraall
rreecceennttrraalliissmm
rreecceennttrruull--ppææmmâânnttuulluuii
rreecceennttuurrææ
rreecceennuu§§ææ
rreecceerrbbeerr
rreecceerrttiittuuddiinnee

((779988))  RRIIDDIICCAARREE

rriiddiiccttaarree
rriiddiiccttoonn
rriiddiiccnneett
rriiddiiccaarriiee
rriiddiiccaarree  mmaaii  ddee  ccaarree

((779999))  RRIIVVAALL

rriivvaallss
rriivvaalleett
rriivvaalleenn††ææ
rriivvaalliidd
rriivvaallooaarree
rriivvaalliiuumm
rriivvaalluuttææ
rriivvaalliizzææ
rriivvaallaahh
rriivvaaiieett
rriivvaalleerriiaannææ
rriivvaallbb
rriivvaallbbaanneezz
rriivvaallbbiiggeennzzii
rriivvaalliinn
rriivvaallii§§
rriivvààllooss
rriivvaallooggaamm
rriivvaalltteerrnn
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((880000))  RROOBB

rroobbiicceeiirroobbeelliisscc
rroobbeeddiieenntt
rroobbeezz
rroobbeezziittaattee
rroobbiiddææ
rroobbiijjdduuiitt
rroobbâârr§§iiee
rroobblliicc
rroobblluu
rroobbsseessiiee
rroobbttuuzz
rroobbaacc
rroobbii§§
rroobbttiimmiisstt

((880011))  RROOCCHHIIEE

rroocchhiiooaassææ
rroocchhiiaaddææ
rroocchhiirree
rroocchheemmaarree
rroocchhii--ddee--ppiissiiccææ
rroocchhiioo§§iiccææ
rroocchhii§§oorr
rroocchhiiaann
rroocchheennii††ææ
rroocchhee§§iiccææ
rroocchhee§§eell
rroocchheettææ
rroocchheettæærriiee
rroocchhiiccaa--vvooiinniiccuulluuii
rroocchhiiccoott
rroocchhiiccuullee††
rroocchhiiccuu††ææ
rroocchhiieettiissmm
rroocchhiilliinnææ
rroocchhiilloo††ii  
rroocchhiilloo††iissmm
rroocchhiilloo††iiccææ
rroocchhiinneezzææ
rroocchhiippee§§ææ
rroocchheessttiiee
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rroocchhiinnooxx
rroocchhiittaa††iiee
rroocchhiiaajj
rroocchhììee
rròòcchhiiuu
rroocchhhhiieerriiee
rroocchhii§§
rroocchhiimmee
rroocchhiittuuddiinnee
rroocchhiimmeennttaalliiccææ
rroocchhiimmeennttaalliittaattee
rroocchhiimmeennttaall

((880022))  RROONNDD

rroonndduullaarree
rroonndduullaatt
rroonndduullaattooaarree
rroonndduulliimmee
rroonndduuiittaattee
rroonndduulleeuu
rroonndduulloorr
rroonndduullooaassææ
rroonndduulloozziittaattee
rroonndduulleennttææ
rroonndduulleenn††ææ
rroonndduullii§§
rroonnddaannttiinnoo
rroonnddiivvææ
rroonnddrroommeeddaa
rroonnddooccrriinnooaassææ
rroonnddooggeenniiccææ
rroonnddoo--eeuurrooppeeaannææ
rroonnddeecceennttææ
rroonnddeelliiccaattææ
rroonnddiiaannææ
rroonnddiiccææ
rroonnddiicciiuu
rroonnddiiggeennææ
rroonnddiissppoozzii††iiee
rroonnddoolleennttææ
rroonndduuiirree
rroonndduu††ææ
rroonnddiiccææ
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((880033))  RROOTTUUNNDD

rroottuunndduuiiooss
rroottuunnddiiccææ
rroottuunnddeevvaa
rroottuunnddii††ææ
rroottuunnddeerree
rroottuunnssææ
rroottuunngghhii
rroottuunngghhiiuullooss
rroottuunngghhiicc
rroottuunnddrrææ
rroottuunnddiittaattee
rroottuunnddeecceennttææ
rroottuunnddeelliiccaattee††ee
rroottuunnii§§ææ
rroottuunnddiiccææ
rroottuunnddeexx
rroottuunnddoolleenntt
rroottuunnddee§§
rroottuunnddeenniiee

((880044))  RRUUBBIICCOONNDD

rruubbiiccoonnddii††iiee
rruubbiiccoonnddiiccææ
rruubbiiccoonnddiiccaarr
rruubbiiccoonnddoolleeaanntt

((880055))  RRUUPPTT--RRUUPPEERREE

rruuppttaabbùù  
rruuppttaabbiiee
rruuppttaabbiieett
rruuppttaabbuullaarr
rruuppttaacc
rruuppttaaccee
rruuppttii§§
rruuppttaaccii
rruuppttaacciittuurrnn
rruuppttaaccttiiccææ
rruuppttaaccttiill
rruuppttaaiiccææ
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rruuppttaaiinnææ
rruuppttaaiinniicciittaattee
rruuppttaalleenntt
rruuppttaalliiee
rruuppttaalliiaannccææ
rruuppttaalloonn
rruuppttaanniinn
rruuppttaannddrruu
rruuppttaannggoouu
rruuppttaannttii
rruuppttaabbuullaa  rraassaa
rruuppttaalliioonn
rruuppttaauurr
rruuppttee§§
rruupptteesstt
rruupptteessttiiccuull
rruupptteexxtt
rruuppttiimmee
rruuppttiirree
rruuppttuullaaii!!
rruuppttuurruuttææ
rruuppttuuttææ
rruuppttaaii

((880066))  RRUUTT

rruutt  ppiiccttuurraa  ppooeessiiss
rruuttiill
rruuttnniicc
rruuttiilliittaarr
rruuttaallggiiee
rruuttoollooggiiee
rruuttaalliicc
rruuttaaii
rruutteerree
rruuttuuttææ
rruutteerriicc
rruutteerroommaannææ
rruuttiiccææ
rruutthhooss
rruuttooppeeee
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S

((880077))  SSAACCRRIILLEEGGIIUU

ssaaccrriilleeggiiuuttoorr
ssaaccrriilleeggiisstt
ssaaccrriilleeggiioonnaarr
ssaaccrriilleeggiiaall
ssaaccrriilleeggiittiimm
ssaaccrriilleeggeennddææ

((880088))  SSAADDIICC,,  SSAADDIISSMM

ssaaddiiccttaattoorr
ssaaddiicctteeuu
ssaaddiiccttoonn
ssaaddiiccoocceeffaall
ssaaddiissccuu††iiee
ssaaddiissccoobboollææ
ssaaddiiccæætteelleeaa
ssaaddiiss--AAbbeebbaa
ssaaddoommnnii§§oorriissmm
mmaaddoo--ssaaddiicchhiissmm
ssaaddâânnææ

((880099))  SSAALLAATTAA

ssaallaallttææiieerrii
ssaallaattuurrææ
ssaallææ††iimmee
MMaarriiaa  SSææLLæættæærree††uu

((881100))  SSAACCOO∑∑~~

ssaaccoo§§nnii††ææ
ssaaccoo§§mmaarr
ssaaccoo§§tteeaann
ssaaccoo§§eeaannccææ
ssaaccoo§§cciiuucc

((881111))  SSAACCRRUU

ssaaccrruuccee
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ssaaccrruucciiaall
ssaaccrruucciiaatt
ssaaccrrii§§oorr
ssaaccrriittuurrææ
ssaaccrrooaatt
ssaaccrroobbaatt
ssaaccrroocceeffaall
ssaaccrroommaattiicc
ssaaccrroommeeggaalliittiicc
ssaaccrroonniicc
ssaaccrroonniicciissmm
ssaaccrrooppoollææ
ssaaccrroossttiihh
ssaaccrraaii
ssaaccrraanniiaann
ssaaccrreeaattoorr
ssaaCCrrææcciiuunn
ssaaccrreeddiinn††ææ
ssaaccrree§§ttiinn
ssaaccrreettiinn
ssaaccrree††
ssaaccrreezzaarree
ssaaccrreeddiinn††ææ
ssaaccrriippttææ
ssaaccrraaffiinnaatt
ssaaccrriittiiccææ
ssaaccrrââ§§mmææ

((881122))  SSAALLBBAA

SSaallbbææ  ccaa  ZZææppaaddaa
SSaallbbaa  IIuulliiaa
SSaallbbaa  RReeggggiiaa
ssaallbbiinnooaassææ
ssaallbbaassttrrææ
ssaallbbaanneezzææ
ssaallbbiinnææ
ssaallbbiiccææ
ssaallbbuulleennttææ
nneeoossaallbbaarrssaann

((881133))  SSAALLIIVVAA

ssaalliivvaannttaa!!
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ssaalliivveennccii
ssaalliivvaaddææ
ssaalliivvaann
SSaallIIvvaann  TTuurrbbiinnccææ

((881144))  SSAANNCCHHII

ssaanncchhiilloozzææ
ssaanncchhiippuuiirree
ssaanncchhiissooaarree
ssaanncchhiinnaarree
ssaanncchhiizzddææ
ssaanncchhiibbii††
ssaanncchhiiccoott
ssaanncchhiilliippiirr
ssaanncchhiilloo††ii

((881155))  SSAARRAABBAANNDDAA

ssaarraabbaannddeerroollææ
ssaarraabbaannddeerriillææ
ssaarraabbaannddoouu
ssaarraabbaannddiinn

((881166))  SSAARRAAMMUURR~~

ssaarraammuurrææ--nn  gguurrææ
ssaarraammuurræættuurrææ
ssaarraammuurriicc
ssaarraammuurræættuurriissmm
ssaarraammuurrmmuurr
ssaarraammuurrææ--ddee--ccllaassææ

((881177))  SSAATTAANNAA

ddee  llaa  SSaattaannaa  llaa  SSaaiiaaffaa
VVaaddee  rreettrroo,,  SSaannttaannaa!!
ssaattaannaaggrraa
ssaaTTaannttaall
ssaatthhaannaassiiee
ssaattaannaanniiccaa
ssaattaannaattoollooggiiee
ssaattaannaappooddaa
ssaattaannaarrffiiee
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ssaattaannaassâânnaa
ssaattaannaattoommiiee
ssaattaannaaffuurrææ

((881188))  SSAATTIIRR

SSaattyyrr  llaatteenntt……  
ssaattiirraann
ssaattiirreettee
ssaattiirriiccææ
ssaattiirree††
ssaattiirraanniiee
ssaattiirraannoossaauurr
ssaattiirroolleezz
ssaattiirraajj
ssaattiirraaddææ
ssaattiirrooiidd
ssaattiirreeaall
ssaattiirriiaann
ssaattiirroonniicc
ssaattiirriinn
ssaattiirriiuu
ssaattiirroommaann††iiooss

((881199))  SSAAVVAANNTT

ssaavvaannttggaarrddiisstt
SSaavvaannttii,,  GGiioovvaannii!!
ssaavvaannttaajj
ssaavvaannttaajjooss
ssaavvaannttiittaattee
ssaavvaannttiimmeenntt
ssaavvaannttiittuuddiinnee
ssaavvaannttoolloogg
ssaavvaannttiippoodd

((882200))  SSÂÂNNGGEE

ssâânnggeelliicc
ssâânnggeelliissmm
ssâânnggeerreettiicc
ssâânnggeerreesscceenntt
ssâânnggeerroottiicc
ssâânnggeerroottiissmm
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ssâânnggeerroottoommaanniiee
ssâânnggeerruullee††
ssâânnggeerriiccooll
ssâânnggeerree††
ssâânnggeerrii§§
ssâânnggeennuuææ
ssâânnggeennuuiittaattee
ssâânnggeerriiuu††ææ
ssâânnggeeaammæænn
ssâânnggeerreesscc
ssâânnggeerrmmeennee
ssâânnggeeaarrææ
ssâânnggeerruull--gguurriiii
ssâânnggeelluuss
ssâânnggeerreenn††ææ
ssâânnggiittaattee
ssâânnggii§§
ssâânnggiittuuddiinnee
ssâânnggiimmee
ssâânnggeerriittaattee

((882211))  SSÂÂNN

ssâânnooaassææ
ssâânnee§§ææ
ssâânnuulleennttææ
ssâânniimmee
ssâânniiuunnee
ssâânneeccææ
ssâânnììccææ
ssîînnttrruu
ssîînnccææppæættoorr  ((pprreeccuumm……  ))
ssâânnffrruupptt
ssâânnaattoommiiee
ssâânncceessttrraall
ssâânnddrrooggeenn
ssâânnddrrooggiinn
ssâânneemmiicc
ssâânneemmiiee
ssâânneemmoonnææ
ssâânneevvooiiee
ssâânneevvrriissmm
ssâânneexx
ssâânngguullaarr
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ssâânngguullaarriittaattee
ssâânniimmaalliicc
ssâânniimmaatt
ssâânniimmaa††iiee
ssâânniimmaattooaarree
ssâânniimmiisstt
ssâânnooffttaallmmiiee
ssâânnoommaalliiee
ssâânnttaaggoonniissmm
ssâânntteennææ
ssâânntteerriioorr
ssâânnttiicchhiittaattee
ssâânnttiiccaarr
ssâânnttiinnoommiiee
ssâânnuuaarr
ssâânnuuss
ssâânnaall
ssâânnaalliittaattee
ssâânnee††ee
ssâânnoocclluu
ssâânnoomm
ssâânnaalliiee
ssâânnddooaarree
ssâânniiccuullææ
ssâânniiccuullttuurrææ
ssâânniinn
ssâânnii§§
ssâânneell--ssâânneell
ssâânneemmaatteeccææ
ssâânneemmaattooggrraaff
ssâânnoocceeffaall
ssâânnttæærreeaa††ææ
ssâânnee§§
ssâânniilliittaattee
ssâânnttiimmeennttaall
ssâânnzzaa††iiee
ssâânnzzuuaalliissmm
ssâânnaacciittaattee

((882222))  SSCCAANNDDAALL

ssccaannddaalluuzziiee
ssccaannddaalluuzzææ
ssccaannddaalliiee
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ssccaannddaallnniicc
ssccaannddaannttiinnoo
ssccaannddaalliiaa--llaammaa
ssccaannddaalliicciiuu
ssccaannddaalliirriiuumm  ttrreemmeennss
ssccaannddaalliirraanntt
ssccaannddaallnnii††ææ
ssccaannddaalliiuu
ssccaannddaallaaiiee
ssccaannddaallccooooll
ssccaannddaallooggiiuu

((882233))  SSCCUUMMPP

ssccuummppæættaatt
ssccuummppæærraatt
ssccuummppæænniitt
ssccuummpplluu
ssccuummppiirriissmm
ssccuummppoorrtt--eexxppoorrtt
ssccuummppoorrttaann††ææ
ssccuummppootteenn††ææ
ssccuummppuuddiiccææ
ssccuummpplluuttææ

((882244))  SSEELLEECCTT

sseelleeccttoorraall
sseelleeccttrriicc
sseelleeccttoorraatt
sseelleeccttuurrææ
sseelleeccttoolliittrruu

((882255))  SSEEMMEENN

sseemmeennaajj
sseemmeennttaalliittaattee
sseemmeenntthhaall
sseemmeennttoollaattææ
sseemmeennss  ssaannoo……  

((882266))  SSEERRVVIITTOORR

sseerrvviiiittoorr        Serviitor de aur †ara noastræ are… 
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sseerrvviiiittoorriimmee
sseerrvvii††eell
sseerrvviittææ  ccoorrnnuuttææ
sseerrvviittaall
sseerrvviittooaannttææ
sseerrvviittoorriiddææ
sseerrvviittooaarrssææ
sseerrvviittooccmmaaii
sseerrvviittoonniiccææ
sseerrvviittoorraaccee
sseerrvviittoorrss

((882277))  SSIILLFFIIDDAA

ssiillffiiddeellææ
ssiillffiiddeelliittaattee
ssiillffiiddeeaa
ssiillffiieeddeerrææ
ssiillffiiddoovveeaannccææ
ssiillffiiddeeiissttææ
ssiillffiiddeeaalliissttææ
ssiillffiiddiillææ
ssiillffiiddiioomm
ssiillffiiddiiooaattææ
ssiillffiiddii§§
ssiillffiiddoollii††ææ
ssiillffiiddoollaattrriiee
ssiillffiiddii††ææ
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∑

((882288))  ∑∑OOLLDD

§§oollddaann
§§oollddoosstteerroonn
§§oolldd--bbooyy
§§oollddee§§ææ
§§oollddii§§
§§oollddooaassææ
§§oollddaaiiccææ
§§oollddeeaannccææ
§§oolldduuiinnddiiccææ
§§oollddeenneettee
§§oollddeenneeaa††ææ
§§oollddeettee

719P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



T

((882299))  TTAABBUU

ttaabbuulliiee
ttaabbuullììcc
ttaabbuunnddeenntt
ttaabbuurriitt
ttaabbuuccaall
ttaabbuucchhee
ttaabbuucciiccææ
ttaabbii§§

((883300))  TTAALLPPAA

ttaallppiinniisstt
ttaallppeessttrruu
ttaallppee§§
ttæællppii§§
ttaallppuuzzaann
ttaallppiiccooll
ttæællppiiccuullttuurrææ
ttaallppee§§--bbaallmmee§§
TTaallppææ  ccaa  ZZææppaaddaa
ttaallppooiidd
ttaallppooiiddaall
ttaallppooiinniicc
ttaallppoo§§eeaann
ttaallppoo§§iiccææ
ttaallppoo§§nniicc

((883311))  TTAANNDDRRUU

ttaannddrraattiicc
ttaannddrruu§§aaiimm
ttaannddrruu††ææ
ttaannddrruummee††
ttaannddrruummee§§
ttaannddrraattiicc
ttaannddrriissmm
ttaannddrrii§§
ttaannddrriittuuddiinnee
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ttaannddrrooiidd
ttaannddrroommeeddaa
ttaannddrrooppaauuzzaattiicc
ttaannddrroocceeuu
ttaannddrree††iiccææ
ttaannddrriiccææ

((883322))  TTAARRDDIIVV

ttaarrddiivviinn
ttaarrddiivviizzaarree
ttaarrddiivviinniittaattee
ttaarrddiivviizziioonn
ttaarrddiivvoorr††
ttaarrddiivvæærr
ttaarrddIIvvaann

((883333))  TTRRAANNDDAAFFIIRR

ttrraannddaaffiirr--aa--ppæærr
ttrraannddaaffiinn
ttrraannddaaffiiuu
ttrraannddaaffiiiiccææ
ttrraannddaaffiirroossccooss
ttrraannddaaffiirriicc
ttrraannddaaffiirrffiirriicc
ttrraannddaaffiirriicceell
ttrraannddaaffiirr--llaalleeaa
ttrraannddaaffiirrii§§
ttrraannddaaffiirriimmee
ttrraannddaaffiirrooaassææ
ttrraannddaaffiirrnniiccææ

((883344))  TTAAUURR

ttaauurriitt  
ttaauurriittuurrææ
ttaauurreeaallææ
ttaauurræærriiee
ttaauurrii§§
ttaauurreeoollææ
ttaauurreeoollaatt
ttaauurreettrrææ
ttaauurree§§
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ttaauurrooss
ttaauurrdduurrooss
ttaauurriinnaarr
ttaauurroorraall
ttaauurraarr
ttaauurriiccooll
ttaauurriiuu
ttaauurraalloo--aallttaaiicc
ttaauurraanngguuttaann
ttaauurraanniiaann
ttaauurraanniiuu
ttaauurraarree
ttaauurræættooee
ttaauurræættuurrææ
ttaauurrbbaann
ttaauurrddaarr
ttaauurrddooaarree
ttaauurreecchhee
ttaauurreeee
ttaauurreemmiiee
ttaauurrggeenntt
ttaauurriiaa§§
ttaauurriicc
ttaauurriinnooss
ttaauurrââtt
ttaauurrââ††eell
ttaauurrlleett
ttaauurrllaatt
ttaauurrllooii
ttaauurrmmææ
ttaauurroollooggiiee
ttaauurroossccooppiiee
ttaauurroottrrooppiinnææ

((883355))  TTÂÂRRFF~~

ttâârrffiicc
ttâârrffaall
ttâârrffaabbiillææ
ttâârrffee§§ææ
ttâârrffeelliinnææ
ttâârrffeelliinnaatt--ddee--ttâârrffeettee
ttâârrffeettììccææ
ttâârrffeettii††ææ
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ttâârrffaaiinnææ
ttâârrffaallææ
ttâârrffaallnniiccææ
ttâârrffaalluuss
ttâârrffaannttææ
ttâârrffaannttiissmm
ttâârrffii§§
ttâârrffiimmee
ttâârrffuuttaabbiillææ
ttâârrffuuttaabbiilliimmeenntt
ttâârrffaattææ
ttâârrffeettææ
ttâârrffeettiiee
ttâârrffaacceerree
ttâârrffæættæættooaarree
ttâârrffeecciiooaarrææ
ttâârrffaattuumm
ttâârrffaacciiaall
ttâârrffaacciieess
ttâârrffaacciiaall
ttâârrffaaccttiivv
ttâârrffaaiimmææ
ttâârrffaallææ
ttâârrffaalliittææ
ttâârrffaarrmmeecc
ttâârrffaasscciinnaannttææ
ttâârrffaa§§ææ
ttâârrffaa††ææ
ttâârrffaavvoorriittææ
ttâârrffeessææ
ttâârrffee§§ææ
ttâârrffiiddeellææ
ttâârrffiieerrææ
ttâârrffii††ææ
ttâârrfflleeooaarr††ææ
ttâârrffooaaiiee
ttâârrffooaannææ
ttâârrffooiiooaassææ
ttâârrffoolloossiittææ
ttâârrffooffeellnnii††ææ
ttâârrffrraaggeeddææ
ttâârrffrriiggiiddææ
ttâârrffrriiccaattiivvææ
ttâârrffuunnddiiccææ
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ttâârrffuudduullææ
ttâârrffuussttææ

((883366))  TTEENNDDEERR

tteennddeerraaiiaatt
tteennddeerruuttaanntt
tteennddeerraajj
tteennddeerroottiicc
tteennddeerroottiissmm
tteennddeerreeccttiill
tteennddeerruu§§
tteennddeerreecc††iiee
tteennddeerrmmiicc

((883377))  TTEERRAASSAA

uurrææ  ddee  tteerraassææ
tteerraassiiaall
tteerraassiissmm
tteerraassooll
tteerraassccuunnssææ
tteerraasseemmeenneeaa
tteerraassiinnææ
tteerraassiiccææ

((883388))  TTRREEIIEERR~~TTOOAARREE

ttrreeiieerraattiiccææ
ttrreeiieerraattiissmm
ttrreeiieerrttææcciiuunnee
ttrreeiieerrttaarree
ppaattrruurræættooaarree
ttrreeiieerroottiissmm
ttrreeiieerroottoommaannææ

((883399))  TTRREEMMUURRAA  ((AA))

ttrreemmuurriiaann
ttrreemmuurræættuurreellee
ttrreemmuurriittoorr
ttrreemmuurriibbuunndd
ttrreemmuurrmmuurr
ttrreemmuurruuiitt
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ttrreemmùùrrææ--nn--gguurrææ
ttrreemmuurraa--††iiggæænncciiii

((884400))  TTRRIIAANNGGLLUU

ttrriiaanngglloo--ssaaxxoonn
ttrriiaanngglluuttiitt
ttrriiaanngglluummææ
ttrriiaanngglluummee††
ttrriiaanngglliiccaann
ttrriiaannggllooiiddaall
ttrriiaannggllii§§
ttrriiaanngglloodd
ttrriiaanngglliieettiicc
ttrriiaanngglliioossnniicc

((884411))  TTRRIIBB

ttrriibbaalliinneezz
ttrriibboonnuucclleeuu
ttrriibboozzææ
ttrriibbeerriicc
ttrriibbiiddeemm
ttrriibbiiss
ttrriibbiiddeemm
ttrriibboovvnniicc
ttrriibbrriicc
ttrriibboommiinnaabbiill
ttrriibbuulliiee
ttrriibbuulliicc
ttrriibbuuzziivv

((884422))  TTRRIIFFOOII

ttrriiffooiinniicc
ttrriiffooiilleettoonn
ttrriiffooiiooss
ttrriiffooiirree
ttrriiffooii§§
ttrriiffooiinniicciittaattee
ttrriiffooii§§oorr
ttrriiffooii††ææ
ttrriiffoolliieenntt
ttrriiffooiilleettaarree
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((884433))  TTRRIILL

ttrriillooggiicc
ttrriilleecc††iiee
((ccaa))ttrriill

((884444))  TTRRIISSTT

ttrriissttmm
ttrriissttee††
ttrriisstteeaa††ææ
ttrriissttee††iimmee
ttrriissttaallaannttææ
ttrriisstteerriiee
ttrriisstteerriiccææ
ttrriissttoo--rroommâânn
ttrriissttoorriiee
ttrriissttoovv

((884455))  TTRRUUPP

ttrruuppooss
ttrruuppooaacchhee§§
ttrruuppææiirree
ttrruuppììuu
ttrruuppiiccaall
ttrruuppoolloogg
ttrruuppoollooggiiee
ttrruuppeeaa††ææ
ttrruuppeeaannddrrææ
ttrruuppiiffeerrææ
ttrruuppuulleenn††ææ
ttrruuppuulleenn††iiooaassææ
ttrruuppuulleennttiiccææ
ttrruuppii§§
ttrruuppuullaattuurrææ
ttrruuppuullaannttææ
ttrruuppuullooaassææ
ttrruuppiinnææ
ttrruuppaannææ
ttrruuppiissmm
ttrruuppeettiissttææ
ttrruuppooppaauuzzææ
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ttrruuppaallnniiccææ
ttrruuppeellnniicc
ttrruuppii§§ttee
ttrruuppuuiittoorr
ttrruuppuuiicc
ttrruuppaa§§ææ
ttrruuppuubbeerr
ttrruuppuubbiiss
ttrruuppuuddiicc
ttrruuppuuddooaarree
ttrruuppooaarree
ttrruuppaammeenntt
ttrruuppoouu
ttrruuppeettee
ttrruuppoovvnnaa
ttrruuppoovvsskkaa
ttrruuppeellllaa
ttrruuppeeffaacc††iiee
ttrruuppooaaiiccææ
ttrruuppooaaiiee
ttrruuppooii
ttrruuppoovv
ttrruuppooaaffææ
ttrruuppaannccææ
ttrruuppeessttrruu
ttrruupptt
ttrruuppaa††iiee
ttrruuppuuiitt
ttrruuppuuii--mm--aa§§  §§ii  nn--aamm  ccuuii
ttrruuppuullppææ
ttrruuppuullææ
ttrrùùppuullææ
ttrruuppuullss
ttrruuppuuppææ
ttrruuppuurruurrii
ttrruuppaarr§§iivv
ttrruuppaarrttee
ttrruuppaassiiuunnee
ttrruuppaa§§nniicc
ttrruuppaattiimmææ
ttrruuppaatthhooss
ttrruuppaattrriiee
ttrruuppeellnniicc
ttrruuppeenniiss
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((884466))  TTUUFFAA,,  TTUUFFII∑∑

ttuuffaannaattiicc
ttuuffaannttææ
ttuuffaacceerree
ttuuffaagguurree
ttuuffaaiimmææ
ttuuffaannaarr
ttuuffii§§iicc
ttuuffaannttoommææ
ttuuffii§§tteeiiccææ

((884477))  TTUURR

CCoonnttuurruull  ppaannttaalloonniilloorr
MMææ  ddooaarree--nn  ccoonnttuurr
ttuurree§§ææ
ttuurreeaannddrrææ
ttuurrooaassææ
ttuurriittaattee
ttuurraabbiill
ttuurraa  MMaatteerr
ttuurrdduulliiuu
ttuurrlliiuu  
ttuurruulleeaannddrruu

((884488))  TTUURRBBAATT

ttuurrbbaarriiuu  
ttuurrbbaallee
ttuurrbbaalleennææ
ttuurrbbaallttiicc
ttuurrbbaattaall
ttuurrbbaattaalliioonn
ttuurrbbaattaanntt
ttuurrbbaatteerriiee
ttuurrbbaattaacc
ttuurrbbaattiittuuddiinnee

((884499))  TTUURRTTAA

ttuurrttiiccaarriiee
ttuurrttiisstt

728P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



ttuurriiee
ttuurrtteeèè
ttuurrttooss
ttuurrttiittuuddiinnee
ttuurrttiimmee
ttuurrttoo§§iiee
ttuurrttaalliicc
ttuurrttaalliicciissmm
ttuurrttaalleenntt
ttuurrttuulliiuu
ttuurrtteeaann
ttuurrtteenniiee
ttuurrtteezzaann
ttuurrttuulliittaattee
ttuurrttii§§
ttuurrttææ--vveerrddee
ttuurrttiieerrææ
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((885500))  ¢¢AAPP

††aappaarraatt
††aappaarreenn††ææ
††aappaarrttee
††aappaattiicc
††aappeellaattiivv
††aappeettiitt
††aappiiccooll
††aappii§§
††ææppiimmee
††aappiiccuullttuurrææ
††aapplliiccaa††iiee
††aappooccaalliippttiicc
††aappooddiiccttiicc
††aappoolliinnddiicc
††aappoollooggiiee
††aappoollooaaggææ
††aappoossttiill
††aappoossttiiee
††aappoossttaazziiee
††aappootteeoozzææ
††aapprriigg
††aapptt
††aapprrooppoo
††aappuuccæættuurrææ
††aappuusseeaann
††aappee§§
††aappuullee§§
††aappuulloossnniicc
††aappuulleettee
††aappuulleenn††ææ
††aappuullee††
††aappuullooppuullooss
††aappuulliiggaanniicc
††aappuullii§§
††aappuulliittaattee
††aappuulliittuuddiinnee
††aappuulliimmeenntt
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††aappuulliimmeennttaalliittaattee
††aappuullaammeenntt
††aappuullaammeennttoo
††aappuulliicc
††aappuulliiccææ

((885511))  ¢¢~~RRAANN

††æærraanncceessttrraall
††æærraannccoorrææ
††æærraannggææ
††æærraannii††ææ
††æærraanncchh
††æærraannttiiee
††æærræænngguussttææ
††æærraanngguurrooaassææ
††æærraannddrruu
††æærraanneevvooiiee
††æærraanneexx
††æærraannggeelliissmm
††æærraanniimmaa††iiee
††æærraannoommaalliiee
††æærraannttaallggiiee
††æærraannttiicc
††æærraannttrrooppooiidd
††æærraannuuss

((885522))  ¢¢ÂÂ¢¢~~

NNuu  mmaaii  ††ââ††ââii  ddiinn  ††ââ††ââ††aa  ∞∞eeiiaa!!
¢¢ââ††ââii--mm--aa§§  §§ii  nn--aamm  ††uuii
††ââ††ooaappææ
††ââ††ooaaccææ
††ââ††ooaaiiccææ
††ââ††ooaalleettææ
††ââ††ooaalleettaattææ
††ââ††ooaammnnææ
††ââ††oommnnaattiiccææ
††ââ††oommnniiee
††ââ††oommnniiffeerrææ
††ââ††ooaannææ
††ââ††ooaanniiccææ
††ââ††ooaarrssææ
††ââ††ooaarrcceerree
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††ââ††ooaarrttææ
††ââ††oorrttooaassææ
††ââ††oobbææ
††ââ††oobbiiccoollææ
††ââ††oobbooggaanniiccææ
††ââ††oobboo§§aarrnniiccææ
††ââ††ii§§
††ââ††iimmee
††ââ††iirree
††ââ††ââ††ææ
††ââ††oocc
††ââ††ooaannccææ
††ââ††ooccaannææ
††ââ††ooccaattææ
††ââ††ooccæænnii††ææ
††ââ††ooccæættooaarree
††ââ††ooccmmaaii!!
††ââ††ooccmmeeaallææ
††ââ††ooii
††ââ††oollæænneeaallææ
††ââ††oollæænniittææ
††ââ††oollbbææ
††ââ††oolleerraannttææ
††ââ††oolleerraann††ææ      Casæ de - cite§te : †â†ordel
††ââ††oolloommaaccææ
††ââ††oolloo§§ccaannææ
††ââ††oollooaa§§ccææ
††ââ††oolloo§§ccuu††ææ
††ââ††oolltteeccææ
††ââ††oonn
††ââ††oonnaajj
††ââ††oonnaalliittaattee
††ââ††oonniiccææ
††ââ††oonnaallææ
††ââ††oonneettææ
††ââ††oonniiffiiaannttææ
††ââ††oonniiffeerrææ
††ââ††oonniittuuddiinnee
††ââ††oonniittaattee
††ââ††oonnssuurrææ
††ââ††oonnuuss
††ââ††ooppiiee
††ââ††ooppooggrraaffiiee
††ââ††oonniimmiiee
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††ââ††oonnoommaassttiiccææ
††ââ††oorraaccee
††ââ††oorreeffiieerree
††ââ††oorreenntt
††ââ††oorriidd
††ââ††oorrppiillææ
††ââ††oorrssaaddææ
††ââ††oorrssiiuunnee
††ââ††oorr††ææ
††ââ††oorr††iioonnaarr
††ââ††oolliittaarrææ
††ââ††oolliittaarriissmmuuss
††ââ††ootteemm
††ââ††ooddaattææ!!
††ââ††oottuunnaa
††ââ††oovvaarrææ§§ææ
††ââ††oovvæærrææ§§iiee
††ââ††ooxxiiccææ  
††ââ††ooxxiiccoommaann  
††ââ††ooxxiiccoommaanniiee
††ââ††uuaarreeggææ      Care-i albastræ
††ââ††uucciiuurriiee      Care-i ca Sulamita
††ââ††uuffææ
††ââ††uufflliittææ
††ââ††uuffooaassææ
††ââ††uullaaii!!  A Ardelencei
††ââ††uulleeii
††ââ††uulliittææ
††ââ††uullnniiccæærreeaassææ      Cæci ele au nu doar bucin - ci §i †â†in
††ââ††uulluummbbææ      Care †â†ulumbeazæ : p§§§t!, p§§t!
††ââ††uunnssææ  
††ââ††uurrbbiinnccææ      La Ma§a, nevasta Ivanului
††ââ††uurrccææ
††ââ††uurrccuullii††ææ
††ââ††uurreeaallææ
††ââ††uurreellææ      Ziceam cæ era un tanc
††ââ††uurriissmm
††ââ††uurriissttææ
††ââ††aaiiccææ
††ââ††aall
††ââ††aallnniiccææ
††ââ††aalliittuuddiinnee
††ââ††aalliiccææ
††ââ††aalliiffoorrmmææ
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††ââ††aann††oo§§ææ  Pleonasm
††ââ††aappoo§§ææ
††ââ††aarrccææ
††ââ††ààrriinnææ
††ââ††aarrììnnææ
††ââ††aa††ææ
††ââ††ææccæænniittææ
††ââ††æærræænneeaassccææ Ea fiind, în fapt, ¢alpa Tærii
††ââ††ææ††iiccææ
††ââ††eeaappææ
††ââ††eeaappæænnææ
††ââ††eeaavvææ  
††ââ††eell
††ââ††eelliinnææ
††ââ††eesstt
††ââ--††ii--aa§§!!
††ââ††iiggaannccææ      Normal : altfel cine ar fi dat sân alb puilor de boieri - albi,

dealtfel concepu†i cu fierarul Cur†ii
††ââ††iiiittooaarree
††ââ††iinneerree  …de minte - de aici se trage memoria : de la Mamelia
††ââ††iinnttææ
††ââ††iinnttaattææ
††ââ††iinnuuttææ
††ââ††iiuuiittuurrææ
††ââ††ââffnnææ
††ââ††uummbbuurruucc
††ââ††ââ§§nniittuurrææ
††ââ††ââ§§nnii††ææ      Artezianæ domesticæ
††ââ††ooppææiiaallææ
††ââ††ooppâârrllaannccææ      Vorbe goale : a§a cum pula nu §tie carte, nici †â†a nu 

poate fi †oapæ
††ââ††oo§§ccææ
††ââ††uuccæærrææ      Ca fasolea (pæstæi) ardeleneascæ ;  §i ca cubìcul bænæ†an, cel

din Pavele, Pavele… 
††ââ††uugguuiiaattææ      Ca sæ pætrundæ mai lesne-n guræ
††ââ††uuiiccææ      Dacæ vacile §vai†e dau lapte-cu-§ocolatæ, de ce vaca româncæ

n-ar da brânz¶-cu-†uicæ?
††ââ††uunnddrrææ
††ââ††uurrccaannææ  Aici se vede legætura indestructibilæ între Mioaræ §i 

Miori†a Protopopescu: ambele-s (cam) †urcane
††ââ††uurrllooii        Vezi : †umburuc
††ââ††uurr††uurree
††ââ††uu§§ccææ
††ââ††uu††uurrooii
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††ââ††oolliinnææ    Alelei, ¢â†olino!, strigæ Fæt Frumos la Baba ¢â†oloanca
††ââ††uuccaarree
††ââ††uuccaannææ
††ââ††oo§§ììee
††ââ††ââ§§ææ
††ââ††iimmee
††ââ††iittuuddiinnaalliittaattee
††ââ††aann††oo§§ææ
††ââ††aaii
††ââ††aaiinniiccææ
††ââ††aalleenntt
††ââ††aalleennttaattææ
††ââ††aalliiaannccææ
††ââ††uurrvvææ
††ââ††ooaarrffææ
††ââ††oollæærraaii
††ââ††oorrddeell
††ââ††aannddrrææ
††ââ††aannddrriiccææ
††ââ††æærrooaaiiccææ      Astea-s piezi§ate
††ââ††eemmppeerraammeenntt
††ââ††eeoollooggiiee
††ââ††oonniiccææ
††ââ††oonniissmm
††ââ††eeaappæænnææ
††ââ††iippæætt
††ââ††oolliittaattee
††ââ††oolliissmm
††ââ††uunneett
††ââ††uurraa--vvuurraa
††ââ††uurrbbaattææ
††ââ††uurrccææ
††ââ††uurree§§ææ
††ââ††aacc
††ââ††aaccoo--rroommaannææ
††ââ††aaiissmm        Vær cu Dada
††ââ††aallbbææ
††ââ††aallmmaa††iiaannææ      Cum ar veni : când albæ, când neagræ
††ââ††aanniiee
††ââ††aannssaattooaarree
††ââ††aannuuss
††ââ††aannss      Frate cu Dansul Bunicului
††ââ††aannuubbiiaann      Pe ghea†æ, între Vidin §i Giurgiu
††ââ††aarrnniiccææ
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††ââ††ee--aa  aassccuunnsseelleeaa
††ââ††ee--aa--nn  ppiicciiooaarreelleeaa
††ââ††iiaaffaann
††ââ††iiaalloogg
††ââ††oollooffaannææ
¢¢ââ††oommnniiaa  SSaa
††ââ††oommnnii§§ooaarrææ
††ââ††oommnnii††ææ
††ââ††oorraaddææ
††ââ††oorriiaannææ
††ââ††oorriiccææ
††ââ††oorrnniiccææ
††ââ††oorriittaattee
††ââ††oorriittaarrææ
††ââ††oorriittooaarree
††ââ††oorrmmeezzææ
††ââ††oorrmmiittoorr
††ââ††oorrssaall
††ââ††oouuææ
††ââ††oozzææ
††ââ††oozzaarree
††ââ††oozzaajj
††ââ††ooxxææ
††ââ††uuaallææ
††ââ††uuaalliissmmuuss
††ââ††uuaalliittaattee
††ââ††uuiiooaassææ
††ââ††uuiioo§§iiee
††ââ††uullccee
††ââ††uullcciimmee
††ââ††uullcciinneeee
††ââ††uullccii§§ooaarrææ
††ââ††uullcciiuu
††ââ††uullccee§§ææ
††ââ††uullccii§§
††ââ††uurrdduulliiee
††ââ††uuttccææ
††ââ††uu--ttee--vviinnoo
††ââ††aagguurree
††ââ††aalliiee
††ââ††aallnniiccææ
††ââ††iimmee
††ââ††iillddee§§
††ââ††iilliiaallææ
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††ââ††iilliiaalliittaattee
††ââ††iilliiaa††iiee
††ââ††iinnee††ee
††ââ††iirraavv
††ââ††oocc
††ââ††ooccooaassææ
††ââ††ooiiooaassææ
††ââ††oolloossiinn††ææ
††ââ††oolloossiittææ
††ââ††oonneemm
††ââ††oonneettiiccææ
††ââ††oonneettiicciiaannææ
††ââ††oonnoollooggiiee
††ââ††oorrttiiffiiccaanntt
††ââ††oorrttiiffiiccaa††iiuunnee
††ââ††uuggaaccii
††ââ††uuggaarrnniicc
††ââ††uuggiittiivv
††ââ††uurrccææ
††ââ††uulliittaattee
††ââ††uulliissmm
††ââ††uulliittuuddiinnee
††ââ††aa††aacchhiinnææ
††ââ††uuddiiccææ
††ââ††uuddiibboonnddeerriiee
††ââ††uuiiaannddrrææ
††ââ††uullssaa††iiee
††ââ††uullssaattiillææ
††ââ††aabbiinnææ  Ræpirea ¢â†abinelor
††ââ††aaccrraammeennttaall
††ââ††aaccrriiffiicciiuu
††ââ††aaccrriilleeggiiuu
††ââ††aaddiicc
††ââ††aaffiicc
††ââ††aaffiissmm
††ââ††aalloonn
††ââ††aalloonnaarrdd
††ââ††aalluutt!!
††ââ††aammaarriitteeaannccææ
††ââ††aabbùù  
††ââ††aaccttiiccææ
††ââ††aaiinnææ
††ââ††aallaassootteerraappiiee
††ââ††aalleenntt
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††ââ††aamm--nniissaamm
††ââ††aannaanniiccaa
††ââ††aarriiff
††ââ††aattuuaajj
††ââ††aavveerrnnææ
††ââ††iinneerreett

((885533))  ¢¢IIGGAANN

††iiGGaannggee
††iiggaannaarrhhiiee      Vezi ¢iganiada budaicæ
††iiggaannaassâânnaa
††iiggaannaattoommiiee
††iiggaanncceessttrraall
††iiggaanncceessttrraallììee
††iiggaanncciiee
††iiggaannccoorrææ
††iiggaannddrrooggiinn
††iiggaanneemmiicc
††iiggaanneemmoonnææ--ddee--mmaarree
††iiggaanneevvooiiee
††iiggaanneesstteezziiee
††iiggaanneexxææ
††iiggaanneexxaattææ
††iiggaannggeelliiccææ
††iiggaannggeelliissmm        Orfeu Negru
††iiggaanngglliiccaannddrriiuu Gipsy Cræciun
††iiggaannggrreennaajj
††iiggaanniimmaa††iiee
††iiggaanniimmaall
††iiggaanniimmaattooaarree
††iiggaanniimmiisstt
††iiggaannooddiinn
††iiggaannoosstt
††iiggaanntteerriioorr
††iiggaannttiicc
††iiggaannttrrooppiidd
††iiggaannttuumm
††iiggaannuuaall
††iiggaannuuss
††iiggaannaallææ
††iiggaannaalliittaattee
††iiggæænnii§§
††iiggæænniittuuddiinnee
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††iiggaannddiittiissmm
††iiggæænnææ††eeaann
††iiggæænnuuiiaallææ
††iiggæænnuuiittoorr
††iiggaannaall
††iiggaannaalliittaattee
††iiggaannaalliizzaa††iiee
††iiggaannaalliiee
††iiggaannddeell
††iiggaanncciioocc
††iiggaannddeellææ
††iiggaannddiiddaattuurrææ
††iiggaannddooaarree
††iiggaannddrriiuu
††iiggaannggrreennææ
††iiggaanniibbaall
††iiggaanniibbaalliissmmuuss
††iiggaanniiccuullææ
††iiggaanniiccuullaarrææ
††iiggaanniinnææ
††iiggaanniiccuullttuurrææ
††iiggaannii††iiee
††iiggaannoonniizzaarree
††iiggaannttaabbiillee
††iiggaannttaarriiddææ
††iiggaannttiilleennææ
††iiggaannùùllææ
††iiggaannccii Danciul de serviciu
††iiggæænncciiuugg
††iiggaannddaannaa      Se §i pæle§te
††iiggaanniiaann  
††iiggaannuuss
††iiggaannss ¢igananìca
††iiggaannssaattooaarree  
††iiggæænn††uuiittooaarree
††iiggaannaarriioott
††iiggaannaattiissmm
††iiggaannddoossiittææ
††iiggaannddoosseeaallææ
††iiggaannffaarroonn
††iiggaanniioonn
††iiggaannttaassmmææ
††iiggaannttaassttiicc
††iiggaannttoommaattiicc
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††iiggaanngg
††iiggaannggsstteerr
††iiggaannooiidd
††iiggaannooiiddaall
††iiggaannggiiuu
††iiggaannddaarrmmeerriiee      Când se joacæ ei de-a ¢igano†ii §i ¢igandarmii
††iiggaanncchhiinnooss
††iiggaanngghhiinnææ
††iiggaannttææ
††iiggaannsseenniisstt
††iiggaanntteeiissmm
††iiggäännddlleerr
††iiggaannggooaarree
††iiggaanngguurrooss
††iiggaanngguurroozziittaattee
††iiggaanngguussttææ
††iiggaannoolliinnææ
††iiggaanncciiuurriiuu
††iiggaanncciiuurriiaann        Hæl cu icrili
††iiggaannddrriinn
††iiggaannddiibbuullaarr
††iiggaannddoollææ
††iiggaannddoolliinnææ
††iiggaannddoolliinnaattææ
††iiggaannddrrææ
††iiggaannddrraaggoorrææ
††iiggaanneellææ
††iiggaannggaallaaggiiuu
††iiggaannggaallaaggiiooaaccææ
††iiggaannggaanneellii††ææ
††iiggaanngglliittoorr
††iiggaanngglleeaallææ
††iiggaanniiaacc
††iiggaanniiaabbiill
††iiggaanniieerraatt
††iiggaanniieerriissmm
††iiggaanniilloovviissmm E-he, Dostoievski - nu doar Pu§kin
††iiggaanniippuullaarree
††iiggaanniippuullaattoorr
††iiggaanniippuullaa††iiuunnee  ∑i uite-a§a ie§i Românul : drept din Rom
††iiggaanniivveellææ
††iiggaannddrraavveellææ
††iiggaann§§ææ
††iiggaann§§eettææ
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††iiggaannttææ
††iiggaannttiillææ
††iiggaannttiiee
††iiggaannuuaall
††iiggaannuussccrriiss
††iiggæænnææssttiirree
††iiggæænnuunncchhii
††iiggæænnaaddææ
††iiggæænnaammiillææ
††iiggæænnaannææ
††iiggæænnaannddrrææ
††iiggæænnaarrdd
††iiggæænneeaamm††
††iiggæænneeaaoo§§      De-al nostru : De la Traian §i Decebal
††iiggæænnooaappttee
††iiggæænnooaassttrrææ  ∑i ce-ar fi dacæ ne-am asuma †igænitatea?
††iiggæænnuuddææ
††iiggæænnuuddiittaattee
††iiggæænnuu--mmææ--uuiittaa
††iiggæænnuunnttææ
††iiggæænnuurrlliiee
††iiggæænnuurrssææ
††iiggaannsseexxuuaalliissmm
††iiggaanntteeiissmm    
††iiggaanncchhii!!
¢¢iiggaannccttiittaatteeaa  SSaa
††iiggaannccttuuaarr
††iiggaanngghhiinnaarr
††iiggaannssccrriittææ        ïn fine, ajungem de unde-am plecat
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U

((885544))  UUGGEERR

uuggeerraarr
uuggeerraarriiuu
uuggeerriidd
uuggeerrii§§
uuggeerriittuuddiinnee
uuggeerrmmiinnaall
uuggeerrmmaanniicc
uuggeerrooss
uuggeerruunnzziiaall
uuggeerraaddiiccaarree
uuggeerraattææ
uuggeerraaii
uuggeerraassmmiicc
uuggeerrbbiivvoorrnniicc
uuggeerrnnaacceeuu
uuggeerreecctt
uuggeerreeccttiill
uuggeerreeccttooaarree
uuggeerreecc††iiuunnee
uuggeerreeddiittaarr
uuggeerreess
uuggeerreettee
uuggeerriimmee
uuggeerrooaarree
uuggeerrooii--ccoommiicc
uuggeerrooiissmm
uuggeerrooiinnææ  aa  mmuunncciiii
uuggeerroottiicc
uuggeerraall

((885555))  UUIIMMIIRREE

uuiimmiinneenntt
uuiimmiinneenn††ææ
uuiimmii§§
uuiimmiittuuddiinnee
uuiimmiittaa††iiee
uuiimmììmmiiccææ
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uuiimmiinnuuaarree
uuiimmiinnuunnaatt
uuiimmiinnuunnee
uuiimmeennss
uuiimmiirreeaassmmææ
uuiimmiirrooss
uuiimmiirroossiitt
uuiimmiittaattee
uuiimmiirraajj
uuiimmiisstteerr
uuiimmììttiicc
uuiiMMiittiiccææ

((885566))  UUMMEEDD

UUmmèèzziiii  §§ii  PPeerr§§iiii
uummeeddiiuu
uummeeddiiee
uummeeddiiooccrruu
uummeezziinnææ
uummeeddee§§
uummeeddii§§
uummeeddiittuuddiinnaalliittaattee
uummeezzzzoossoopprraannææ
uummeezzaatt
uummeeddiicc
uummeeddiiccaa††iiee
uummeeddiiccaammeenntt
uummeeddeellwweeiissss
uummeeddeemmiicc
uummeeddiiffiicciiuu
uummeezziittaanntt
uummeezzootteerriicc

((885577))  UUMMIILLIIRREE

uummiilliioonnaarr
uummiilleennaarr
uummiilliittaarr
uummiillii††iiee
uummiilloogg
uummiillooss
uummiilluuiittoorr
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((885588))  UUMMOORR

uummoorrbb
uummoorrff
uummoorrtt
uummoorrggææ
uummoorrnn
uummoorrii§§ccææ
uummoorriicc
uummoorriittuuddiinnaalliittaattee
uummoorriimmee
uummoorreeaallææ
uummoorrììee
uummoorr  llaa  mmoorrtt  nnuu  ssccooaattee  oocchhiiii

((885599))  UUNN

uunnaanniimm  --  ddooii  nnaanniimmii
uunnaanniimmææ  --  ddoouuææ  nniimmee((nnii))
uunnaanniimmiittaattee  --  ddoouuææ  nnaanniimmiittææ††ii
uunncchhiiaa§§  --  ddooii  cchhiiaa§§ii
uunncchhii§§oorr  --  ddoouuææ  cchhii§§iiooaarree
uunncciiaall  --  ddoouuææ  cciiaallee
uunncciiee  --  ddooii  cciiii
uunnccrroopp  --  ddooii  ccrrooppii
uunnddaa  --  ddooii  ddaa
uunnddeevvaa  --  ddoouuææ  ddeevvaallee
uunnddiirree  --  ddoouuææ  ddiirrii
uunnddii††ææ  --  ddooii  ddii††ii
uunndduuiiooss--  ddooii  dduuiioo§§ii
uunneellttiirree  --  ddoouuææ  eellttiirrii
uunneeoorrii  --  ddoouuææ  eeoorrii//  eeoorree
uunnggeerree  --  ddooii  ggeerrii
uunnggæættoorr  --  ddooii  ggæættoorrii
uunngghheerr  --  ddoouuææ  gghheeaarree
uunngghhiiuullaarr  --  ddooii  gghhiiuullaarrii
uunngguueenntt  --  ddooii  gguueenn††ii
uunngguurr  --  ddoouuææ  gguurrii
uunngguurreeaann  --  ddooii  gguurreennii
uunniiaatt  --  ddooii  iiaa††ii
uunniicc  --  ddooii  iiccii
uunniiccaatt  --  ddooii  iiccaa††ii
uunniiccoorrnn  --  ddooii  iiccoorrnnii
uunniillaatteerraall  --  ddooii  iillaatteerraallii

744P A U L G O M A   - ALFABECEDAR



uunniilliinnggvv--  ddooii  iilliinnggvvii
uunniioonnaall  --  ddooii  iioonnaallii
uunniioonniisstt  --  ddooii  iioonnee§§ttii
uunniirree  --  ddooii  iirrii
uunniisseexxuuaatt  --  ddooii  iisseexxuuaa††ii
uunniissoonn  --  ddoouuææ  iissooaannee
uunniivveerrss  --  ddooii  iivveerr§§ii
uunniivveerrssiittaarr  --  ddoouuææ  vveerrssaattiilliittaarree
uunniivvoocc  --  ddooii  iivvooccii
uunnss  --  ddooii  --§§--ii
uunntt  --  ddooii ††--ii
uunnttddeelleemmnn  --  ddooii  ddeelleemmnnii
uunnttooss  --  ddooii  ttoo§§ii
uunnttuurrææ  --  ddooii  ttuurrii//  ddoouuææ  ttuurree
uunnsspprreezzeeccee  --  ddooii  sspprreezzeeccii

((886600))  UUNNDDUUIIRREE

uunndduudduuiirree
uunndduuii§§aattææ
uunndduuiioo§§iiee
uunnddùùdduuiiee
uunndduuddùùiiee
uunndduudduuii††ææ
uunndduueellggiiuu
uunndduuiiuumm
uunndduueett
uunndduuiiaacc

((886611))  UURRBBEE

‘‘uurrbbææssæærriiee
uurrbbææ
uurrbbii§§ttiinnææ
uurrbbuulliiccee
uurrbbaarr
uurrbbiilliinniiuu
uurrbbaattuurrææ
uurrbbeettææ
uurrbbùùrrææ

((886622))  UURRZZIICC~~

UUrrzziiccææ  lluummeeaa  ccee--oo  uurrzziiccee……  
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uurrzziiccaallææ
uurrzziicceerree
uurrzziicctteerr
uurrzziiccnneett
uurrzziiccttuuss
uurrzziiccooss
uurrzziiccii§§
uurrzziiccaammeenntt
uurrzziiccaann
uurrzziiccaannttææ

((886633))  UUSSTTUURRAARREE

CCee  mmaaii  uussttùùrraa--vvuurraa??  
LLuuaa††ii,,  uussttuurraa††ii,,  aacceessttaa  eessttee  TTrruuppuull  MMeeuu……  
uussttuurrzzæættuurrææ
uussttuurriioonn
uussttuurrbbaatt
uussttuurrbbaarree
uussttuurrcciimmee
uussttuurrccooaaiiccææ
uussttuurreeaallææ
uussttuurrggeenn††ææ
uussttuurriissmm
uussttuurriissttiiccææ
uussttuurrllææ
uussttuurrttiimmee
uussttuurroo§§uu
uussttuurruuiittuurrææ

((886644))  UUSSTTUURROOII

gguussttuurrooii
bbuussttuurrooii
mmuussttuurrooii
ffuussttuurrooii
aarrssttuurrooii
‘‘ssttuurrooiibb
uussttuurrooiinniicc
uussttuurroosstt
uussttuurreeaassccææ
uussttuurrii§§
uussttuurriittuuddiinnee
uussttùùrree§§
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uussttuurreettee
uussttuurree††
uussttuurriittaattee
uussttuurreennææ
uussttuurriiccææ
uussttuurreell
uussttuurreeaa

((886655))  UUZZAA  ((AA))

UUzzaaddiiee
uuzzaammeenntt
uuzzoo§§
uuzziittuuddiinnee
uuzziittuuddiinnaalliittaattee
uuzzaahhæærr
uuzzaaiiccææ
uuzzæærriittææ
uuzzæættuurrææ
uuzzaaii
uuzzæættuuttææ
((AAuugguussttiinn))  UUzzuurraa
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V

((886666))  VVAACCAA

vvaaccaaddeemmiiee
vvaaccaaddeemmiicciiaannææ
vvaaccaappeellllaa
vvaaccaattiisstt
vvààccoo§§ææ
vvææccooaassnniiccææ
vvææccæærriiee
vvaaccaaddeeaa
vvaaccaarriiaann
vvaaccaassææ
vvaacccceelleerraattææ
vvaacccceepp††iiee
vvaacccceenntt
vvaacccceessoorriiee
vvaaccoolliittææ
vvaaccoonntt
vvaaccoorrdd
vvaaccrroommeeggaalliittiiccææ
vvaaccoorrnnaammeennttaalliiccææ
vvaaccttuuaallææ
vvaaccuuppllaarree
vvaaccuuppllæærraaii
vvaaccvviillææ
vvaaccvvaarriiuu
vvaaccaarreett
vvaaccaalliittaattee

((886677))  VVAAGGIINN

vvaaggiinneecceeuu
vvaaggiinnggeelliissmm
vvaaggiinneeccoolloogg
vvaaggiinneeccoollooggiiee
vvaaggiinneerree
vvaaggiinnggaa§§ææ
vvaaggiinnggææ§§iiee
vvaaggiinnggiiee
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vvaaggiinniittoorr
vvaaggiinnttææ
vvaaggeennttiilliicc
vvaaggiinnffiinniitt
vvaaggiinniièè
vvaaggnniimmee
vvaaggiinniittuuddiinnee
vvaaggiinnffeecctt
vvaaggiinnffeerrnnaall
vvaaggiinniittaattee Særæcu†a : §i-a pierdut vaginitatea 
vvaaggiinnffaannttææ
vvaaggiinnee§§ææ
vvaaggiinnaattææ
vvaaggiinnooaassææ
vvaaggiinnuulleennttææ
vvaaggiinnggiiaall
vvaaggiinneecclluubb
vvaaggiinneeffiill
vvaaggiinneemmaatteeccææ
vvaaggiinneeaasstt      Cum s-ar zice: care face filme porcografice
vvaaggiinneessccoopp
vvaaggiinniicc
vvaaggiinnoocceeffaalleeee
vvaaggiinnoovvnniicc
vvaaggiinnssttee
vvaaggiinnssttiittææ
vvaaggiinncceennddiiuu
vvaaggiinncciiddeenntt
vvaaggiinncciittaa††iiee
vvaaggiinncciizziiee
vvaaggiinnddeexx
vvaaggiinnddiiaann
vvaaggiinnddiicc
vvaaggiinnddiiccee
vvaaggiinnddiiccaatt
vvaaggiinnddiiccaalliissttææ
vvaaggiinnddiicciiuu
vvaaggiinnddoo--eeuurrooppeeaann
vvaaggiinnddoolleenntt
vvaaggiinndduucceerree
vvaaggiinndduuccttiivv
vvaaggiinndduussttrriiee
vvaaggiinneeddiitt
vvaaggiinneeffaabbiill
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vvaaggiinneelliicc
vvaaggiinneellaarr
vvaaggiinneellaajj
vvaaggiinneelluu§§--îînnvvâârrtteeccuu§§
vvaaggiinneerrtt
vvaaggiinnffiiddeell
vvaaggiinnffoorrmm
vvaaggiinn  ffoolliioo
vvaaggiinneeuu
vvaaggììnniimmææ
vvaaggiinniimmooaassææ
vvaaggiinnii††iieerree
vvaaggiinnoocceenntt
vvaaggiinnssaa††iiaabbiill
vvaaggiinnssoolleenntt
vvaaggiinnssppiirraatt
vvaaggiinnttaacctt
vvaaggiinntteeggrruu
vvaaggiinntteennss
vvaaggiinnttrruu
vvaaggiinnttrroodduuccttiivv
vvaaggiinnttrruuss
vvaaggiinnttrruuzziiuunnee
vvaaggiinnttrroovveerrttiitt
vvaaggiinnttuuiittiivv
vvaaggiinnttuuii††iiee
vvaaggiinnuuttiill
vvaaggiinnvvaaggiinnaalliiuu
vvaaggiinnvvaaggiinnaa††iiuunnee
vvaaggiinnvvaalliidd
vvaaggiinnvveerrss
vvaaggiinnvviiddiiee
vvaaggiinn  vviittrroo

((886688))  VVAALLVVAA

vvaallvvaarr--vvâârrtteejj
vvaallvvuulleeoollææ
vvaallvvii††ææ
vvaallvvaabbeett
vvaallvvaabbeettiizzaarree
vvaallvvee††iiaannccææ
vvaallvveettææ
vvaallvvaacc††iiee
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vvaallvvaaccaa  DDoommnnuulluuii
vvaallvvaaccaanntt
vvaallvvaaggiinn
vvaallvvaaggiinniissttrruu
vvaallvvaaggiinniissmmuuss
vvaallvvaaggiinneemmaattooggrraaff
vvaallvvaaiieerr
vvaallvvaallaahhææ
vvaallvvaalleenn††ææ
vvaallvvaalliiddææ
vvaallvvaanniilliiee
vvaallvvaanniillaattææ
vvaallvvaarrggaa  CCiioobbaannuulluuii
vvaallvvaassttææ
vvaallvvæædduuvvææ
vvaallvveecchhee
vvaallvveecciinnææ
vvaallvveellooccee
vvaallvveelluurr
vvaallvveenneerriiccææ

((886699))  VVAAMMPPIIRR

vvaammppiirroommaann
vvaammppiirreeuu
vvaammppiirraannddææ
vvaammppiirraatt
vvaammppiirraammiiddoonn
vvaammppiirreettiicc
vvaammppiirreexx
vvaammppiirroonn
vvaammppiirroo§§ccææ
vvaammppiirrppiirriiuu
vvaammppiirruueettææ
vvaammppiirrtt
vvaammppiirruuiitt
vvaammppiirriiee
vvaammppiirreecctt
vvaammppiirreeddiittaarr
vvaammppiirreettee
vvaammppiirrooiissmm
vvaammppiirroottiicc
vvaammppiirraavv
vvaammppiirriiddææ
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vvaammppiirrii§§oorreelluu††
vvaammppiirroossccooss
vvaammppiirruu††ææ
vvaammppiirreell
vvaammppiirrooss
vvaammppiirreeaall
vvaammppiirroonniiee
vvaammppiirroommaann
vvaammppiirrooggrraaff

((887700))  VVAANNDDAALL

vvaannddaalluuzz
vvaannddaallnniicc
vvaannddaallggiicc
vvaannddaallaacc
vvaannddaallbbææ
vvaannddaalliiee
vvaannddaallaaii--llaammaa
vvaannddaallbbaanneezz
vvaannddaallbbiinnooss
vvaannddaalleennee
vvaannddaalleerrggiiee
vvaannddaalliiaajj
vvaannddaalliiccee
vvaannddaallooggeenn
vvaannddaallppiinn
vvaannddaalleezz
vvaannddaallii§§

((887711))  VVAANNIILLIIEE

vvaanniilliinnææ
vvaanniilliissmm
vvaanniillooss
vvaanniillii§§
vvaanniilloo--cceennttrriissmm
vvaanniilliiaaccvvaanniilliiaannddrrææ
vvaanniilliiaannææ
vvaanniilliimmee
vvaanniilliittuuddiinnee
vvaanniillaarriiaanntt
vvaanniilleeaannææ
vvaanniilliioonn
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vvaanniilliittaarr
vvaanniilliizziibbiill

((887722))  VVAANNIITTAATTEE

aavvaanniittaattee
vvaanniittrrooss
vvaanniittrroossiissmm
vvaanniittaattiissmm
vvaanniittaattiittuuddiinnaalliittaattee

((887733))  VVAARRGGAA

vvaarrggaatt
vvaarrggææ††eeaallææ
vvaarrgguummeenntt
vvaarrgguummeennttaa††iiee
vvaarrggoottiissmm
vvaarrggaammeenntt
vvaarrggaarree
vvaarrgguuss
vveerrggoo  ssuumm
vveerrggootteerraappiiee
vveerrggoonnoommiiee
vveerrggoottiissmm
vveerrggoosstteerrooll

((887744))  VVAASSTT

vvaassttmmaattiicc
vvaassttæællaallttææ
vvaassttaalloo§§
∑∑ii  ccuu  aassttaa,,  vvaassttaa!!
vvaassttææ--nnooaappttee
vvaasstteenniicc
vvaassttffeell
vvaassttââmmppæærraatt
vvaassttrraall
vvaassttrruu
vvaassttrroolloogg
vvaassttuuppaatt
vvaasstteerriisscc
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((887755))  VVAATTRRAA

vvaattrrooccee
vvaattrraabbiillaarrææ
vvaattrriibbuutt
vvaattrraaccttiivvææ
vvaattrraacc††iiee
vvaattrriiuumm
vvaattrrooffiilliiee
vvaattrrooffiiee
vvaattrrooppiinnææ
vvaattrraacciiaannææ
vvaattrraaffuussiiccææ
vvaattrriinn††ææ
vvaattrruussccææ
vvaattrraaiiccææ
vvaattrriittuuddiinnee
vvaattrriicc
vvaattrrii§§
vvaattrriiee
VVaattrriiaa  RRoommâânnææ
vvaattrriioott
vvaattrriioottiissmmuuss
vvaattrraaccttiivvææ
vvaattrriimmee

((887766))  VVAARRZZ~~

VVaarrzzææ--ttee--aarr  ffooccuull!!
vvaarrzzuurrææ
vvaarrzzooaaiiccææ
vvaarrzzooaaiiee
vvæærrzzooiiooss
vvæærrzzooii
vvæærrzziiccææ
vvæærrzzeell
vvaarrzzeelliinnææ
vvæærrzzæærriiccææ
vvaarrzzæærr
vvæærrzzooiissmm
vvæærrzzeettee
vvaarrzziittuuddiinnee
vvæærrzzii§§
vvæærrzziimmee
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vveerrzziieerr
VViinn  vveerrzzeellee!!
vvaarrzzaaddiiee
vvaarrzzaammbbiillææ
vvaarrzzeellooaassææ

((887777))  VVEECCIINN

VVeecciinnaa  cceeaa  ddee  TTaaiinnææ
CCiinnee  vviinnee  llaa  VVeecciinnææ
vveecciinnaattææ
vveecciinnuuttææ
vveecciinneellææ
vveecciinneettee
vveecciinneeaa††ææ
vveecciinneevvaa
vveecciinnssttee
vveecciinntteezzææ
vveecciinnddiiccææ
vveecciinnddiiggeennææ
vveecciinnddoo--eeuurrooppeeaannææ
vveecciinnddoolleenn††ææ
vveecciinniimmooaassææ
vveecciinniittaattee
vveecciinnii§§
vveecciinniittuuddiinnee
vveecciinniimmee
vveecciinniimmiiooaarrææ

((887788))  VVEELLOOCCEE

VVeellooccee  vveessttee  mmiinnuunnaaaattææ!!
vveelloocciinn††ææ
vveellooccvveenntt
vveellooccnniicc
vveellooccii§§
vveelloocciittuuddiinnee
vveelloocciinnccii
vveelloocciinneell--cciinneell
vveelloocciinneeggeettiicc

((887799))  VVEELLOO  

vveelloocciippeeddeerraassttiiee
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vveelloocciippeeddiiaattrruu
vveellooddrroommeennssuuaalliissmmuuss
vveellooccvveenn††ææ

((888800))  VVEENNIINN

vveenniinnææ
vveenniinniissmm
vveenniinnæættaattee
vveenniinniicc
vveenniinnaanntt
vveenniinnæættaattee
vveenniinniicc
vveenniinnoonnttaall
vveenniinnss
vveenniinnssooaarree
vveenniinnaapptt
vveenniinncceerrtt
vveenniinncciissiivv
vveenniinnddiicc
vveenniinnddeecceenntt
vveenniinnddeexx
vveenniinnddiiccee
vveenniinnddiicciiuu
vveenniinnddiiggoo
vveenniinnddiiuu
vveenniinneellaatt
vveenniinneeggaall
vveenniinneepptt
vveenniinnggeennuuuu  eettcc..

((888811))  VVIISS

vviissoosscceell
vviissooaarree
vviisseell
vviisseeaa
vviissoonniicc
vviissttmm
vviissoonn
vviissææ
vviissii§§
vviissiittuuddiinnee
vviissiimmee
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((888822))  VVIITTRREEGG

vviittrreeggaaii
vviittrreeggææiitt
vviittrreeggaaiittaattee
vviittrreeggii§§
vviittrreeggiittaattee
vviittrreeggooss
vviittrreeggaaiiee
vviittrreeggiimm
vviittrreeggeenntt
vviittrreeggaall
vviittrreeggaalliittaattee
vviittrreeggiinnaa--nnoopp††iiii
vviittrreeggiiuunnee
vviittrreeggiinnaarrææ
vviittrreegguullææ
vviittrreeggiittoorr
vviittrreeggaalliittaarr
vviittrreeggaallaabbiill
vviittrreeggiissmm
vviittrreeggooiissmm
vviittrreegguummeenn

((888833))  VVOOIINNIICC

VVooiinniiccææ  ffæærrææ  FFrriiccææ
vvooiinniicciissmm
vvooiinniicciittaattee
vvooiinniiccii§§
vvooiinniicceelliissmm
vvooiinniiccttuuss
vvooiinniicceett
vvooiinniicceettee

((888844))  VVOOLLUUPPTTAATTEE

vvoolluuppttææ
vvoolluuppttæættoorriiuu
vvoolluuppttææ--ddrreeaappttææ
vvoolluuppttaa§§
vvoolluuppttii§§
vvoolluuppttee††ee
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vvoolluuppttaannddrrææ
vvoolluuppttaannttii
vvoolluuppttaa§§nniiccææ
vvoolluuppttiittuuddiinnee
vvoolluuppttiimmee
vvoolluuppttaaii  vvoolluuppttaarree
vvoolluuppttaammeerroonn
vvoolluuppttaacctt
vvoolluuppttaaiinnææ
vvoolluuppttaalleenntt
vvoolluuppttaalliiee
vvoolluuppttaauurr

((888855))  VVOORRBB~~

VVoorrbbuull  GGææiinniilloorr
VVoorrbb  llaa  HHoorrbb  nnuu  ssccooaattee  rroocchhiiii
UUrrbbii  eett  VVoorrbbii
vvoorrbbeettee
vvoorrbbeettiissmm
vvoorrbbeettiittaattee
vvoorrbbiiee
vvoorrbbiiccuullttuurrææ
vvoorrbbiiccuullttoorr
vvoorrbbeeaallææ
vvoorrbbii§§
vvoorrbbiimmee
vvoorrbbiiccuullaarr
vvoorrbbiicciidd
vvoorrbbiiaacceeuu
vvoorrbbaann
vvoorrbbaarriiuu
vvoorrbbuurrooss
vvoorrbbooaarree
vvoorrbbooaappttææ
vvoorrbbooaaiiee
vvoorrbbiinnaarr
vvoorrbbuurrooss
vvoorrbbaalliiee
vvoorrbbaalliissmm
vvoorrbbaalliissttiiccææ
vvoorrbbuurriieerr
vvoorrbbeehhææiitt
vvoorrbbeelliissmm
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ZZ

((888866))  ZZAACCUUSSCC~~

zzaaccuussccaattææ
zzaaccuussccaaiiccææ
zzaaccuussccaaii
zzaaccuussccaallddææ
zzaaccuussccææzzuuttææ
zzaaccuussccooaassææ
zzaaccuussccooppiiee
zzaaccuussccoorriiee
zzaaccuussccoorruu§§iiee
zzaaccuussccoo††iiaannccææ
zzaaccuussccoovvaarrddææ
zzaaccuussccaaiinniiccææ
zzaaccuussccaa--llaa--BBrreeaazzaa
zzaaccuussccaallææ
zzaaccuussccaannccii
zzaaccuussccaauuttææ
zzaaccuussccaarroottææ
zzaaccuussccaa††ææ
zzaaccuussccæærriiee
zzaaccuussccrrææ
((GGeeoorrggeell))  ZZaaccuussccææ,,  AArrhheeuull  nnaa††iieeii  

((888877))  ZZAADDAARR

zzaaddaarrmmiittee
zzaaddaarraacc
zzaaddaarraaddaaiiccææ
zzaaddaarraavveellææ
zzaaddaarraavveellii§§
zzaaddaarraavveelliinn††ææ
zzaaddaarrwwiinniisstt
zzaaddaarraabbiicc
zzaaddaarraabbeesscc
zzaaddaarraabb
zzaaddaarræættaarree
zzaaddaarrbbiittrruu
zzaaddaarrbboorree
zzaaddaarrcc
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zzaaddaarrddeerree
zzaaddaarrddeeii
zzaaddaarrddeelleeaann
zzaaddaarrggoonnaauutt
zzaaddaarrgguummeenntt
zzaaddaarrhhaaiicc
zzaaddaarrhhoonnttee
zzaaddaarriiccii
zzaaddaarriidd
zzaaddaarriiee
zzaaddaarriieerrggaarrddææ
zzaaddaarriippææ
zzaaddaarriivviisstt
zzaaddaarrmmaatt
zzaaddaarrmmeeaann
zzaaddaarrmmoonniiee
zzaaddaarrmmuurrææ
zzaaddaarrnnììccii
zzaaddaarrttææ
zzaaddaarrii§§
zzaaddaarrææ

((888888))  ZZAAIIAAFFEETT

zzaaiiaaffeettiimmee
zzaaiiaaffeettnniiccææ
zzaaiiaaffeetteeaassccææ
zzaaiiaaffeettììccææ
zzaaiiaaffeettiiee
zzaaiiaaffeettii§§
zzaaiiaaffeettii§§iissmm
zzaaiiaaffeettuuvvææ
zzaaiiaaffeetteerrnn
zzaaiiaaffeettiilliissmm

((888899))  ZZAAMMBBIILL~~

zzaammbbiillaabbiiee
zzaammbbiillii§§
zzaammbbiillaatteerraallææ
zzaammbbiilliiaarrææ
zzaammbbiilliinnggvvææ
zzaammbbiilliinnggvviissmm
zzaammbbiilloobbaattææ
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zzaammbbiillooccuullaarrææ
zzaammbbiilluunnaarrææ
zzaammbbiilliicciiuu
zzaammbbiilliicc
zzaammbbiilliicciiooaassææ
zzaammbbiillaannddrrææ
zzaammbbiillaattoorriiee
zzaammbbiilleettaannttææ
zzaammbbiilliiggeenn††ææ
zzaammbbiilluu††iiee
zzaammbbiilluuvviiee
zzaammbbiillddee§§iiee
zzaammbbiilleettææ
zzaammbbiilliiaa††iiee
zzaammbbiilluussttrrææ

((889900))  ZZAAHH~~RR

zzaahhaarrbbuuzz
zzaahhaarraaccii
zzaahhaarraamm
zzaahhaarrcceeaa--ppaarrccee
zzaahhààrrcchhiinnææ
zzaahhaarrnniiccææ
zzaahhaarreemm
zzaahhaarrppiiee
zzaahhaarrttaann
zzaahhaarr††ii
zzaahhaarraabbiiccææ
zzaahhaarrccææ
zzaahhaarrddeerree
zzaahhaarrddeeii
zzaahhaarrgguuss
zzaahhaarriiaanniissmm
zzaahhaarriiddiittaattee
zzaahhaarrmmiiee
zzaahhaarroommaatt
zzaahhaarrttææ
zzaahhæærrææ
zzææhhæærrii§§

((889911))  ZZAARRZZ~~RR~~

zzaarrzzææ--oo--aarr  ffooccuu!!
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zzæærrzzæærrii§§
zzæærrzzæærriimmee
zzæærrzzæærriiee
zzæærrzzæættooaarree
zzaarrzzòòiiccææ
zzæærrzzæærriissmm
zzæærrzzæærriittuuddiinnee
zzæærrzzæærriiccuullttuurrææ
zzæærrzzæærriiccuullttææ

((889922))  ZZAARRZZAAVVAATT

zzaarrzzaavvaaggiinn
zzaarrzzaavvaaggiinnaall
zzaarrzzaavviissttiiee
zzaarrzzaavvaattiinnææ
zzaarrzzaavvaattiiccææ
zzaarrzzaavvaacciittaattee
zzaarrzzaavvrraaggiiuu
zzaarrzzæævveellccææ
zzaarrzzaavvaattiittuuddiinnaalliittaattee
zzaarrzzaavvaattiimmee
zzaarrzzaavvaattii§§
zzaarrzzæævvooiinniicc
ZZaarraazzaavvaattaa
zzaarrzzaavvaattaarr
zzaarrzzaavvaarrii††iiee
zzaarrzzaavvaattaavviicc
zzaarrzzaavvaa††ooaassææ
zzaarrzzaavvaattrrææ

((889933))  ZZMMEEUU

zzmmeeuunnaatt
zzmmeeuunnii§§
zzmmeeuunneeaallææ
zzmmeeuuffoonniicc
zzmmeeuuffeemmiiss
zzmmeeoolliiaann
zzmmeeoolliittiicc
‘‘zzmmeenneeaallææ
‘‘zzmmeenniittaattee
‘‘zzmmeenniiccuullttuurrææ
zzmmeeii§§ttee
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zzmmeeii§§
zzmmeeooiieerriittiissmm
zzmmiiooaarrææ
zzmmiioorrii††ææ
zzmmeeii††ææ
zzmmeeoolloogg
zzmmeeoollooggiiee

((889944))  ZZMMEEUURR~~

zzmmeeuurrss
zzmmeeuurrssiimmee
zzmmeeuurraattiiccææ
zzmmeeuurriittaattee
zzmmeeuurriittuuddiinnee
zzmmeeuurriiffoorrmmææ
zzmmeeuurriittææ
zzmmeerreeuurrææ
zzmmeerreeuu--mmeerreeuu
zzmmeeuurreenniiee
zzmmeerree--ppeerree
zzmmeerrssii  !!
zzmmeeuurrooaaiiccææ
zzmmeeuurrooppeeaannææ
zzmmeeuurriissttiiccææ
zzmmeeuurriittmmiiccææ
zzmmeeuurrooccoommuunniissmm
zzmmeeuurraalloo--aallttaaiicc
zzmmeeuurraarree
zzmmeeuurrddææ
zzmmeeuurrddooaarree
zzmmeeuurreecchhee
zzmmeeuurreeee
zzmmeeuurreettrrææ
zzmmeeuurreettrraalliittaattee
zzmmeeuurrssiittææ

((889955))  ZZVVÂÂRRLLUUGG~~

zzvvâârrlluunnggææ
zzvvâârrlluunnggoojjaannccææ
zzvvâârrlluubbrriiccææ
zzvvâârrlluubbeennii††ææ
zzvvâârrlluucciiuu
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zzvvâârrlluueettiicc
zzvvâârrlluujjeerr
zzvvâârrlluunnccææ
zzvvâârrlluunneeccooaassææ
zzvvâârrlluuttrrææ

((889966))  ZZVVOONN

zzvvoonnaanniisstt
zzvvoonnaanniimmiisstt
zzvvoonnccttuuooss
zzvvoonnddiinnææ
zzvvoonndduullaattoorriiuu
zzvvoonneesstt
zzvvoonniirriicc
zzvvoonnoorraabbiill
zzvvoonniirriisstt
zzvvoonnoorriiffiicc
zzvvoonnttoollooggiicc
zzvvoonnoommaassttiiccææ
zzvvoonnoommaattooppeeee
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