
36 6.Tiempo Libre

Crucigrama
HORIZONTALES
1. Recipiente para guardar, servir o transportar leche.
3. Porción pequeña y ligera de nieve trabada que cae cuando nieva.
7. Con movimiento agitado.
9. Arma de fuego para disparar proyectiles de gran calibre, compuesta por 
un tubo dispuesto sobre una base, generalmente móvil.
10. Que sucede o se repite cada año. 
12. Persona que tiene por o�cio matar y descuartizar las reses.
13. Vitorear, aclamar con vivas.

15. Relativo al escroto
17. Formación �liforme de la epidermis que cubre la piel de 
ciertos animales, especialmente en los mamíferos.
18. Espacio destinado al paso de personas o vehículos que 
van de un lugar a otro.
19. Ausencia de guerra.
20. Troje.
21. Bolsa del aparato digestivo de las aves que tritura los 
alimentos gracias a su gruesa pared musculosa y a piedras 
pequeñas que ingiere el ave para favorecer el proceso.
22. Embarcación de fondo plano que se emplea en la 
navegación �uvial.

VERTICALES
2. Conjunto de piezas o residuos metálicos casi inservibles. 
4. Herramienta para cavar o recoger y trasladar tierra, 
piedras u otro material.
5. Que contiene en sí tres cosas distintas.
6. Fuga, huida.
8. Persona que tiene por o�cio manejar un tractor.
9. Persona que tiene por o�cio construir o guiar carros o 
carretas.
11. Moneda, pieza de metal.
14. Tejido muy �no y transparente que se emplea para 
cubrir ligeramente algo.
16. Cabo para sujetar anclas u otros objetos de peso.
17. Utensilio que sirve para escribir o dibujar.
18. Permanecer despierto voluntariamente el tiempo 
destinado a dormir.
19. Alimento que se elabora cociendo al horno una pasta 
amasada y fermentada compuesta esencialmente de 
harina, agua, sal y levadura.

IMPERIO

IMPOTENTE

IMPLANTE

JADE

JAGUAR

JALEA

MATERIA

MERENDAR

PELIGRO

PELEA

Sopa de Letras

Sudoku

Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cua-
dros de 9 casillas) rellenando las celdas vacías con los nú-
meros  de 1 al 9, de modo que no se repita ningún número 
en cada una de las #las y columnas, ni en cada cuadrado.

Octubre 5 de 2008

Kelkaj ŝercoj en esperanto
Geedzoj sendis sian filon al 

la avo. Post 2 semajnoj ili 
telegramis: 

"Ne veturigu reen la nepon, 
ĉi tie furiozas uragano". 

La avo respondis: "Mi sen-
das la nepon kaj vi sendu la ura-
ganon. Mi preferas ĝin".

***

Anonco en gazeto: 
"Edziĝonta junulo serĉas kon-
takton kun sperta sinjoro, kiu 
konvinku lin ne fari tion."

***

Viro gajnas grandan sumon 
per vetmaŝino en Las Vegas. 
La maŝino tintas, sonoras, kaj 
ŝutas monerojn. Malriĉe vesti-
ta viro haltas antaŭ la maŝino, 
alproksimiĝas kaj diras:

-Mi ne volas ĝeni vin dum 
via granda momento, sed mia 
edzino estas malsana kaj be-
zonas esti operaciita. Ĉu vi 
eble donus al mi $5000 el via 
gajnaĵo?

La viro diras:
-Nu, se vi diras la veron, 

bonvolu ricevi miajn kondo-

lencojn. Sed kiel mi scios, ke vi 
ne uzos la donacaĵon kiel veta 
mono?

La malriĉulo diras:
-Ho, mi havas vetan monon.

***

Du uloj ludas golfon. Kiam 
ili atingas la trian truon, fune-
bra procesio pasas. Unu el la 
golfludantoj haltas, demetas la 
ĉapelon, kaj staras senmove, 
ĉapelo sur koro, ĝis kiam la pro-
cesio forpasis.

La alia golfludanto diras:
-Tio estis tre bona kaj afabla.
Remetante la ĉapelon sur la 

kapo, la unua golfludanto diras:
-Mi agis kiel eble plej bone. 

Ŝi estis tre bona edzino.

***

Kliento, skuita de multaj tikoj, 
vizitas psikiatron kaj deklaras: 

-Doktoro, la vivo estas ne-
eltenebla. Mi senĉese sentas, 
ke grimpas sur mia tuta korpo 
oniskoj, formikoj, blatoj, skor-
pioj... 

"Atentu do" –interrompas 
abrupte la psikiatro– "ne faligu 

ilin sur min!"

***

Malgranda Peĉjo diras al la 
panjo:

-Niaj novaj najbaroj estas tre 
malriĉaj.

-De kie vi scias?
-Nu, kia kriado estiĝis, kiam 

ilia eta knabo forglutis moneron.

***

Du viroj marŝas piede en 
arbaro kiam ili ekvidas urson. 
Unu el la viroj tuj haltas kaj ek-
surmetas kuradajn ŝuojn.

La alia viro diras:
-Kial vi faras tion? Eĉ per 

kuradaj ŝuoj vi ne povas kuri pli 
rapide ol urso.

La unua viro diras: 
-Ne necesas, ke mi kuru pli 

rapide ol urso. Nur ke mi kuru 
pli rapide ol vi.

***

Ĉu vi povis ion kompreni? 
Ĉu vi ridis, ridetis aŭ ridegis?

Aŭskultu prononcon ĉi tie: 
http://a7.com.mx/eo/audi/
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