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Legendă:
- CT = careuri total;
- CC = din care careuri colective;
- E = enigme;
- A = alte materiale scrise;
- F = fotografii (portrete, coperte de reviste și cărți ș.a.).

GRAIUL CIFRELOR
Careuri
Cele 910 careuri aparţin unui număr de 101 autori, cele mai multe
apariții avându-le Serghei Coloşenco (135 C), Costel Filiuţă (63 C),
Gheorghe Nemeş (46 C), Florian Pricop (41 C), Nelu Vasile (38 C),
Laurian Buture (33 C), Gheorghe Enăchescu (30 C), Mihai Gherasim
(29 C), Marian Gâzea (27 C) ș.a.m.d.
Careurile colective sunt semnate de regulă de grupări rebusiste,
cum ar fi Rebus Grup CETATEA Râşnov (35 CC, cu participarea
preponderentă a rebusiștilor Olimpiu Langa și Mihai Matei), Facebook
Grup Rebusmania (20 CC, cu participarea permanentă a rebusiștilor
Vasile Cernicica, Ștefan Ciocianu, Dumitru Cioflica, Ion Ene-Meteleu,
Dumitru Hurtupan, Ciprian Oglan, Dorin Prodan, Victor Țârdea și
sporadic a altora), C.R.Braşov (16 CC, cu participarea permanentă
a rebusiștilor Aurel Boboc, Gheorghe Constantinescu și Costică
Dumitriu).
Alte careuri colective sunt semnate de grupuri de câte doi rebusişti:
Marius-Florin Bocan și Marian Gâzea (8 CC), Mihai Gherasim şi
Marius-Florin Bocan (5 CC), Marius-Florin Bocan şi Viorica Neremza
(4 CC), Marian Gâzea și Dumitru Guinea (4 CC) şi alte asocieri.
Cele mai multe careuri publicate într-o revistă de 28 de pagini – 46
(în nr.10/J), iar într-o revistă de 32 de pagini – 53 (în nr.16/R), iar cele
mai puține: într-o revistă de 28 de pagini – 35 (în nr.4/D), iar într-o
revistă de 32 de pagini – 42 (în nr.20/V).
Dimensiunile careurilor sunt de o mare varietate, de la cele mai
mici de 10x10 (41), până la 18x12 (Serghei Coloșenco, în nr.7/G),
sau careul gigant în forma literei „S” (același Serghei Coloşenco, în
nr.17/S). Predomină însă careurile cu dimensiunile 10x10 (421) şi
11x11 (293), urmate la mare distanţă de 12x12 (58), 11x12 și 12x11
(fiecare cu câte 14 prezențe), 13x13 (11) ş.a.m.d.
3

Enigmistică
Cele 1095 de enigme aparţin unui număr de 47 de autori, astfel:
Serghei Coloşenco (232 E), Dumitru David (132 E), Nelu Vasile (82
E), Gheorghe Enăchescu (76 E), Aurel Doboșan (58 E), Dan Chifor (56
E), Gabriel Răduțu (51 E), Mihail Burceag și Ştefan-Cornel Rodean
(fiecare cu câte 36 E), Liviu Borș (31 E) ş.a.m.d.
Dintre cele 39 de genuri de enigme apărute în „Crypto”,
Serghei Coloșenco a abordat 25, Gheorghe Enăchescu - 21, Nelu Vasile
– 19, Gabriel Răduțu – 15, Liviu Borș și Traian Oancea – 10, Mihail
Burceag, Dan Chifor, Constantin Manea și Ștefan-Cornel Rodean – 9
etc.
Cele mai multe enigme publicate într-o revistă de 28 de pagini
– 56 (în nr.11/L), iar într-o revistă de 32 de pagini – 97 (în nr.21/Z),
iar cele mai puține: într-o revistă de 28 de pagini – 33 (în nr.5/E), iar
într-o revistă de 32 de pagini – 48 (în nr.13/N).
Din totalul enigmelor, un număr de 183 sunt realizate în versuri,
stil abordat de 18 autori, îndeosebi de către Gheorghe Enăchescu (49),
Nelu Vasile (43), Ştefan-Cornel Rodean (37), Eugen Deutsch (14, în
doar două numere de revistă), Mihail Burceag (9) ș.a.m.d..
În ceea ce priveşte genul enigmelor (podiumul fiind ocupat de
monoverb – 235 E, biverb – 179 E şi triverb – 140 E), iată situaţia
acestora în detaliu:
- acrostih: 7 autori cu 8 E, între care doar Nelu Vasile are 2 E.
Aparițiile surpriză, asigurate prin grija redactorului-șef al revistei,
aparțin scriitorilor clasici B.P.Hasdeu (P.A.Călescu) și Nicolae Labiș;
- afereză: 8 E, semnate de Ştefan-Cornel Rodean (4 E), Nelu
Vasile (2 E), Gheorghe Enăchescu și Giuseppe Navarra (fiecare cu 1
E), ultimul adus în actualitate de redactorul-șef al revistei;
- anagramă: 18 E, autori fiind Nelu Vasile (13 E), George Ceaușu,
Andrei Ciurunga (fiecare cu câte 2 E) și Serghei Coloșenco (1 E); în
nr.1/A, Nelu Vasile semnează un zigzag cu 22 de anagrame de câte
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opt litere, prin care pune în evidență numele rebusistului Atanasie
Mateescu, iar în nr.6/F un zigzag cu 13 anagrame de câte 5 litere
fiecare, prin care pune în evidență numele rebusistului Costel Filiuță;
- androgin: 5 E, semnate de Gheorghe Enăchescu (4 E) și ȘtefanCornel Rodean (1 E);
- aritmogrif: 29 E, cel mai prolific în domeniu fiind Emanoil
Sterescu (10 E), urmat de Serghei Coloșenco (7 E) și alți 9 autori;
- aritmogrilă: 10 E, gen promovat doar de Serghei Coloşenco (8
E), Traian Oancea şi Nelu Vasile (fiecare cu câte 1 E);
- bariotrop: 6 E, semnate de Ştefan-Cornel Rodean (3 E), Mihail
Burceag, Gheorghe Enăchescu și Nelu Vasile (fiecare cu câte 1 E);
- biverb (cu diferite combinaţii: anagramat, cu incastru, cu intars,
cu întrebare şi răspuns, dublu, eliptic, epentetic, ilustrat, metagramat,
meta-anagramat, palindromic, reflexiv): 179 E, create de 22 de
rebusişti, cei mai prolifici fiind Serghei Coloşenco (50 E), Dumitru
David (35 E), Gabriel Răduţu (13 E), Cătălin Mutașcu (12 E), Dan
Chifor (8 E), Liviu Borș (7 E);
- carte de vizită: 20 E cu 4 autori, dintre care 10 sunt semnate de
Serghei Coloşenco, iar 8 de către Dumitru David;
- copertă literară: 6 E cu 4 autori: Serghei Coloşenco și Nelu Vasile
cu câte 2 E, Dumitru Guinea și Andrei Tudose cu câte 1 E;
- criptografie (cu diferite combinaţii: anagramată, cu intars, cu
propoziţie, eliptică, meta-, reflexivă): 59 E, create de 18 rebusişti, în
frunte cu Dumitru David (13 E), urmat de Aurel Doboşan (8 E), Nelu
Vasile (6 E), Serghei Coloșenco (5 E), Laurian Buture (4 E) etc.
- criptorebus: 4 E, semnate de către Aurel Doboșan (2 E), Nelu
Roman și Nicolae Șut (fiecare cu câte 1 E);
- criptogramă: 9 E, semnate de Serghei Coloşenco (6 E), Nelu
Vasile (2 E) și Florian Pricop (1 E);
- cronogram: 3 E, de Serghei Coloşenco (2 E) și NeluVasile (1 E);
- dreptunghi: 2 E, de Serghei Coloşenco și Constantin Manea;
- enigmă: 10 E, gen ilustrat prin creaţii semnate de Eugen Deutsch
(6 E), Gheorghe Enăchescu (2 E), George Ceauşu și Gheorghe
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Niculescu (fiecare cu câte 1 E);
- fantezie: 10 E, semnate de Serghei Coloşenco (9 E) și Constantin
Manea (1 E);
- golf de cuvinte: 3 E, autori Gheorghe Enăchescu (2 E) și Bică
Pisoschi (1 E), adus în actualitate de redactorul-șef;
- hipocren: 2 E, semnate de Dan Chifor și Gheorghe Enăchescu;
- ligamente: 9 E, de Serghei Coloșenco (4 E), Eugen Deutsch (2
E), Gheorghe Enăchescu, Constantin Manea și Giuseppe Navarra,
adus în actualitate de redactorul-șef;
- lipogramă: 3 E, cu prezentare în versuri (din care lipseşte una
dintre vocalele a, e, i, o, u), autor Gheorghe Enăchescu;
- logogrif: 9 E, gen rebusist promovat de Ștefan-Cornel Rodean,
Emanoil Sterescu (fiecare cu câte 3 E) şi alți trei autori;
- metagramă (anagramată, dublă): 82 E, cu 16 autori, între care
Gheorghe Enăchescu (14 E), Serghei Coloşenco (13 E), Nelu Vasile
(11 E), Dan Chifor, Ștefan-Cornel Rodean (fiecare cu câte 8 E), Radu
Stoianov (6 E) ș.a.m.d.;
- monoverb (cu diferite combinaţii: anagramat, cu incastru, cu
iniţială, cu intars, cu întrebare şi răspuns, eliptic, epentetic, interogativ,
reflexiv, silogistic), enigma record a revistei „Crypto”, ca număr de
creații (235) și a doua ca număr al rebusiștilor care au abordat-o (23);
cele mai multe creații au fost publicate de Serghei Coloşenco (37 E),
urmat de Dumitru David (28 E), Aurel Doboșan (21 E), Gheorghe
Enăchescu (20 E), Nistor Costea (18 E, majoritatea cu întrebare și
răspuns), Dan Chifor (16 E), Gabriel Răduțu (14 E), Nelu Vasile (13
E) ș.a.m.d.;
- palindrom: 8 E, avându-i ca autori pe Nichita Stănescu (3 E, adus
în actualitate de redactorul-șef), Dan Chifor (2 E) și alți trei autori cu
câte 1 E;
- pătrat: 10 E, create de Serghei Coloşenco (7 E) şi alți trei autori;
- rebo (cu diferite combinaţii: anagramat, meta-anagramat,
metagramat, cu incastru, cu intars, eliptic, opţional, sinagramă): 73
E, generate de 17 rebusişti, precum Serghei Coloşenco (16 E), Dan
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Chifor (11 E), Mihail Burceag, Gheorghe Enăchescu (fiecare cu câte 8
E), Radu Stoianov (6 E) ș.a.;
- rebo metagramă (anagramată, reflexivă): 27 E, propuse de
Serghei Coloşenco (10 E), Liviu Borș, Mihail Burceag, Traian Oancea
(fiecare cu câte 3 E) şi alți 5 autori;
- rebus (cu diferite combinaţii: anagramat, criptografic, eliptic,
meta-anagramat, metagramat, reflexiv): 31 E, create de 12 rebusişti,
între care Gheorghe Niculescu (6 E), Serghei Coloşenco (5 E), Aurel
Doboşan 4 E), George Ceaușu, Dumitru David (fiecare cu câte 3 E)
etc;
- romb: 4 E, semnate de Serghei Coloșenco (2 E), Octavian
Dumitriu și Gabriel Răduțu (fiecare cu câte 1 E);
- săritura calului: 3 E, cu doi autori, Serghei Coloşenco (2 E),
respectiv Gabriel Răduțu (1 E);
- scart: 31 E, gen promovat de Gheorghe Enăchescu, Nelu Vasile
(fiecare cu câte 6 E), Serghei Coloşenco, Ștefan-Cornel Rodean
(fiecare cu câte 4 E), Eugen Deutsch (3 E) ş.a.;
- scioglilingua (încurcătură de limbă): 1 E (în nr.9/I), sub semnătura
lui Ion Bahnă, adus în actualitate de redactorul-șef;
- sinagramă: 1 E, publicată de Gheorghe Enăchescu (în.nr.15/ P);
- şaradă: 23 E, gen promovat de Ștefan-Cornel Rodean (6 E), Nelu
Vasile (5 E), Eugen Deutsch (3 E) și alți 6 autori;
- transpoziţie literară: 6 E, semnate de Aurel Doboşan (3 E), Nelu
Vasile (2 E) şi Gheorghe Enăchescu (1 E);
- triunghi: 5 E, semnate de Liviu Borș, Serghei Coloșenco, Traian
Oancea, Gabriel Răduțu și Ion Șușelescu (fiecare cu câte 1 E);
- triverb (cu diferite combinaţii: anagramat, cu incastru, cu întrebare
şi răspuns, cu propoziţie, eliptic, epentetic, ilustrat, meta-anagramat,
palindromic, reflexiv, sinonimic): 140 E, semnate de 25 de rebusiști
(record de compunători pentru enigmele publicate în „Crypto”), între
care Dumitru David (45 E), Serghei Coloşenco (28 E), Aurel Doboşan,
Gabriel Răduțu (fiecare cu câte 10 E) şi alţii;
- zeppa: 7 E, propuse de Nelu Vasile (4 E), Ştefan-Cornel Rodean
7

(2 E) și Gheorghe Enăchescu (1 E).
Ilustrarea enigmelor: Această activitate presupune o muncă
de adevărat Sisif, pe care o face de regulă Costel Filiuță. Astfel, în
cele 21 de numere ale revistei „Crypto”, au fost folosite circa 720 de
imagini, fiecare fiind căutată în arhiva proprie sau pe Google, adaptată
ca dimensiune etc. Vedeta revistei este motanul Mițu, cu 19 apariții,
păstrându-și poziția de lider de imagine, pe care a câștigat-o anterior
în revista Labirint.
În afară de imagini, ilustrarea multor enigme se face cu litere,
într-o diversitate de neimaginat, iar ca număr s-a ajuns la 176 în cazul
revistei cu cele mai multe enigme (nr.21/Z), semne, cifre (îndeosebi la
aritmogrife și aritmogrile).
Alte materiale scrise
Cele 112 alte materiale scrise le-am împărţit în:
- 36 - semnale privind apariţia unor cărţi, plachete şi reviste, de
regulă de rebus, dar nu numai şi cronici ale unor evenimente rebusiste;
- 1 - „ABC enigmistic”;
- 1 - „Arhiva rebus”;
- 74 - alte genuri de materiale scrise.
La alte materiale scrise, sunt de menţionat: Serghei Coloşenco
(39 A), Gheorghe Niculescu (20 A), Gruia Novac (15 A), Gheorghe
Enăchescu (10 A), Aurel Gârjoabă (9 A).
Fotografii
Cele 699 de fotografii se împart în:
- 549 portrete (inclusiv câteva caricaturi) ale rebusiştilor şi ale
altor persoane care apar în revistă;
- 107 coperte de plachete, cărţi şi reviste de tot felul;
- 43 de fotografii de la întâlnirile rebusiste, datorate în primul rând
lui Florian Pricop, cel care își onorează titlul de Fotograf al „Casei
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rebusiştilor”, cu care l-am gratulat cu circa un an în urmă.
De menţionat faptul că n-au fost luate în calcul aici, acele portrete
şi imagini care apar în ilustrarea unor enigme din revistă.
Distihuri și catrene
În revistă sunt publicate 24 de distihuri ale lui Adrian Voica și un
număr de 15 catrene ocazionate de anumite evenimente, semnate de
Nicolae Andronescu (2), Serghei Coloșenco, Mihai Cosma (2), Eugen
Deutsch (3), Mihai Frunză (2), Valentin Groza, Constantin IurașcuTataia (2), Ioan Toderașcu, Nelu Vasile.
SEMNĂTURI ÎN „CRYPTO”
Victor ADRIAN – cu numele adevărat Ion-Niculae-Victor
C. Popescu, director, proprietar şi redactor responsabil al revistei
„Enigmistica”; este prezent în nr.3/C cu poezia „Cornul cărturarilor /
cimilitură cultă cu cheia 100 (centum)”, 11 strofe, 119 cuvinte, toate
începând cu litera ”c”.
Gheorghe ALUPOAEI – semnează articolul „Hiporebus”, o
apariție rebusisto-literară de mare interes, în nr.8/H.
Nicolae ANDRONESCU – rebusistul timișorean nonagenar,
mereu tânăr în cuget, este prezent în revistă cu 20 C, începând cu
nr.3/C.
Anca ANTONESI – semnează 2 CC în numerele 15/P și 16/R, sub
sigla Rebus Club „Grădinița” Bacău, alături de Constantin Coțofană.
Mihai APETRI – semnează 2 CC în numerele 15/P și 16/R, sub
sigla Rebus Club „Grădinița” Bacău, alături de Florentin Bardașu
(doar în 15/P) și Constantin Coțofană.
Dana APOSTOL – fiica rebusistului Ion Șușelescu, semnatara
scrisorii publicată pe coperta IV a nr.11/L, alături de 2 E: ”Stimate D-le
Coloșenco, Vă trimit din partea tatălui meu niște jocuri. Din păcate,
eu nu i-am moștenit talentul și de aceea nu știu cât de corecte sunt.
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I-am respectat dorința de a vi le trimite. Considerați-le doar un semn
al prieteniei pe care tatăl meu v-o poartă. Cu stimă, Dana Apostol”.
Tudor ARGHEZI – este prezent cu 4 definiții ale literelor
respective în numerele 6/F, 7/G, 8/H și 9/I, dar și cu 1 CC („Cuvinte”
în nr.3/C), realizat îmreună cu Nicolae Gh. Popescu-Rebus.
Bogdan ARTENE – prezență permanentă în colectivul de redacţie
al revistei, tehnoredactor de excepție, artist desăvârşit; participant la
ediția a VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor, la Râșnov.
Gheorghe ARVINTE – semnează 4 CC, începând cu nr.18/T, ca
membru al Grupului „Rebusmania”.
Ion BAHNĂ – prezent în nr.9/I, cu o poezie din 8 versuri având
titlul „Încurcătură de limbă”.
Florentin BARDAȘU - semnează 1 CC în numărul 15/P, alături
de Constantin Coțofană.
Aurel BOBOC – coautor a 16 CC ale Cercului Rebusist Braşov,
alături de Gheorghe Constantinescu și Costică Dumitriu, publicate
începând cu nr.5/E.
Marius-Florin BOCAN – semnează 1 C în nr.13/N și 19 CC
alături de Marian Gâzea (8 CC, primul în nr.14/O), Mihai Gherasim (7
CC, primul în nr.13/N) și Viorica Neremza (4 CC, primul în nr.15/P).
Sorin BOCAN – prezență permanentă în colectivul de redacţie,
din partea revistei ”Viața noastră”, sub egida căreia apare „Crypto”.
Liviu BORŞ – este autorul a 31 E, publicate începând cu nr.11/L;
a abordat 10 genuri enigmistice, între care monoverb (10 E), biverb (7
E), rebo (3 E), rebo metagramă (3 E).
Adi BOTEA – are 1 CC în nr.21/Z, alături de Marian Gâzea.
Doru BRĂTIANU – membru al Cercului Rebusist „Aradul”,
semnează 1 CC în nr.12/M, alături de Viorel Vîlceanu.
Mihail BURCEAG – prezent cu 7 C, primul în nr.10/J și 33 E,
începând cu nr.3/C; a abordat 9 genuri enigmistice, între care rebo (8
E), biverb (6 E), monoverb (6 E), metagramă (5 E).
Iustin BUŞE – debut târziu, în nr.18/T, semnatar al 2 C și 3 CC
alături de Marian Gâzea.
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Constantin BUTIȘCĂ – prezent doar cu 1 C, în nr.17/S.
Laurian BUTURE – debut în nr.2/B, semnează 33 C, 1 CC (vezi
Cercul Rebusist Târgoviște) și 7 E; a abordat 4 genuri enigmistice,
îndeosebi criptografia (4 E).
Teodor CAPOTA – semnează 10 CC, începând cu nr.2/B, până
în nr.10/J, inclusiv, ca membru al Facebook Grup „Rebusmania”;
numele său este invocat în nr.17/S, legat de Zeno Turdeanu.
I. CARAIMAN – adus în actualitate de redactorul-șef al revistei,
prin publicarea în nr.3/C a careului „Cadouri!”.
I. L. CARAGIALE – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei, prin publicarea în nr.11/L a schiței „La poștă”.
George CEAUŞU – prezent cu creații în zece numere ale revistei,
ca autor al 10 C, 11 E și 2 A; a abordat 5 genuri enigmistice, între care
biverb (3 E) și rebus (3 E).
Vasile CERNICICA – semnează 2 C, primul în nr.19/U și 20 CC
ca membru al Facebook Grup Rebusmania.
Dan CHIFOR – autor al 56 E, publicate începând cu nr.11/L; a
abordat 9 genuri enigmistice, între care monoverb (16 E), rebo (11 E),
biverb (8 E), metagrană (8 E).
Mihai CHIRICUȚĂ – semnează 1 CC în nr.1/A, adus în
actualitate de redactorul-șef al revistei.
Mihai CIMPOI – numele său este invocat în nr.7/G, ca autor al
lucrării „Mihai Eminescu”, din care sunt citate proverbe incluse în
opera poetului național.
Ştefan CIOCIANU – începând cu nr.2/B a semnat 20 C și 20 CC
CC ca membru al Facebook Grup Rebusmania.
Dumitru CIOFLICA – prezent cu creații în toate numerele
revistei, semnează 23 C, 20 CC ca membru al Facebook Grup
Rebusmania și 1 CC definit ca participant la ediția a VI-a itinerantă a
Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Andrei CIURUNGA (Radu CALOMFIR) – prezent în 4
numere ale revistei, cu 1 C şi 6 E, adus în actualitate de redactorul-șef
al revistei.
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Leon COCOȘ – vezi Serghei Coloșenco.
Mircea COLOŞENCO – semnează articolul „Shakespeare...
enigmist” în nr.17/S al revistei.
Serghei COLOŞENCO – fondator și redactor-șef al revistei
„Crypto”; spirit enciclopedic, prestigios, sursă inepuizabilă de proiecte
rebusiste, infatigabil cercetător şi inegalabil creator, recordman
absolut al apariţiilor în revistă, cu 135 C, 3 CC, 232 E, 39 A; cele
3 CC sunt semnate alături de participanții la ediția a VI-a itinerantă
a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D), Elena Popoiu (în
nr.5/E, careu în limba franceză) și Costel Filiuță (în nr.16/R); a abordat
25 de genuri enigmistice (record), între care: biverb (50 E, record),
monoverb (37), triverb (28 E), rebo (16 E, record), metagramă (13
E), carte de vizită (10 E, record), rebo metagramă (10 E, record),
fantezie (9 E, record), aritmogrilă (8 E, record), pătrat (7 E, record),
criptogramă (6 E, record), ligamente (4 E, record), copertă literară (2
E, record), romb (2 E, record), săritura calului (2 E, record).
C. CONACHI – este adus în actualitate de către redactorul-șef al
revistei, cu 1 E în nr.1/A (o poezie-acrostih).
Gheorghe CONSTANTINESCU-GECO – coautor al 16 CC ale
Cercului Rebusist Braşov, alături de Aurel Boboc și Costică Dumitriu,
publicate începând cu nr.5/E și 1 CC definit ca participant la ediția a
VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Nistor COSTEA – autor a 21 E, publicate începând cu nr.17/S; a
abordat 4 genuri enigmistice, preponderent fiind monoverbul (18 E).
Constantin COŢOFANĂ – i-a fost publicat 1 C în nr.17/S și
semnează 5 CC alături de Anca Antonesi (2 CC, în nr.15/P și 16/R),
Mihai Apetri și Florentin Bardașu (1 CC, în nr.15/P), Mihai Apetri
(1 CC, în nr.16/R), Gheorghe Gându (1 CC, în nr.21/Z); sponsor al
nr.15/P.
Mihai-Alexandru CREȚU – în nr.3/C i-a fost publicată povestirea
„Cățelul Rostogol”; este nepotul lui Mihai Gherasim.
Alexandru CRISTICI – a fost adus în actualitate de redactorulșef al revistei, cu 1 E în nr.15/P; este vorba de palindromul record
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„Urgent, la Caracal, țața Rada să aducă raci și caracudă. Așadar
atât, la Caracal, T.Negru”.
Gheorghe CRIȘAN – semnează 20 CC ca membru al Grupului
Rebusmania.
Dumitru DAVID – este prezent în „Crypto” cu 132 E (al doilea cel
mai prolific enigmist), abordând doar 8 genuri enigmistice, între care
triverb (45, record), biverb (35, al doilea enigmist de gen), monoverb
(28, al doilea enigmist de gen), criptografie (13, record).
Florentin Valeriu DEAC – este prezent cu 1 C în nr.20/V.
Eugen DEUTSCH – debut târziu, în nr.20/V, prezent în ultimele
două numere ale revistei cu 1 C, 15 E, 1 A; a abordat 8 genuri
enigmistice și deține recordul la ”enigme” cu 6 creații de gen.
Marian DINCĂ – semnează 1 CC în nr.3/C, alături de colegul său
de cenaclu Dumitru Guinea.
Aurel DOBOŞAN – prezent în primele 17 numere ale revistei, cu
26 C și 58 E; a abordat 8 genuri enigmistice, între care monoverb (21
E), triverb (10 E), biverb (9 E), criptografie (8 E).
Nelu DUMBRAVĂ – prezenţă sporadică în revistă, cu 2 C în
nr.13/N și 14/O.
Costică DUMITRIU – coautor la 16 CC ale Cercului Rebusist
Braşov, alături de Aurel Boboc și Gheorghe Constantinescu, publicate
începând cu nr.5/E și 1 CC definit ca participant la ediția a VI-a
itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Octavian DUMITRIU – prezent în nouă numere ale revistei, cu
12 C și 4 E; în nr.10/J, cu titlul „Jocurile inteligenței”, îi este prezentată
cartea „Matematică distractivă și rebus”, sub semnătura lui Serghei
Coloșenco.
Gheorghe ENĂCHESCU – este prezent în revistă începând cu
nr.6/F, cu 30 C, 76 E, 10 A; un rebusist prolific, cu o mare diversitate
de abordare a creațiilor enigmistice (21 genuri, întrecut doar de
Serghei Coloșenco), între care monoverb (20 E), metagramă (14 E,
record), rebo (8 E), scart (6 E), androgin (4 E, record), golf de cuvinte
(2 E, record); este cel mai prolific autor de enigmistică în versuri
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(49 E); sub semnul excelenței pot fi încadrate și semnalele (10 A) de
apariție ale unor cărți și plachete de rebus pe care le semnează autorul
în „Crypto”, caimacul scrierilor sale l-am sorbit însă din povestirea
„Piștoaia. Repere istorice”, datat 1 aprilie 2019, în care ne sunt oferite
amănunte privind... apetența pentru jocuri rebusiste a lui Ștefan cel
Mare (în nr.15/P).
Ion ENE-METELEU – semnează 20 CC, ca membru al Facebook
Grup Rebusmania.
Ştefan EPURE – semnează articolul „Dreptul la timp” în nr.4/D.
Ivan EVSEEV – este autorul unui „Dicționar de simboluri” din
care a fost extrasă și prezentată în „Crypto” semnificația fiecărei litere
în parte (doar în nr.21/Z extrasul respectiv lipsește).
Stelian FILIP – este adus în actualitate de către redactorul-șef al
revistei, prin publicarea în nr.14/O a poeziei sale ”Om cult”.
Costel FILIUŢĂ – prezență permanentă în colectivul de redacţie,
ca tehnoredactor; este autorul a 63 C (al doilea cel mai prolific autor de
gen), 2 CC și 1 E; CC sunt semnate alături de participanții la ediția a
VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (nr.4/D), respectiv
alături de Serghei Coloșenco (în nr.16/R).
Mihai FRUNZĂ – semnează 2 C în primele două numere ale
revistei (nr.1/A și nr.2/B).
Gigi GĂINAR – semnează 1 CC, în nr.19/U, în calitate de membru
al Rebus Grup CETATEA Râşnov.
Gala GALACTION – în nr.7/G este inclus fragmentul „Emilgar”
din cartea sa „Oamemi și gânduri din veacul meu”.
Geo GALETARU – debut târziu, în nr.19/U al revistei, în care
este prezent cu 16 E, îndeosebi monoverbe cu întrebare și răspuns (10
E) și triverbe (4 E).
Viorel GĂZDAC – prezent în primele șase numere ale revistei, cu
3 C și 9 E, în primul rând aritmogrif (4 E).
Gheorghe GÂNDU – autor a 2 C și 1 CC, alături de Constantin
Coțofană, toate în nr.21/Z al revistei.
Petru-Ioan GÂRDA – începând cu nr.12/M, semnează 10 CC, ca
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membru al Facebook Grup Rebusmania.
Aurel GÂRJOABĂ – începând cu nr.3/C, până în nr.11/L,
inclusiv, semnează 10 caricaturi, prezentate pe coperta IV a revistei.
Marian GÂZEA – prezent în toate numerele revistei, cu 27 C și
16 CC, acestea din urmă semnate alături de Marius-Florin Bocan (8
CC), Dumitru Guinea (4 CC), Iustin Bușe (3 CC) și Adi Botea (1 CC).
Gheorghe GHEORGHIU – prezent cu 1 C în nr.19/U al revistei.
Mihai GHERASIM – prezent în toate numerele revistei, cu 29
C și 7 CC, acestea din urmă semnate alături de Marius-Florin Bocan.
Dumitru GUINEA – semnează 1 E și 7 CC, acestea alături de
Marian Gâzea (4 CC), Ciprian Oglan (2 CC) și Marian Dincă (1 CC).
Mircea GUJA – semnează 1 CC în nr.1/A, adus în actualitate de
redactorul-șef al revistei.
Al. HABER – adus în actualitate de redactorul-șef al revistei, prin
publicarea în nr.1/A a poeziei sale „Arta veche”.
Marin HÂŞ – începând cu nr.5/E, semnează 13 CC, ca membru al
Facebook Grup Rebusmania.
George HUDIȚĂ – în nr.21/Z al revistei publică minicareul (7x8)
cu titlul „Zorro”.
Dumitru HURTUPAN – prezent în toate numerele revistei, cu 23
C și 20 CC, acestea din urmă semnate ca membru al Facebook Grup
Rebusmania.
Mircea IORDACHE – adus în actualitate de redactorl-șef al
revistei, prin publicarea a patru poezii de-ale sale.
Gică IUREȘ – prezență sporadică în revistă, cu 1 C (în nr.6/F) și
1 E (pătrat, în nr.7/G).
Gh. Al. KISSLING – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei, care i-a publicat 1 CC în nr.17/S, semnat alături de Iancu
Pantalon.
Nicolae LABIŞ – în nr.1/A i s-a publicat 1 E (acrostih).
Olimpiu LANGA – prezent în 20 de numere ale revistei, în care
semnează 35 CC ca membru al Rebus Grup CETATEA Râşnov și
1 CC ca participant la ediția a VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa
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rebusiștilor” (nr.4/D).
Mihai LIVESCU – semnează 20 C, începând cu nr.11/L.
Gabi LONCSAR – semnează 1 CC, în nr.9/I, ca membru al Rebus
Grup CETATEA Râşnov.
Leon LUCA – semnează 1 C în nr.11/L al revistei.
Constantin MANEA – debut în nr.13/N al revistei, în care
semnează 6 C și 21 E; a abordat 9 genuri enigmistice, între care biverb
(5 E), metagramă (4 E), monoverb (3 E) ș.a.
Ioan MANZUR – apare în nr.3/C, cu 1 C, un catren (17 cuvinte)
și un comentariu (23 cuvinte) toate începând cu litera „c”.
At. MATEESCU – adus în actualitate de redactorul-șef al revistei,
cu 1 CC în nr.1/A și de către Cristian Pașcalău, tot cu 1 CC, în nr.12/M.
Dan-Ion MATEI – semnează 8 CC ca membru al Rebus Grup
CETATEA Râşnov și 1 CC definit de participanții la ediția a VI-a
itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Mihai V. MATEI – semnează 36 CC în calitate de membru al
Rebus Grup CETATEA Râşnov și 1 CC definit de participanții la ediția
a VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Cosmin MIHAI – prezent în colectivul de redacţie începând cu
nr.7/G, până la nr.13/N, inclusiv, din partea revistei „Viața noastră”,
sub egida căreia apare „Crypto”.
Nicolae MIHAI – președintele Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor Bârlad, prezență permanentă în colectivul de redacţie,
din partea revistei „Viața noastră”, sub egida căreia apare „Crypto”.
George MIHĂIȚĂ – numele său este invocat în nr.12/M și
nr.13/N, de fiecare dată alături de câte 1 C prezentat de actor în anul
1998 la Televiziunea Română, în emisiunea „Careul de aur”.
Eugen MIHU – semnează 1 CC definit de participanții la ediția a
VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (nr.4/D).
Adrian MITU – semnează 1 CC în nr.1/A, adus în actualitate de
redactorul-șef al revistei.
Cătălin MUTAŞCU – este prezent cu 26 E începând cu nr. 12/M;
a abordat 7 genuri enigmistice, între care biverb (12 E), triverb (5 E),
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metagramă (4 E).
Cătălin MUTAȘCU + Traian OANCEA – au semnat împreună
1 CC, în nr.16/R, precum și 19 E, între care biverb (6 E), rebo (5 E),
monoverb (3 E).
Giuseppe NAVARRA – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei, cu 3 E publicate în numere diferite.
Gheorghe NEMEŞ – este prezent în toate numerele revistei, cu
46 C, 2 E și 1 CC, acesta din urmă semnat împreună cu Mihail Nemeș.
Mihail NEMEŞ – semnează 1 CC alături de fratele său Gheorghe
Nemeș, în nr.6/F.
Viorica NEREMZA – începând cu nr.15/P, semnează 4 CC alături
de Marius-Florin Bocan.
Dinu-Ioan NICULA – prezent doar în ultimele trei numere ale
revistei, cu 3 C.
Gheorghe NICULESCU – o prezență activă începând cu nr.11/L
al revistei, în care semnează 13 C, 15 E și 20 A; a abordat 7 genuri
enigmistice, între care rebus (6 E), triverb (3 E), criptografie (2 E);
cele 20 A sunt poezii umoristice și grupaje de aforisme.
Gruia NOVAC –– prezență permanentă în colectivul de redacţie,
dar și autorul unor materiale de gen (15 A).
Traian OANCEA – semnează 23 E începând cu nr.12/M; a
abordat 10 genuri enigmistice, între care biverb (6 E), monoverb (5
E), rebo (3 E), rebo metagramă (3 E).
Ciprian OGLAN – prezență aproape permanentă în revistă,
semnează 9 C şi 22 CC, ca membru al Facebook Grup Rebusmania
(20 CC), sau alături de Dumitru Guinea (2 CC).
Mihai OLARU – prezență sporadică, cu 2 C și 2 E.
Iancu OLTEAN – semnează 9 CC, primul în nr.4/D, ca membru
al Rebus Grup CETATEA Râşnov.
Iancu PANTALON – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei, care i-a publicat 1 CC în nr.17/S, semnat alături de Gh. Al.
Kissling.
Cristian PAŞCALĂU – debut în nr.5/E, semnează 8 C şi 16 CC,
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ca membru al Facebook Grup Rebusmania (12 CC), dar şi aducând
în actualitate vechii rebusişti Fl.T.Vasilescu (3 CC) și At.Mateescu (1
CC).
Ion PĂTRAŞCU – adus în actualitate de redactorul-șef al revistei,
cu 1 C în nr.4/D și 1 CC în nr.1/A, semnat împreună cu Mihai Chiricuță,
Mircea Guja, At. Mateescu, Adrian Mitu, Petre P.Petre, Adam Stoica,
Dan Ursuleanu.
Petre P. PETRE – semnează 1 CC în nr.1/A, adus în actualitate
de redactorul-șef al revistei.
Bică PISOSCHI – adus în actualitate de redactorul-șef al revistei,
cu 1 E în nr.7/G.
Ioan POPA – participant, la Râșnov, la ediția a VI-a itinerantă a
Simpozionului „Casa rebusiștilor”.
Nicolae Gh. POPESCU-REBUS – adus în actualitate de
redactorul-șef al revistei, prezent cu 1 CC în nr.3/C al revistei, realizat
împreună cu Tudor Arghezi.
Elena POPOIU – prezentă în nr.5/E cu 1 CC definit în limba
franceză, împreună cu Serghei Coloșenco.
D. N. PREDA – debut în nr.8/H, semnează 13 C.
Florian PRICOP – este prezent în toate numerele revistei, cu 41
C, 7 E, 3 A și 1 CC definit ca participant la ediția a VI-a itinerantă a
Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Dorin PRODAN – este absent în ultimele numere ale revistei.
Semnează ca membru al Facebook Grup Rebusmania și 1 CC
ca participant la ediția a VI-a itinerantă a Simpozionului „Casa
rebusiștilor” (în nr. 4/D).
Vlademir RAŢĂ – prezent în numerele de început ale apariției
revistei, cu 6 C și 3 E; în șapte dintre numerele revistei îi este inclusă
câte o integramă.
Neagu RĂDULESCU – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei: în nr.13/N i s-a publicat o „Nostimadă” extrasă din volumul
„Turnul Babel”.
Gabriel RĂDUŢU – colaborator constant al revistei începând cu
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nr.5/E, semnând 2 C și 51 E; a abordat 15 genuri enigmistice, între
care monoverb (14 E), biverb (13 E), triverb (10 E), aritmogrif (2 E),
criptografie (2 E).
Ştefan-Cornel RODEAN – colaborator constant al revistei,
în care i-au fost publicate 36 E, toate în versuri; a abordat 9 genuri
enigmistice, între care metagramă (8 E), șaradă (6 E, record), afereză
(4 E, record), bariotrop (3 E, record), logogrif (3 E, record).
Constantin ROMETE – prezență permanentă în colectivul
de redacţie (culegerea computerizată a textelor), un Sisif al revistei
„Crypto”.
Ioan-Augustin ROMAN – apariție târzie între colaboratorii
revistei, prezent în doar două numere, cu 4 E.
Vasile SLABU – autorul unei fotografii de la o lansare de carte
rebusistă, publicată pe coperta IV a nr.1/A.
Ilie SOCOLOV – începând cu nr.12/M semnează 10 CC, ca
membru al Facebook Grup Rebusmania.
Ilie STANOIEVICI – semnează articolul „Aprecieri”, în nr.1/A.
Marian STANOMIR – semnează 26 CC ca membru al Rebus
Grup CETATEA Râşnov și 1 CC ca participant la ediția a VI-a itinerantă
a Simpozionului „Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Lucian STĂNCESCU – prezență aproape permanentă, cu 20 C .
Nichita STĂNESCU – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei, prin publicarea unor extrase din „Carte de citire, carte de
iubire” și nu numai (9 A), care pun în evidenţă procedee rebusiste.
Emanoil STERESCU – prezent în revistă cu 8 C și 18 E; a
abordat 4 genuri enigmistice: aritmogrif (10 E, record), monoverb (4
E), logogrif (3 E, record), pătrat (1 E).
Radu STOIANOV – debut în nr.11/L, semnează 27 E, între care
monoverb (11 E, îndeosebi cu întrebare și răspuns), metagramă (6 E),
rebo (6 E), șaradă (2 E).
Adam STOICA – semnează 1 CC în nr.1/A, adus în actualitate de
redactorul-șef al revistei.
Mihai STRAJE – prezent în nr.3/C, nr.4/D și nr.5/E, cu extrase
19

din cartea sa „Dicționar de pseudonime”.
Hans SZILLAGHY – în nr.19/U semnează 1 CC, ca membru al
Rebus Grup CETATEA Râşnov.
Ionel ŞERBAN – prezent în 20 de numere ale revistei, cu 28
C, 1 E, 1A și 1 CC definit ca participant la ediția a VI-a itinerantă a
Simpozionului ”Casa rebusiștilor” (în nr.4/D).
Ion ŞUŞELESCU – prezent în patru numere ale revistei, cu 2 C
și 4 E; vezi și Dana APOSTOL.
Nicolae ŞUT – prezent în ultimele două numere ale revistei, cu 11
E, între care triverb (3 E).
Nicuță TĂNASE – prezent în mai multe numere ale revistei cu
extrase din lucrarea sa „Carte de explicație a viselor”, în care ni se
spune cum a apărut fiecare literă.
Nicolae TĂUTU – folosind titluri din proza sa umoristică, Serghei
Coloșenco a alcătuit un prozopoem publicat în nr.19/U.
Cercul Rebusist TÂRGOVIȘTE – prezent în nr.14/O, cu 1 CC
definit de Laurian Buture.
Doina TEODORU-GAVRILIU – semnează un „Ecou la HipoRebus” în nr.9/I.
Ion TOHĂNEANU – prezent în revistă cu 1 C (în nr.4/D), 23
CC în calitate de membru al Rebus Grup CETATEA Râşnov și 1 CC
definit ca participant la ediția a VI-a itinerantă a Simpozionului ”Casa
rebusiștilor” (în nr.4/D).
Andrei TUDOSE – prezent în primele numere ale revistei, cu 8
C și 6 E.
Vasile TURCULESCU – prezent în nr.8/H cu medalionul
„Rebusismul lui B. P. Hasdeu”.
Zeno TURDEANU – adus în actualitate de redactorul-șef al
revistei, în nr.17/S, cu 1 C extras din volumul „Zeno Turdeanu/ Pe
scena vieții”, de Teodor Capota.
Victor ŢÂRDEA – semnează în revistă 20 CC ca membru al
Facebook Grup Rebusmania.
Cornel UDREA – numele său este invocat în nr.1/A, de către
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Serghei Coloșenco, care îi inserează, într-un joc de cuvinte, 22 de
titluri din volumul „Mersul pe jos”.
Dan URSULEANU – semnează 1 CC în nr.1/A, adus în actualitate
de redactorul-șef al revistei.
Nelu VASILE – este prezent în toate numerele revistei, în care
publică 38 C, 78 E și 2 A; a abordat 19 genuri enigmistice, între care
anagramă (13 E, record), monoverb (13 E), metagramă (11 E), scart (6
E, record), zeppa (4 E, record), copertă literară (2 E, record); prezent în
colectivul de redacție începând cu numărul 14/O (colaborator extern);
trimite revista în format electronic către rebusiştii cu adrese de mail.
Florentin Titus VASILESCU – adus în actualitate de către
Cristian Paşcalău, prin 4 CC.
Vasile V. VASILIU – prezent în ultimele două numere ale revistei,
cu 1 C și 7 E.
Vasile VIDRAȘCU – semnează 1 C în nr.20/V.
Viorel VÎLCEANU – membru al Cercului rebusist „Emil Isac”,
Cluj-Napoca, semnează 1 CC în nr.12/M, alături de Doru Brătianu.
Vasile VOICULESCU – adus în actualitate de către redactorulșef al revistei, prin publicarea în nr.11/L a unui sonet din creația sa,
pentru a pune în evidență ligamentele folosite de acesta.
Adrian VOICA – prezent în șase numere ale revistei cu un total
de 24 E, extrase din cartea sa „Dicţionar cu distihuri”.
REBUSISTĂ
(Biverb meta-anagramat: 4 + 6 + XAX = 7, „6”)
Y

(Dezlegarea: REVISTA „CRYPTO” (vier + castor + ţap)
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