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Ok :Ozi, Sile, Mihaela, Corina şi Erica

Grupa 570 (35 %) a Fac. Mecanică, promoţia 1961 : Radu G., Dorel Miron,
Vali Gheorghe, Ozi Joel, Gigi Sorescu, Dan F. Ştefănescu

Nae Vodă-Cerna !

Motive florale: ie din Bran şi bluză de pe Mamilla

Dr. Emilia Miron.

Prime Minister Ionel with President Kalypso
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Marţi...
Sursa: MECANICII’61, # 112, octombrie 2015, Radu GRUIA

......29 septembrie 2015. De data aceasta, temporar –
cel puţin aşa se ştie până acum – „performăm” pe altă
scenă : „Casa DIHAM”, din incinta Palatului Naţional al
Copiilor, în Parcul Tineretului, partea intrată în vocabularul „limitrofilor” sub denumirea de „Parcul lu’ Piedone”. Mă rog, de la o vreme, s-a iscat un fel de cutumă
care „botează” un obiect urbanistic cu numele edilului
în mandatul căruia a apărut în peisaj respectivul obiect.
De fapt, numele Casa DIHAM aparţine unui lanţ de
restaurante bucureştene.
Aşa dar, după oarece diligenţe necesare întru
descoperirea locaţiei şi a mijloacelor de accedare, ne-am
înfiinţat la ora anunţată, oarecum curioşi să luăm cunoştiinţă de isprava bossului Calypso, autorul ideii.
Interesantă construcţie ! Stil neconvenţional, de circumstanţă aş putea spune, un fel de construcţie din lemn,
amintind binişor de o cabană montană, dar, de mai
mare dimensiune, amplasată pe un rambleu cu o
înălţime de câţiva metrii, fiind prevăzute rampe cu
trepte pentru facilitarea accesului ...la nivelul „0” al
localului ! După, să-i spun surpriza provocată de
apectul căsoaiei, lucrurile au revenit la normal când neam dat seama că obiectul a fost amplasat exact pe
suprafaţa fostei piscine a Palatului Copiilor de pe

vremea ştiţi Dvs. cui, evident dezafectată în timpul
perioadei de revenire la capitalism. Mă rog unul de tip
Oligarho-Iliescean, dar tot un fel de capitalism ,
oportunităţile
afacerilor imobiliare fiind oferite cu
largheţe proaspătului apărut segment de „Oameni de
afaceri din sectorul privat”.
Revenind la evenimentul nostru, este musai să
marchez prezenţa unora dintre ai noştrii, care, din vari
motive, participă rar la întâlnirile noastre lunare, astfel:
 Merişor Georgescu, din Bistriţa.
 Familia Erica şi Ozi Joel, din Israel
 Şoşo Simescu din Tg. Jiu.
 Familia Emilia şi Dorel Miron, din Bucureşti.

Au participat:

 Sile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Coca şi Costel

DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Corina
FIRUŢĂ, Gabi şi Vali GHEORGHE, Ruxandra-Merişor
GEORGESCU, Ileana şi Radu GRUIA, Erica şi Ozy JOEL,
Costel MARIN, Emilia şi Dorel MIRON, Rodica
NICOLESCU, Nina OLARU, Luci şi Adrian POPA, Gigi
SORESCU, Şoşo SIMESCU, Lucia şi Ionel STĂNESCU,
Maria APOSTOLESCU şi Radu STOIAN, Anda şi Dan
ŞTEFĂNESCU, Ana şi Mirel VANCA, Mircea ZAINEA (33)
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Nicu SURUCEANU

Serviciul de Afaceri culturale al primăriei orăşelului Rueil-Malmaison,
cca 80 mii locuitori, a organizat întro fostă fabrică de plăci de cupru,
zinc şi cositor, Atelier Grognard,
datând din secolul XIX, retrospectiva
pictorului Maurice de Vlaminck
(1876-1958).
Nu este prima oară când echipa
municipală realizează o asemenea
performanţă, în decursul anilor am
văzut acolo expoziţii ca Pictorii din Şcoala din Rouen, Pictorii de la Pont
Aven, Pictura abstractă franceză a anilor 50, Pictorii din Provence, etc.
Vlaminck s-a născut la Paris într-o familie de muzicieni, unde a învăţat
să cânte la pian şi vioară.
Se mută împreună cu familia la Vésinet, Chatou,
începe şcoala, începe să picteze. Faptul că avea o
constituţie foarte viguroasă îi permite, în afară de muzică,
să câştige bani participând la curse cicliste, la turnee de
box şi la regate de canotaj. Il cunoaşte pe Derain, cu care
începe să lucreze.
Are ocazia să vadă într-o galerie mai multe tablouri de
Van Gogh, care îl impresionează profund. Il cunoaşte pe
Matisse.
După ce s-a căsătorit şi a facut serviciul militar, s-a mutat la Rueil,
unde a trăit între 1902-1914. Incepe să scrie un roman ; de fapt, a scris
mult, şi nu doar romane.
In 1905, la Salonul din Toamnă, expune cinci tablouri în tehnica fauve
– culoare pură, scoasă din tub, tuşă groasă ; preşedintele Republicii refuză
să facă inaugurarea, nu doar din cauza lui Vlaminck. Galeriştii de
avangardă îi cumpără aproape toate tablourile şi le rezervă pe cele viitoare.
Participă la mai multe expoziţii, printre care şi la un salon la Moscova.
Incepând din1910 poate să trăiască din veniturile profesiei.
In timpul primului război este trimis într-o fabrică de muniţii.
Imediat după, se desparte de soţie şi se instalează la Valmondois.
Divorţează în 1925.
Renunţă la stilul fauve, expune la New York, Londra, Bruxelles şi în
Japonia.
Se însoară în 1928, continuă să scrie să picteze şi să expună.
In 1939 prezidează un banchet unde este ars un portret al lui Hitler,
"fost zugrav în construcţii", care declarase că Braque, Derain, Gauguin,
Valadon, Marie Laurencin, Kisling, Matisse … sunt pictori degeneraţi.
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Ozy Joel,

traducător de poezie
în limba română

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 112, octombrie 2015 EE

Ozy JOEL

ANTECEDENTE
Adrian POPA
În VALAHIA, revista de cultură a judeţului Giurgiu, apărea în august
2005 – în premieră absolută în România – un semnal literar despre TAHA
MOHAMMAD ALI, scriitor palestinian de notorietate în creştere accelerată
(dacă luăm în considerare că debutase în anul 1984, cu doar 24 de ani în
urmă) semnat: Ozi Ioil – Ierusalim. Notoriu nu numai în lumea arabă
(poeziile lui se învaţă în şcolile de limbă arabă), ci şi în Israel (premiul I la
Festivalul scriitorilor de la Metula din aprilie 2005), precum şi în întreaga
lume (traduceri în limba engleză din opera sa au ajuns în SUA la ediţia a IVa ).
Această succintă prezentare era însoţită de trei poezii ale lui Taha
Muhammad Ali, în limba română, în traducerea lui Ozi Ioil (din ivrit)
La numai trei luni distanţă, în numărul 13 al VALAHIEI ( din
noiembrie 2005), Ozi Ioil ocupă o pagină întreagă cu revenirea sa asupra
subiectului abordat în august: Taha Muhammad Ali, pentru prima oară în
limba română.
Conform mărturisirii domnului Ioil, ca urmare a sugestiei redactorului
şef al VALAHIEI la acea vreme, acesta şi-a asumat sarcina de a-i duce
personal la Nazaret domnului Taha, numărul 10 al revistei în care-i
apăruseră câteva poezii în limba română, în premieră absolută.
Era – la data aceea (septembrie 2005) – a zecea limbă în care îşi vedea
traduse o parte din poeziile sale. Încântat de vestea pe care i-o aducea
personal Ozi Ioil, maestrul Taha a transmis prin acesta – pe un petic de
hârtie - un telegrafic mesaj redactorului şef al VALAHIEI : „Pace ţie şi
revistei tale!Taha”.
Dacă socotim bine, „întâlnirea de suflet” de la hotel Majestic avea şi
un caracter aniversar : zece ani de la memorabila întâlnire a lui Ozi cu
marele poet Taha Mohammad Ali , decedat între timp (cu câţiva ani în
urmă).
Reportajul lui Ozi din VALAHIA nr. 13/ 2005 („În vizită la scriitorul
Taha Mohammad Ali”) conturează portretul fizic şi sentimental al poetului,
făcându-ni-l cunoscut şi nouă pe acest om de notorietate mondială.
Propun – şi pentru cei care n-au fost la „confidenţiala” întâlnire de la
Majestic – spre lectură, o parte din poezia „Mlădiţe”, apărută în acest număr
13 al revistei VALAHIA.
Nu muzica frumoasă,
Nu renumele,
Nu bogăţia,
Şi nici chiar poezia
Nu pot aduce consolarea
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Unei vieţi scurtate,
Sau faptul că „Regele Lear”
Are din întâmplare 80 de pagini şi sfârşit,
Sau gândul că cineva ar putea suferi
Din cauza unui copil rănit.
(Scrisă după moartea tragică a
nepotului său)
2
Iubirea mea pentru tine
Este un lucru magnific, neobişnuit
Dar eu, tu şi toţi ăştilalţi
Presupun că
Suntem oameni obişnuiţi.
3
Poezia mea
Se află în afara graniţelor poeziei,
Deoarece tu exişti
În afara Împărăţiei feminine.
Vreau să închei cu mărturisirea unor constatări admirative prilejuite
de isprava colegului nostru Ozi:
1.Admir curajul organizatorilor de manifestări culturale care l-au avut
drept vedetă pe Taha Muhammad Ali, în Israel (Centrul Cultural din
Nazaret, Festivalul de literatură de la Haifa, Festivalul scriitorilor din 2005
de la Matula şi altele), în pofida spiritului cvasi-general de intransigenţă faţă
de popularizarea, chiar şi a unor lucruri bune ale unor palestinieni (cum
este poezia acestui TAHA, ateu şi apolitic).
2.Admir
calitatea umană a celor care au pus mai presus de
prejudecăţi (nu cu neglijarea unei analize pertinente a subiectului), valoarea
actului de cultură, a artei şi artistului, plenar recunoscute, precum
traducătorul (din ivrit) lui Taha în limba română, dar mai cu seamă a
traducătorului (sau traducătorilor) din limba arabă în ivrit.
Cum să nu-ţi vină-n minte versurile lui TAHA:
„După moartea nostră,
Când inima obosită îşi va coborî cortina,
..................................................................
URA va fi primul lucru care va putrezi în noi”
3.Admir dragostea lui Ozi pentru limba română şi pentru români,
cărora le-a permis – printr-o adevărată reuşită literară – să-şi apropie opera
lui Taha Muhammad Ali.
Încă o dată se dovedeşte că - în general - cultura şi - în mod deosebit –
arta, cu toate generile ei de manifestare, poate învinge toate adversităţile.
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ÎNTALNIRE DE SUFLET

Doar două zile după întălnirea
“oficială” din septembrie, de la
Casa Diham, la invitaţia lui Ozy şi
a Ericăi, ne-am adunat într-un
grup mai restrâns, câţiva iubitori
de poezie. Să-i numesc: Miron
Teodor, Adrian Popa, Ileana şi
Radu Gruia, Mirel cu Ani, Rodica
Nicolescu şi eu. Sper că n-am uitat
pe nimeni.
Întâlnirea a vut loc într-o
rotondă a hotelului Majestic şi ca
adevăraţi amfitrioni, cei doi ne-au
tratat cu sucuri naturale şi
splendide savarine în toping de
smeură. Să mai spun ce dulci au
fost versurile citite?!
Ozy ne-a vorbit despre poetul
palestinian recunoscut în lumea
întreagă, Taha Muhammad Ali, de
o sensibilitate deosebită,
autodidact dar care a ajuns să
cunoască profund mai multe limbi
şi culturi. Ozy l-a descoperit
tradus în ivrit şi a avut plăcerea să
traducă în română câte ceva
pentru noi. Mai mult de două ore
au zburat fără să ştim, vorbind
despre poezie şi poeţi, iar
amintirea acestei întâlniri de
suflet, o vom păstra multă vreme.
Ozy a răspuns dorinţei noastre şi
ne-a trimis câteva dintre versurile
citite, care ne-au impresionat în
mod deosebit, însoţite de
scrisoarea de mai jos.

Cor i na FIRUŢĂ

Câteodată, citind versuri frumoase
(în ivrit sau în altă limbă), simt
nevoia să împărtăşesc această
bucurie şi altora.
Aşa explic ataşarea versurilor de
mai jos.
În lumea actuală în care subiectele
politice au prioritate pe tote
meleagurile, rareori ai bucuria pe
care am avut-o eu, să gasesc un
grup de colegi (parte cu soţiile lor)
dispuşi să asculte versuri traduse
de mine din ivrit.
Această întalnire a avut loc după ce
am vizionat o piesă la Teatrul
Tineretului – MAITREYI, scrisă după
romanul lui Mircea Eliade şi al
indiencei, eroina piesei, care a scris
şi ea un roman, "DRAGOSTEA NU
MOARE ", după 40 de ani de la
întâmplările trăite de cei doi la
vremea tinereţii.
Pe una dintre poeziile citite colegilor
mei, având un subiect asemănător,
am găsit de cuviinţă s-o încredinţez
Revistei Mecanicii’61.
Fie ca astfel de întâlniri să se mai
repete!
Ozy
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ÎNTÂLNIRE ÎNTR-UN AEROPORT

Întorcându-ne de la izvor
la ora amiezii
m-ai întrebat:
“Tu ce urăşti şi ce iubeşti ?”.
*
Cu ochii uimiţi
şi cu sângele zvâcnind
ca umbra unui stol de păsărele
ţi-am răspuns:
“urăsc despărţirile,
iubesc izvorul şi poteca
spre izvor,
iar cel mai mult
orele amiezii”.
Tu ai râs,
alunul înflorea,
iar păsarile-n tufişuri cântau.
*
Această întrebare
patru zeci de ani a împlinit.
Vai de răspunsul la întrebare,
răspuns
a cărui vârsta e cea a plecării
tale
şi vai de întrebarea la care am
răspuns.
*
Astăzi,
vai ce încredibil,
iată-ne într-un aeroport
oarecare,
în pragul unei întâlniri
întâmplătoare.
Ne-am întâlnit
vai, ne-am întâlnit,
şi tu mi-ai pus aceeaşi
întrebare.

Eu te-am recunoscut,
tu nu m-ai recunoscut.
“Tu eşti ?”
N-ai crezut ce vezi,
şi deodată te-ai repezit şi ai
întrebat :
de eşti tu acela,
spune-mi
“ tu ce urăşti şi ce iubeşti ?”
*
Ţi-am răspuns
şi sângele-n vine-mi zvâcnea
ca umbra unui stol de păsărele :
“ urăsc despărţirile,
iubesc izvorul şi poteca
spre izvor,
iar cel mai mult
orele amiezii”.
Ai plans,
trandafirii întristaţi în braţe,
capetele şi-au plecat,
iar porumbeii au zburat
spre locuri îndepărtate.
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Povestea unui

„LEU”
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Entertainment
Sursa: MECANICII’61, An 11, # 112, octombrie 2015 EE

ÎN LOC DE PROCES VERBAL
al întlnirii din 9 octombrie 2015-de la Casa Diham,
pentru pregătirea întâlnirii jubiliare de 55 de ani a promoţiei 1961
a Facultăţii de Mecanică a Universităţii Politehnica Bucureşti.
Au participat: Constantin Dumitru, Adrian Popa, Artemiu Vanca, Radu Gruia, Corina Firuţă
Dintr-o regretabilă omisiune de organizare, au lipsit de la întâlnire Rodica Niculescu şi Nae Enescu
1. S-a stabilit data întâlnirii: 23-25 septembrie 2016.
2. Programul:
Vineri 23 septembrie: orele 10, întâlnirea într-o aulă din clădirea veche din Polizu. După strigarea
catalogului şi cuvântările de rigoare, plecarea spre Eforie Nord cu un autocar. Cazarea în hotelul
Philoxenia şi în altul apropiat. Masa de seară la hotel.
Sâmbătă 24 septembrie: mic dejun la hotel şi plecarea spre crama Murfatlar. Seara - masă festivă la
hotelul Philoxenia.
Duminică 25 septembrie: mic dejun la hotel. Excursie la Peştera Sf. Andrei şi la monumentul de la
Adamclisi. Întoarcerea direct spre Bucureşti.
3. Au fost stabilite următoarele responsabilităţi:
Organizarea întâlnirii în Politehnică – Nae Enescu şi Florin Drăgănescu.
Transportul cu autocarul şi pregătirea excursiilor – Adrian Popa
Organizarea cazării şi a meselor – Constantin Dumitru
Materiale promoţionale, scrisori către invitaţi – Corina Firuţă, Mirel Vanca , Rodica Nicolescu.
Cartea promoţiei, editia 2016 :
stabilirea sumarului – Dumitru Constantin, Adrian Popa
adunarea materialelor – Corina Firuţă, Radu Gruia, Mirel Vanca
editarea cărţii – Corina Firuţă
4. Comunicări prin revista MECANICII’61 – Radu Gruia
Urmează ca în fiecare număr al revistei să apară noi informaţii referitoare la subiect, cu
propuneri şi oferte de participare la pregătire (cu ce poate să ajute fiecare).

GHICITOAREA LUI EINSTEIN
Există 5 case, de culori diferite, aşezate în linie. În fiecare locuieşte o persoană de
naţionalitate diferită. Cei 5 proprietari beau o anumită băutură, fumează o anumită marcă de
ţigări şi au un animal de casă diferit. Nu există proprietari care să aibă acelaşi animal, să bea
aceaşi băutură sau să fumeze aceaşi marcă de ţigări.
Alte informaţii ale ghicitorii : Britanicul locuieşte în casa roşieSuedezul are câiniCasa verde se
află în stânga celei ALBEProprietarul casei verzi bea cafeaProprietarul care fumează ţigări Pall
Mall are păsăriPropietarul casei galbene fumează ţigări DunhillProprietarul casei din mijloc, bea
lapteNorvegianul locuieşte în prima casăProprietarul care fumează ţigări Blends locuieşte lângă
cel care are pisiciProprietarul care are un cal locuieşte lângă fumătorul de DunhillProprietarul
care fumeză ţigări Bluemasters bea bereGermanul fumează ţigări PrinceNorvegianul locuieşte
lângă casa albastrăProprietarul care fumează Blends locuieşte lângă cel care bea apă.
Întrebare : Cine are un peşte ca animal de companie ?
Einstein a redactat această ghicitoare în perioada interbelică şi ajuns la concluzia că 98%
dintre oamenii normali nu reuşeau să o rezolve. Dar pe voi, stimaţi colegi, vă tentează o
încercare pe cont propriu ? (Fără WEB !) Succes !
NR. Dacă cineva doreşte rezolvarea, îl rog să-mi scrie.
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La mulţi ani!
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Marin MOISE, 09
(1934)
Mihai Cucu DOGARU,
20, (1938)
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