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CAPITOLUL 1 

ÎN LOC DE INTRODUCERE: MESAJE CONEXE 

From: Andreia Maer 
To: Ioan-Iovitz Popescu 
Date: Wednesday, August 27, 2004 2:12 AM 
Subject: Re: Denisa și Iovițu! La ville de Brussels?

Dragă Domnule Profesor, 

Ideea unei cărți dedicate minunatei ființe Denisa este într-adevăr excelentă, 
dacă ați putea să o faceți – pentru că numai Dvs. sunteți în măsură să o faceți! 
Aveți atât de multe de comunicat, idei și gânduri și sentimente și imagini, încât nu 
știu, dar cred, că un site sau două ar fi insuficiente pentru toate giuvaerurile din 
inima Dvs. și din amintirile Dvs.

O carte, da. Cu o mulțime de poze, cu transcrieri de pe casete. Despre viața 
Dvs. alături, împreună, una cu Denisa. Și ați putea include și (unele) comunicări 
din ultimul timp cu Denisa, alături de Denisa. Denisa OMUL și Denisa Savantul. 
Viața și opera ei. Sigur că site-ul (incluzând cel nou) este și el foarte bun, la fel de 
bun, aveți o mulțime de material, așa este. Despre viața dinainte și DUPĂ. Dar 
tipărit, materialul este și mai ușor accesibil și nu depinde totuși de tehnologii. Sunt 
convinsă că ar avea sens o carte, dacă găsiți editor, s-ar putea să fie dificil și 
complicat, nu știu. Cred ca ar avea un impact și mai mare.

Este cu siguranță o idee la care îndrăznesc să vă sugerez să vă gândiți – la 
ideea cărții. Și cred că ar fi bine să includeți și măcar o parte din experiențele ADC 
și pe site. Doar, dacă selectați din mesajele schimbate, trebuie editate și scurtate 
într-o formă cât mai ușor de citit. Selecțiunile pot fi și alterate dacă credeți că ar 
suna, comunica mai bine (licența poetică). Puteți pune numai din mesajele Dvs., 
sau dacă preferați ideea de dialog între prieteni, este și ea foarte bună.

Dacă doriți, pot să vă ajut cu cea mai mare plăcere la selectare, sau editare 
sau la „asamblare” literară. fie pentru carte fie pentru site. sau pentru toate.

Cât despre Doamna Victoria, este într-adevăr uluitor că a visat-o pe Denisa, 
sau poate Denisa a dorit să comunice și astfel cu Dvs., să vă poarte de grijă, să vă 
reasigure prin căi variate și mesageri multipli, tocmai ca să nu fie vreo urmă de 
îndoială. V-a descris dânsa visul până la urmă?

Cu mult drag, 
Andreia 


