Denisa în culmea gloriei
(transcriere de pe CD)
Denisa: Alo, ce faci? Cum mi-ai dat astăzi telefon?
Iovitu: Măi, păi mâine sunt iarăși ocupat! Ăăăă... Ia spune-mi, ce faci tu?
Denisa: Vii sau nu vii?
Iovițu: Măi, nu pot să vin, nici eu, nici Păpușa! Asta este! Îți dau telefonul lui Leuca acuma.
Ia-ți un creion ca să scrii!
Denisa: Da, da, bine! Stai puțin!
Iovițu: Da!
Denisa: Alo! Da!
Iovițu: Da Daisy! Uite! Leuca, știi, este un băiat foarte amabil și el așteaptă ca să-l chemi!
Știi?
Denisa: Da! Da!
Iovițu: El este la Universitatea Rutgers din New Jersey!
Denisa: Cum îi spune? Rut?
Iovițu: R U T
Denisa: Da!
Iovițu: R U T G E R S
Denisa: Gers!
Iovițu: deci el se citește Ratgerz!
Denisa: Da!
Iovițu: Din New Jersey, foarte aproape de New York! New Jersey! Da?
Denisa: Da!
Iovițu: Telefonul la laborator! Notează-l!
Denisa: Da! La laborator!
Iovițu: 201
Denisa: 201?
Iovițu: 247
Denisa: 247?
Iovițu: 1766
Denisa: 1766?

Iovițu: Extensia, adică interior: 2386
Denisa: 2386 da!
Iovițu: Și acasă
Denisa: Da?
Iovițu: Acasă: 201
Denisa: 201 da!
Iovițu: 246
Denisa: Da
Iovițu: 3045
Denisa: În ce localitatea este? La New Jersey.
Iovițu: New Jersey, lângă campusul de la Universitatea Rutgers! El este (este întrerupt de
Denisa)
Denisa: 3045 da?
Iovițu: Da! 201.246.3045. Acasă este între 20 seara și 8:30 dimineața.
Denisa: Îi dau acasă!
Iovițu: Între 20 seara și 8:30 dimineața
Denisa: Da!
Iovițu: Acuma, să îți mai spun ceva!
Denisa: Da!
Iovițu: Mă rog, ca să îți notezi!
Denisa: Da!
Iovițu: Să te înțelegi cu el, ca să te aștepte acolo unde cobori tu de la Dallas!
Denisa: Da!
Iovițu: Probabil va fi Aeroportul Newark, care este lângă New York! Newark! Înțelegi?
Denisa: Dar, nu crezi că ajung la New York?
Iovițu: Este o suburbie a New Yorkului. Spui exact unde!
Denisa: Bun! Văd eu unde!
Iovițu: Așa! Fii atentă! Acuma... Alo!
Denisa: Da!
Iovițu: Alo! La Praga ai să ai vreo trei ore...
Denisa: Da!

Iovițu: ...de așteptat, după care vii, iei un avion al nostru după trei ore.
Denisa: Da!
Iovițu: Deci, la bagaje, te rog să fii atentă. Uite Leuca, care a fost acolo, i s-au pierdut
bagajele!
Denisa: Bun!
Iovițu: Uite! Uite ce spune ea, să pui următoarele lucruri pe bagaje! Notează!
Denisa: Da!
Iovițu: Să pui mai multe etichete scris mare: Bucharest, Romania.
Denisa: Da?
Iovițu: Scris mare: Dr. Denisa Popescu sub ele!
Denisa: Da!
Iovițu: Mai multe etichete, iar pe bagaje trebuie să fie valize și bine încuiate!
Denisa: Off, nu am încuiate... bine!
Iovițu: Bine, îți aranjezi și, eventual, își mai iei o valiză. Să nu fie sacoșă sau alte chestii!
Denisa: Bun!
Iovițu: Și să plătești și taxa de asigurare a lor! Asigurare în caz de pierdere, să plătești o taxă
pentru o anumită valoare, vezi tu acolo.
Denisa: Iovițu, poate să se piardă, că nu am cumpărat cine știe ce și (este întreruptă de Iovițu)
Iovițu: Bine! Bine, dar când ai să vii. Acuma, fii atentă! Atât la New York...
Denisa: Da!
Iovițu: Cât și la Praga, să verifici dacă s-au pus bagajele în următorul avion în care pleci!
Denisa: Da!
Iovițu: Se poate verifica asta, să întrebi acolo, vezi să verifici ca să nu se piardă. Mai ales la
Praga, pentru că la Praga toți coboară, știi? Probabil numai tu ai să fii care schimbă avionul
încoace.
Denisa: Da!
Iovițu: Avionul cehoslovac se oprește la Praga, deci acolo ai neapărat trei ore și poți verifica
că ți s-au luat bagajele de acolo și le-au pus dincolo și nu le-au scos prin vamă la Praga, că pe
urmă sunt foarte greu de găsit; cum le-a pierdut Leucă!
Denisa: Bine! Iovițu, asta (este întreruptă de Iovițu)
Iovițu: Acuma, eu ascult!
Denisa: Să-ți spun ceva!
Iovițu: Da!

Denisa: Nu o să-ți vină să crezi!
Iovițu: Da!
Denisa: Am descoperit niște serii
Iovițu: Da!
Denisa: Și la seria rubidiului pentru că se potriveau câțiva termeni, dar mi-a dat bătaie de cap
că ar fi însemnat o deplasare mare în câmp în nu știu ce.
Iovițu: Nuuu, nici vorbă de așa ceva, că nu sunt câmpuri și nici presiune mare nu e!
Denisa: Nuu! Știi ce este?
Iovițu: Ce e?
Denisa: Seria fundamentală extraordinară, am mers pe ea până la număr cuantic 54, ambele
secvențe!
Iovițu: Și sunt linii clare? Nu sunt benzi?
Denisa: 70 de linii, linii clare.
Iovițu: I-ai arătat lui Colins?
Denisa: Da, sigur, este extraordinar!
Iovițu: Ce-a zis Colins?
Denisa: Ce mai, e ... îți dai seama, acuma trebuie să te gândești și tu, eu m-am gândit la
mecanismul prin care sunt populate nivelele 5D și 6P, că de pe P încă apar termeni, dar nu
este...
Iovițu: Probabil sunt populați chiar în norul de sarcină spațială de lângă filament.
Denisa: S-ar putea să fie totuși recombinare pe 5D și 6P din ionii făcuți puternic în fascicol.
Iovițu: Ori să fie așa cum zici.
Denisa: (Întreruptă de Iovițu)
Iovițu: În orice caz se pare că este o populare pe nivelul de rezonanță 6P și 5D.
Denisa: Iovițu, apare cu o intensitate extraordinară, două secvențe splendide frumoase!
Iovițu: Deci, lucrarea iese splendidă, nu?
Denisa: Este! Și știi de ce apare așa? Pentru că efectul este de o cuantă pe nivel și de încă una
în ionizare, am verificat eu, este cu pătratul.
Iovițu: Deci de pe 5D, fundamentala?
Denisa: De pe 5D în, în domeniul în care a apărut la noi.
Iovițu: Aha!
Denisa: Și la lungimea de undă corespunzătoare unei cuante.

Iovițu: Însă arată frumos, seria fundamentală, nu ca la noi atunci?
Denisa: Nu, este... e o rezoluție fantastică până la n=54 (întreruptă de Iovițu)
Iovițu: Exact! Că seria fundamentală era pe la 6000, da?
Denisa: Da! De la 5900 la 6250, unde nu mai merge, unde nu mai suflă molecula.
Iovițu: Deci... este excepțional, Daisy! Excepțional!
Denisa: E extraordinar și să știi...
Iovițu: Câte linii se observă?
Denisa: 7 (se întrerupe înregistrarea)
Iovițu: Alo?
Denisa: Am făcut eu seriile din Rydberg.
Iovițu: Da!
Denisa: Și (se întrerupe) mi-au ieșit perfect, cu precizie de 0.2 față de aparatul cu care am
măsurat lungimea de undă 0.02 sau (este întreruptă de Iovițu)
Iovițu: Acuma, se poate proceda invers, se poate etalona cavitatea după ele.
Denisa: Da, da, sigur că da!
Iovițu: Se poate etalona! Extraordinar!
Denisa: Este mai greu, însă să știi că este foarte frumos.
Iovițu: Și băgați aceste rezultate în lucrarea mare!
Denisa: Poftim?
Iovițu: Aceste rezultate, le băgați în lucrarea mare!
Denisa: Nu! O să apară separat probabil.
Iovițu: O să...
Denisa: E mult prea mult, Iovițu!
Iovițu: Voi vorbiți ca să redactați lucrarea înainte de a pleca tu de acolo!
Denisa: Da! Poate o redactăm noi împreună aicea, pe urmă acasă, pe urmă o trimitem aicea
separat.
Iovițu: Da, trebuie repede că pierdem prioritatea!
Denisa: Da, sigur că da, sigur că da, foarte repede!
Iovițu: Vorbește cu profesorul Collins, transmite-i salutări și spune-i că trebuie să se
grăbească cu redactarea, că pierdem prioritatea!
Denisa: Da! Da! Da! Sigur că da!
Iovițu: E bine acum să începeți redactarea!

Denisa: Știi, îmi pare rău că tocmai acum îmi merge extraordinar de bine și timpul s-a scurtat!
Iovițu: Nu, altceva mai interesant n-ai să mai găsești pe acolo!
Denisa: Da, Iovițu, da, sunt sigură și am să-ți spun săptămâna viitoare, că până atunci nu stau.
(râde)
Iovițu: Daisy, uite ce e, eu zic așa: altceva mai interesant nu o să mai fie, asta este grozav...
seria principală. Vrei să ajungi și la aia difuză?
Denisa: Fundamentală și difuză, apare și seria difuză, dar n-am decât câțiva termeni, pentru că
trebuie să merg în vizibil mult! Nu am ajuns...
Iovițu: Bine! Bine!
Denisa: Acum, da, bine Iovițu! Săptămâna viitoare, când îmi dai telefon?
Iovițu: Pe miercuri am să-ți dau!
Denisa: Miercuri, sigur, da?
Iovițu: Miercuri, sigur! Da! Acasă, da?
Denisa: Da, acasă! Eu aștept și marți și miercuri dimineața acasă!
Iovițu: Bine, bine Daisy! Cum te simți cu sănătatea?
Denisa: E bine!
Iovițu: Bravo!
Denisa: Și e important să nu fiu noaptea la institut când dai tu telefon și să mă pierzi cumva!
Iovițu: Nu! Nu!
Denisa: Mai (se întrerupe) te aștept marți și miercuri!
Iovițu: Bine! Bine! Deci nu ai problemă cu sănătatea?
Denisa: Nu! Nici una!
Iovițu: Sigur?
Denisa: Numai cu dorul! Îți dai seama?
Iovițu: Ei, lasă, că mai ai puțin!
Denisa: Mai e puțin, da!
Iovițu: Bine!
Denisa: La revedere! Da, Iovițu, tu nu poți veni nici la Praga măcar?
Iovițu: Măi, nu pot, măi Daisy, nu pot!
Denisa: Ia gândește-te la lucrul ăsta!
Iovițu: Păi în Praga sunt 3 ore! Ce să facem 3 ore?
Denisa: Poate (restul nu se înțelege 09:41) Pot să stau o zi!

Iovițu: Nu! Nu! Nu! Nu! Uită-te, roagă-l pe Collins să te ajute să, să, să te uiți în cartea aia de
avioane! Este în bibliotecă acolo!
Denisa: Da, bine! Bine!
Iovițu: O aveți la bibliotecă, cartea cu toate mersurile avioanelor!
Denisa: Douăzeci de minute, da?
Iovițu: La revedere, Daisy!
Denisa: La revedere! Te sărut! Sărutări la toți de acasă!
Iovițu: Succes! Succes, în continuare! Extraordinar!
Denisa: Mulțumesc!
Iovițu: La revedere!

