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Pe site-ul &quot;subversiv literar&quot; http:/wxwx.wordpress.com sunt fragmente de literatură
română scrise de către matematicianul Raul Anchel (credem că transliterat ar fi Raul Ancel), un
prolific autor care scrie la pensie mai repede decât poate să înregistreze co-autorul. Am
exemplificat cu mostre de literatură autentică a unui autor care pendulează între iubirile lui
(pentru mama sa, pentru Anuța, călăuza lui Ozică prin zăpadă, pentru Lena, iubirea din tinerețe,
acea prima, pentru Ydnas –soția Domniei Sale-, pentru nepoata sa dornică de amintiri, nepoată
pe nume Romi pe care o iubește mult și care acum trebuie să fie o mândrețe de fată de circa 20
de ani. Pe când Universitatea terminată ?]. Parafrazându-l pe autor spunem: <credem că
Dumnezeu a fost amestecat în destinul acestor oameni>.

Din punct de vedere literar, scriitorul are doar trei cărți publicate în România, dar trebuie să
admitem că a fost preocupat de matematică care i-a ocupat destul timp.

Enumerăm cărțile Domniei Sale: <Un fel de religie>, <Canaan>, <Corona - timpuri răvășite->.
De ce doar trei ? Sincer, nu știm, Este un matematician-scriitor prolific și interesant.

La mai multe cărți !

Redăm secvențe:
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<Viitorul e de neanticipat. Şi în politică şi în vremurile pandemice. Creuzetul vorbitor poate da
soluţii la orice?
Liniştea şi fericirea sunt legate de propriul eu
. Căutarea e în sine, nu prin alchimia creuzetului. Veşnic subiectiv, „îşi face ordine în gânduri” în
cortul indian, la Marea Roşie, pe tărâmul Canaan sau oriunde pe mapamond.
Eterna poveste a gânditorului: „cine a fost problematic înainte de Corona, continuă să fie
>.

<Cele 10 porunci au fost măsluite… 10 versete, mai puţin de 150 de cuvinte… traduse greşit>
. Subtilă semantică a verbelor
a ucide
şi
a omorî
în traducerea Vechiului Testament.

Şi rivitor la drepturi şi datorii. <Istoria se scrie pe tablete goale>. Demonstranţii de azi <omoar
ă
, nu
ucid
. Asta e permis
>.

De ce scrie Domnul Raul Anchel ? Păi cum, dacă e bunic, e la pensie și are timp, de ce nu ?!

Transcris pro-bono și adăugat nesemnificativele diacritice, precum și orientat spre dreapta (la
ei e orientat rău spre stânga, dar nu spre comunism, ori spre drasticul regim socialist) în
optsprezece janvier 2022, trimis pro-bono la sighet-online.
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