Literatura română din Israel: Raul Anchel, originar din Fălti P a V-a
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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 de fapt multe cărți publicate în România și proiecte
literare cât se pot cuprinde. Aceasta aflăm dintr-un interviu de pe site-ul
filme-carti.ro/interviu-2/scriitor-in-pandemie. Domnul Raul Anchel se ocupă de software și are
mulți clienți în SUA și Israel.

A publicat în 2020, Emil între ură și dragoste; Iași- orașul dragostei eterne; precum și Călător
cu gândurile mele; Hai Hui din Fălti prin lume; Din trăirile unui evreu român; Canaan; Coronatimpuri răvășite; în 2021: Canaan; Un fel de religie, precum și două volume de Fantezii.

Deci circa 11 cărți. De aceea ne cerem scuze pentru speculațiile inutile și apreciem
contribuția literară la literatura de limbă română ca fiind efectiv substanțială și consistentă.
Totuși și editura Hasefer trebuie sprijinită. Aceasta e doar o opinie personală.

Transcris pro-bono în douăzeci janvier 2022, trimis pro-bono la sighet-online.
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