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Doamna întreabă: <De ce scrie Domnul Raul Anchel în limba română ? Din cauză că a făcut
atac cerebral și a uitat că e evreu ?>. <Sincer, nu mai cred aceasta. Mai degrabă testează un
soft de transcriere a înregistrărilor direct în texte>. <Sunt utile ?>. <Foarte utile. Serviciul de
Telefonie Specială înregistrează. Dar nu are cine să asculte înregistrările.>. <Bun. Dar de ce în
limba română ?>. <Comanda pare a fi a serviciului din trei litere din România ?>. <Adică ?>.
<Unii își dau servitele. Dar nu are cine să asculte și să transcrie, deci trebuie un soft>. <Bun,
dar cum scrie Dânsul atâtea cărți ? Și în română !>. <Își înregistrează dicteurile, apoi le
transpune cu softul în formate cărți>. <Ce simplu e ! Dar e util ?>. <Util ar fi un soft complet:
care să transpună și muzica sub formă de note muzicale. Atunci orice cântă cineva în baie ori
fredonează pe stradă poate deveni un succes internațional transpus pe note>. <Aceasta ar fi o
idee bună. Ce ar mai trebui transpus ?>.

<Probabil nuanțele și culorile în șiraguri de imagini care să rezoneze la armonii muzicale și la
tonalități ale vocilor>. <Hmm. Ce idei ai !>. <Da. Ei înregistrează dar nu fac ceea ce spun eu>.
<Ce-ar mai trebui ?>. <Un soft care să transpună visele copiilor în desene animate ori ale
domnișoarelor în filme de seducție, ale tinerilor în filme de aventuri, ale oamenilor de știință în
documentare de popularizare>. <Să fie posibil ?>. <De ce nu ?>. <Ce-ar mai trebui ?>. <Un soft
care să înregistreze plângerile și sesizările planetei, ale meteoriților, ale pădurilor, ale apelor,
ale viețuitoarelor inteligente precum delfinii ori liliecii>. <Sunt liliecii inteligenți ?>. <Dacă
folosesc ecolocație au o aptitudine de care noi ne-am dispensat în timp>. <Și de ce să se
plângă ?>. <Că se trăiește din ce în ce mai greu !>. <Dar un soft de traduceri nu ar fi util ?>.
<Mai degrabă uniformizarea limbii și a alfabetelor, precum și a semnelor și reprezentărilor și
convențiilor științifice la nivel regional întâi, apoi planetar>. <Sî fie posibil ?>. <Ce nu ar fi posibil
oare ?>. <Ce-ar mai fi util ?>. <O clasificare exactă a trăirilor pe o scară de la 1 la 100>. <Cum
adică ?>. <Prin parametrii de intensitate, plăcere, preferință, deliciu, etc.>. <La ce ar fi bune ?>.
<Sectorului comercial, dar și artistic de filme thriller ori de simfonii ample, de tip mozartian>.
<Nu mai spun nimic>. <Dar mai sunt atâtea de spus. Spre exemplu, transpunerea gândurilor ca
sunete, imagini, texte !>.

Înregistrat pro-bono astăzi douăzecișiunu ianuarie an curgătoriu douămiidouăzecişidoi, fără
revizie. Din mare lene faţă de scris. Trimis pro-bono la sighet-online.
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