
FRANC ELVEÞIAN = 4,5496 RON EURO = 4,9161 RON DOLAR = 4,1928 RON GRAM AUR = 233,2254 RON

n ANALIªTII ATRAG ATENÞIA /
Virgin Atlantic trebuie
sã se redreseze înainte de
eventuala listare la Londra

PAGINA 12

n Preºedintele Academiei, îngrijorat de
abandonul ºcolar PAGINA 10

n RODICA LUPU, DIRECTOR CLUSTER TEC:
”Cuvântul de ordine pentru urmãtorii
doi-trei ani este ºi va rãmâne
digitalizarea” PAGINA 11

n 10 AUGUST 2018 - AU TRECUT TREI ANI
Legile justiþiei – nemodificate, SIIJ –
nedesfiinþatã, responsabilii pentru
reprimarea Mitingului Diasporei – în
libertate

PAGINA 3

5 lei
12 paginiMiercuri, 11 august 2021, nr. 153 (6933), anul XXX

M
ãi, voi de colo!

Aþi fost vreodatã la

Casa Groazei?

Dupã ce þipã

strigoii la tine,

cineva te scui-

pã ºi bu-ha-

haaa!, simþi atingerea morþilor

care tropãie (craniile rînjesc la

creºtetul fiecãruia); o coteºti pe-

ste crocodil, dai cu capul în oglindã ºi

te clatini prin butoi spre satisfacþia in-

ginerului proiectant, dupã aia vine to-

boganul ºi scara minune, în care, dacã

ºtii sã bagi piciorul oportun, ajungi în

vîrf din trei paºi - patru me-

tri/pasul, ca în piaþa de capital,

dacã nu, rãmîi cu piciorul în aer

ºi te bãlãngãni pînã te ia instruc-

torul sportiv, când îl trezesc rãc-

netele.

Distracþie!

Eh, aºa este ºi în pandemie,

pentru Redacþia unui ziar - (BURSA este

cel mai longeviv dintre cele întemeiate

direct cu capital privat) - care, dupã trei-

zeci de ani de apariþie neîntreruptã, vine

crocodilul ºi-þi clefãie sã treci la coadã,

întrerupi mata’ tipãritul ºi treci mata’ în

rînd cu analfabeþii de pe TikTok, Facebo-

ok ºi blogurile imbecile de copy/paste;

preocupã-te de audienþã, în competiþie cu

Luis Stan, Boala copiilor ºi fake/minciu-

nile: “Ce faceþi, bãi, nebunilor?!” (citat

din Luis Stan, care cuprinde opera sa

completã, unul ºi acelaºi discurs din fie-

care din zecile de clipuri cu care ºi-a cu-

cerit, literalmente, publicul ºi zecile de

mititei la grãtar).

Casa Groazei, în varianta cã ºtim sã

bãgãm piciorul.

Minciuna prin omisiune a devenit “la

crPme de la crPme”, doar pentru profe-

sioniºti, în rest e care dã mai tare cu ce

apucã.

S-a dus dracului deontologia, scrii cot

la cot cu lefegiii ºi lefegioaicele, nu con-

teazã ce, conteazã SEO ºi dacã nu ºtiþi ce

este aceea SEO, sã vã explic: Search

Engine Optimization (SEO), este un pro-

ces de perfecþionare a vizibilitãþii

site-urilor pentru motoare de cãutare pe

internet.

Dacã nu aþi înþeles, vã mai explic o

datã: SEO înseamnã cã un softist pe care

Shakespeare l-a adormit, ºtie mai bine

decît redactorul ºef cum sã scrie ºi chiar ce

sã scrie el ºi toþi ziariºtii lui, pentru cã el

ºtie tehnic cum ºi ce gãseºte Google mai

repede pe internet ºi întrucît Google ºtie

mai bine ca oricine cine-ce vrea de pe in-

ternet, atunci tu, ca ziarist, eºti doar carne

de tun în bãtãlia preferinþelor publicului.

Adicã, nu-i de ajuns cã te împingi cu

mahalagioaicele pentru o bucãþicã de tej-

ghea, sã ai unde sã scrii, dar ceea ce ai

scris nici nu ajunge la internet, dacã nu

trece de SEO, iar odatã trecut, Google dã

articolul publicului numai dacã publicul

îl vrea.

Sã vã trag o concluzie: publicul citeºte

ceea ce vrea sã citeascã.

Dar propoziþia asta a concluziei nu

înseamnã ceea ce pare normal sã însem-

ne, ea nu înseamnã cã publicul este liber

sã aleagã ceea ce citeºte ºi cã face ceea ce

vrea.
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