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 Gândim un TITLU al TEXTULUI – scurt, memorabil, care
mizează pe cuvinte-cheie. Nu chiar 10!
 Învățăm pe de rost un întreg DICTIONAR de expresii

înaripate. Nici nu realizați cât de bine vă va înlocui.
 Învățăm un pic de design ca să AMBALĂM textul.

Cumpărătorul nu vrea ceva fad, de mâna a doua – el este
modern și vrea MULTIMEDIA (audio, video, linkuri) etc.
El vrea ca textul să-l seducă!



Puneți niște băncuțe pentru popas în textul vostru. N
u-l faceți să alerge ca un cal de curse lungi prin șiragul de litere.

Plasați rubria COMENTARII: textul va intra în gura lumii și, poate, și în
istorie, și prin comentariile răutăcioase. Dacă l-ați scris bine, niciun comentariu
nu-l va putea desființa. Textul se mișcă înainte și prin gura comentariilor
care nu ne plac
Deschiderea către cititor – faceți-l participant al textului vostru. Strecurați o
însărcinare, o rugăminte, lăudați-l..

Plasați câteva semne rutiere (marcaje) în text: ca să știe unde să se întoarcă
în caz că s-a rătăcit). JUCAȚI-vă: jocul nu obosește!





Faceți orice altceva
– textul azi e mai

democrat ca
oricând!
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 mă
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 de
 TEXT



Iar dacă mă tem,
învăţ una din două:
sau îl supun,
sau îl lichidez!



















SEXUL, BIBLIA
şi DEX-ul
vor vinde întotdeauna
http://parazitulproletar.wordpress.com/2013/01/27/timpul-televiziunilor-tampite-o-mica-calatorie-prin-
televiziunea-autohtona-pt-1/



 De la lume adunate – De la bloggeri

adunate/De pe site-uri

 Cu mâna pe inimă – Cu mâna pe.. mouse

 Ochii şi tastatura înlocuiesc gura.

 A o face lată – A o face (de) xerox

 Din vorbă în vorbă – Din link în link
 Nasc şi în Moldova... bloggeri(ţe)

 Iarna nu-i ca vara – Nu-i online-ul ca offline-ul

 Cand online-ul intra-n offline!

 Ştirea zilei – Spamul zilei

 La început a fost... CUVÂNTUL –

 La început a fost... calculatorul

 Nebănuite sunt hypertextele... Domnului

 Şi tot aşa şi tot aşa cât nu te doare Enter.
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Vă mulţumesc,
nu credeți
cuvântului,

credeți FAPTEI
sau

învățați cum „să
faceți lucruri cu

vorbe”
(J.L. Austin)

http://www.bookpatrol.net/2013/04/emma-taylors-sculptural-response.html


