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Irena Cara 

Zilele trecute vorbeam cu
ni[te cuno[tin]e despre rom=ni,
italieni, Italia… Dintr-una `n
alta, s-a ajuns la “italienii ar tre-
bui s\ le pupe urmele rom=nilor,
pentru c\ ei fac de toate, c\ de n-
ar fi rom=nii”… mda, nici
p\m=ntul nu s-ar mai roti. {i
dac\ nu ne l\ud\m noi, cine s\ ne
mai laude?

Rom=nii? Sunt speciali[ti `n
orice. Badante care n-au [ters-o
la fund nici pe bunica lor, se
angajeaz\ la vreun bolnav de
Alzheimer, f\r\ s\ aib\ habar cu
ce se m\n=nc\ boala aia. Apoi se
`mboln\vesc ele de nervi.

Iar pe [antiere? Rom=nii fac
tot: sunt [i zugravi [i zidari [i
instalatori [i electricieni… ce
conteaz\ c\ acas\ n-au dat nici
m\car o dat\ cu bidineaua `n
buc\t\ria lor sau c\ nu au schim-
bat un bec?

(continu\ la pag. 17)

Andreea,
candidat\
la Miss

Cristina,
agent de
asigur\ri
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Ceart\ pe ambasador 

William Br`nz\, locotenent-colonel
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Rom=nia
nu-i vrea
pe copiii
rom=ni 
din ItaliaConsulatul nu mai `nscrie certificate de na[tere 

Fac eu tot!

Adrian N\stase, 
tentativ\ de sinucidere

Fostul premier a încercat
s\ se sinucid\, împu[cându-se
în gât, dup\ ce a fost condam-
nat la doi ani cu executare în
dosarul “Trofeul Calit\]ii”.

Chivu continu\ 
s\ joace la Inter

Cristi Chivu, funda[ la
Inter Milano `nc\ din 2007, a
ajuns la o `n]elegere cu echi-
pa din Italia, prelungindu-[i
contractul pentru `nc\ trei ani.
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Rom=nii au ajuns
s\racii Europei

Rom=nia a ajuns, `n
acest an, cea mai s\rac\ ]ar\
din UE, iar cet\]enii s\i au
cea mai mic\ speran]\ de
via]\ din spa]iul comunitar.
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