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ROMANIA

M\d\lina
Ghenea 
`i laud\ pe
rom=nii
din Italia

Rodica
Morar,
asisten]\
pentru
“badante”

Rasism rom=nesc

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Hit contra
rom=nilor,
difuzat de
Radio 105
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UNAR a deschis o anchet\ contra emisiunii “Lo Zoo di 105”

Sorin Cehan 

Melodia “Faccio bordello”
interpretat\ de Alan Caligiuri,
alias Zlatan, pe Radio 105, ar fi,
`n opinia autorului, o “satir\”.
Conform defini]iei uzuale, satira
face ridicole personajele sau obi-
ceiurile, folosind tonuri comice
sau sarcastice. “Cine face ur\t la
noi, noi `i facem: Bum, bum! La
jefuit, la luat g=tul, la furat, la
`njunghiat”. Dac\ cineva desco-
per\ ceva ridicol sau comic `n
aceste versuri...

Satira are oricum inten]ii
moraliste, `]i arat\, ridiculiz=nd
personaje, ce e gre[it ̀ n comporta-
mentul lor. Melodia “Faccio bor-
dello” descrie doar un ]igan care
vine din Romania - Zingaria, tra-
ficant de droguri [i iute la m=nie,
pun=nd m=na pe cu]it [i pistol. Un
personaj deloc comic, deloc ridi-
col, care exprim\ doar violen]\.
Dup\ ce Gazeta Rom=neasc\ a
luat atitudine (...)

(continu\ la pag 10)
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Vom avea mai
pu]ini parlamentari

Coali]ia de la guvernare
a decis reducerea num\ru -
lui de ale[i de la 471 la
388, `ns\ cu men]inerea
Parlamentului bicameral.

Tricolorii, amical
ru[inos cu Belgia 

Na]ionala Rom=niei a
fost `nvins\ de Belgia mai
categoric dec=t o arat\ sco-
rul, `ntr-un meci amical
care s-a `ncheiat 2-1.
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“Stranierii” ajut\
economia Europei

Libera circula]ie a munci-
torilor români a dus la cre[ te -
rea economiei UE, astfel res -
tric ]iile impuse `n continuare
de 11 state nu sunt justificate.
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Vin din Zingaria [i “Fac un m\cel”


