
TVR, de la 
„Moscova  
nu crede în 
lacrimi“ la 
Eurovision

Poate că o să mă întrebați ce legă-
tură există între "Moscova nu crede 
în lacrimi" și Eurovision. Exact aceea 
dintre un tezaur (filmele clasice de la 
TVR) și o balegă, adică Eurovisio-
nul.

Duminică seara, TVR 2 a difuzat 
"Moscova nu crede în lacrimi". Po-
vestea începe pe vremea lui Hrușciov 
și se întinde până spre asfințitul 
Epocii Brejnev. Destine și sentimen-
te strivite de istorie și recuperate 
prin duioșie. La sfârșitul anului tre-
cut, TVR 3, că la TVR 1 n-au loc ca-
podoperele, a dat și "Gara pentru 
doi". Soarta muzicianului și a femeii 
nemăritate, iubirea lor imposibilă 
dusă până în nemărginita pușcărie 
siberiană. "Moscova nu crede în la-
crimi" și "Gara pentru doi" - căldura 
rusească a Artei în inima gerului so-
vietic.

Tot anul trecut, TVR 2 (TVR 1 e 
ocupat, insist) ne-a regalat cu minunea 
lui Bondarciuk din 1967, "Război și pa-
ce", în patru părți, cu o Natașa Rostova 

(Liudmila Savelieva) care l-ar fi încân-
tat și pe Tolstoi. Nu mai amintesc de bi-
juteriile cu Alain Delon sau Sophia Lo-
ren, care sunt în arhiva TVR.  Adică în 
Tezaurul TVR. Postul bugetofag s-ar 
salva, cel puțin pe palierul intectual, 
dacă ar programa asemenea filme mă-
car de două ori pe săptămână, pe TVR 
1. Voi mai întârzia  un pic lângă tezaur. 
Balega să aștepte. La TVR (3, firește!), 
am văzut, cred că în octombrie, "Doi 
vecini", din 1959. Singurul film după 
Tudor Arghezi. Durează 33 de minute. 
Regia - Geo Saizescu. Iar distribuția 
(Grigore Vasiliu- Birlic, Ion Lucian, Ni-
neta Gusti, dar și Dumitru Furdui, cel 
mai "puști" de pe ecran) este un oma-
giu adus artei dramatice premergătoa-
re comuniștilor. În 1947, în București 
existau 22 de teatre particulare.

Și acum să coborâm din nori în nă-
mol. De câteva săptămâni, TVR ne asa-
sinează inteligența și ne jegosește tele-
vizoarele cu Eurovision. Preselecție la 
Eurovision, semifinale pentru Eurovi-
sion. Se închiriază săli ale teatrelor de 
provincie și etaje de hotel, se deplasea-
ză regimente de bugetofagi, se plătesc 
tone de benzină și diurne, se ocupă 
spațiul prime - time în week - end. Și 
toată debarcarea asta din Normandia 
pentru un rating jenibil, jenibil, jenibil. 
În curând, TVR va fi depășită de Cine-
maraton (interesant post), cu filme 
românești despre lupta de clasă. Arhe-
ologicul Eurovision nu-i atrage nici 
măcar pe nostalgici. Nu înseamnă 
tradiție, piesă de muzeu, ci rugină, naf-
talină a prostului gust, inerție. Cu 
producții costisitoare și sinistre ca Eu-
rovision, TVR se va transforma într-o 
fisură anală a națiunii, care se va lărgi, 
se va lărgi, se va lărgi și va ustura, va us-
tura, va ustura. 

De ceva timp (cam mult), șefă la 
TVR e o doamnă parașutată din PRO 
TV. Putem avea speranțe să vedem 
capodopere cu Sophia Loren și Alain 
Delon, din moment ce PRO TV face 
succes, în fiecare decembrie, cu "Sin-
gur acasă"? Film pentru oligofreni, 
dacă ai mai mult de 10 ani și te uiți la 
"Singur acasă" -  ești oligofren. S-a 
oligofrenizat chiar și actorul, s-a dro-
gat până când i-au crescut urechile. 
"Singur acasă I", "Singur acasă II", 
"Singur acasă III, IV și V". Doar Eu-
rovision adună mai multe semifinale 
decât seriile "Singur acasă". n
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Liber la 
infractori  
în România!

4 ani pentru  
2 kilometri  
de cale ferată
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Austriecii transformă 
România în inamicul 
energetic al Rusiei

Record la Manchester 
City: 878 milioane  
de euro în jucători

Arabii au dat năvală 
peste Igor Dodon
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AMEndA pEnTRu 
depăşirea pe linie 
continuă ar 
putea dispărea PAG.
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Migranţi fără nuMăr...

poza zilei
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6534 lei
1$ 3.7919 lei
1chf 4.0447 lei

Bitcoin BTC
    $ 8699.62 
Ripple XRP
      $ 1.0657 
Ethereum ETH
 $ 859.58 5
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În ziua în care nevasta îşi serba ziua de naştere, 
sebastian ghiţă recunoştea public că laura 
codruţa Kovesi a fost la el acasă!

cadou bombă!

ŞAntAj  

lA PreŞedinte!

exClusIv
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justiţia? 
Aveţi 
puţintică 
răbdare!

Încă mai credeți că, după dezvăluirile din cotloanele 
DNA Ploiești, se va rezolva ceva fuga-fuguța? Aveți pu-
țintică răbdare, stimabililor! Aici e vorba de niște exage-
rațiuni în care am căzut cu toți la extremitate, în loc să fim 
moderați. Ce va să zică Europa, la o adică?
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Intangibilii 
de la CCR

Parlamentarii intenționează să betoneze imu-
nitatea judecătorilor CCR astfel încât cazurile 
gen Toni Greblă să nu mai poată exista. 
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rochiţa-furou 
este obligatorie 
anul acesta
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