
Victora? Astafei despre...

Scris de Vlad Dr?gan
Duminică, 22 Decembrie 2013 20:20
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/>Victor Astafei, poate cel mai atipic fotbalist al O?elului, a acordat un interviu presei din afar? �
care atinge multe subiecte, at� pe plan sportiv, c� ?i personal. Iat? ce a declarat fotbalistul
ro?-alb-albastru despre...</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>...cariera de
fotbalist:</strong> <em>�Am �ceput s? joc fotbal la v�sta de 7 ani, �preun? cu fratele meu
mai mare. Aveam rezisten?? ?i energie, iar antrenorul de atunci mi-a permis s? joc la o grup?
mai mare, chiar dac? eram mai t�?r. La 17 ani am trecut la fotbalul profesionist, � divizia a
treia, la Unirea Ungheni, ?i am marcat chiar la primul meu meci oficial. Am retrogradat cu
echipa � Liga a 4-a, dar am �scris peste 30 de goluri la acest nivel. Am ajuns apoi la FCM
Targu Mures � e?alonul al treilea ?i am devenit c?pitan al echipei. Dup? promovarea � Liga a
II-a am fost �prumutat la Turda ?i dup? 13 goluri marcate m-am �tors la T�gu Mure?, de data
asta chiar � prima divizie, iar cariera mea a fost lansat?.�</em><br /><strong></strong></p> 
<p style="text-align: justify;"><strong>...accidentarea la cap:</strong> <em>�Sunt genul de om
care nu se opre?te niciodat?. M-am r?nit la fiecare joc. Sunt un fotbalist energetic. �i amintesc
?i de accidentarea de la cap, imediat dup? contact am �cercat s? m? ridic ?i s? joc, dar medicii
nu m-au l?sat. Am fost aproape de moarte atunci. Am stat o s?pt?m�? � spital ?i aveam
momente c�d nu-mi mai sim?eam partea dreapt? a fe?ei. A fost o experien?? dificil?, dar nu
mi-a fost fric?. Sunt o persoan? optimist? ?i am ?tiut c? m? voi �toarce mai puternic. Chiar la
primul meu antrenament, dup? revenirea cu casc?, am primit o lovitur? � acela?i loc, dar nu
mi-a fost team? ?i am continuat s? joc!</em> <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>...O?elul:</strong> <em>�O?elul este o fost? campioan? a Rom�iei ?i faptul
c? evoluez la Gala?i nu poate fi dec� benefic pentru viitorul meu. Sper s? c�tig un trofeu
�ainte de a merge � str?in?tate. De asemenea, sper ca �tr-o zi s? ajung � echipa na?ional?.
Este un vis pentru mine, acela de a purta tricoul galben al ??rii mele. Am fost atras mereu de
evolu?iile marilor juc?tori. Mi-au pl?cut o mul?ime de fotbali?ti, dar dac? ar fi s? nominalizez �
nominalizez pe Hagi pentru ce a f?cut pentru Rom�ia, dar ?i pe �Fenomenul� Ronaldo. Cred
cu t?rie c? un juc?tor poate r?m�e chiar ?i �treaga sa carier? la un singur club cu men?iunea
c? ?i clubul trebuie s? se men?in? la un nivel �alt.�</em><br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>...Liga I</strong>: <em>�� Liga I avem mul?i juc?tori
talenta?i, dar nu prea sunt condi?ii pentru ca tinerii rom�i s? se dezvolte ?i s? devin? mari
juc?tori europeni. Acest campionat are poten?ial mare. Personal pot s? spun c? am �v??at
ceva de la to?i colegii pe care i-am avut de-a lungul carierei. Chiar ?i atunci c�d au f?cut
gre?eli, am avut ce �v??a. Dar cel care m-a impresionat cel mai mult a fost francezul Issa Ba,
un mare juc?tor, dar care a avut mult ghinion � cariera sa. � Rom�ia, fotbali?tii sunt v?zu?i
precum starurile, pentru c? este visul multor copii s? devin? juc?tori profesioni?ti. Dar a?a este
de fapt peste tot � lume. Este trist s? vezi echipe precum Craiova, cu o istorie bogat?, �
diviziile inferioare. De asemenea, este trist s? vezi c? legile politice influen?eaz? o parte din
fotbalul rom�esc ?i se poate ajunge p�? la eradicarea unor cluburi de fotbal � unele ora?e.
Cred c? schimbarea � fotbalul autohton ar trebui s? �ceap? la nivel pre?edin?ilor, a celor
responsabili de fotbalul din Rom�ia. Oamenii cu bani ar trebui s? investeasc? mai mult �
infrastructur?. �i place campionatul Fran?ei. Am vizitat Parisul ?i alte ora?e, m-am bucurat de
timpul petrecut acolo ?i chiar sper s? joc � Fran?a la un moment dat. Olympique Marseille este
clubul meu preferat.�</em> <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>... locuri preferate ?i hobby-uri:</strong> <em>�Gala?iul e ca orice ora?
pentru mine. Dac? ?tii cum s? �i faci via?a mai interesant?, indiferent unde te afli, atunci va fi
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superb oricum. Eu locuiesc cu prietena mea ?i suntem ferici?i. �p?rt??im acelea?i hobby-uri,
ne plac filmele ?i ciclismul. �i place s? scriu, s? dansez, �i plac jocurile video. � trecut am
fondat un grup de hip-hop ?i break-dance. G?sesc mereu lucruri noi de f?cut. Totu?i locul meu
preferat din Rom�ia r?m�e ora?ul meu, T�gu Mure?! Am �ceput s? scriu o carte ?i acest
lucru este cel mai mare vis meu: s?-mi v?d numele pe coperta unei c?r?i. Scriu despre via??,
bucurie, lucruri optimiste � general. Sunt diferit, asta e sigur. Un pic atipic. Am dou? mari
pasiuni: arta ?i fotbalul. Octavian Paler este scriitorul meu preferat din Rom�ia.�</em> <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>... Ro?ia Montan?:</strong>
<em>�Nu este corect cum doresc unii s? distrug? natura, un loc frumos precum Ro?ia
Montan?. M-am dus � vacan?? acolo ?i nu vreau s? v?d cum acest loc at� de lini?tit ar fi
distrus. ?i nu mi se pare normal ca investitorii din alte ??ri s? ne ia aurul, iar � schimb s? lase
doar probleme. Nu vreau s? intru � detalii, dar c�eva sute de locuri de munc?, nu
compenseaz? pentru consecin?ele negative din viitor. A? dori s? v?d mai mul?i juc?tori de
fotbal c? dau un pic mai mult pentru lumea din jurul lor si sunt sigur c? majoritatea dintre noi ar
putea avea un impact mai mare asupra societ??ii noastre. Suntem o genera?ie independent? ?i
inteligent? ?i avem curajul de a ne exprima opiniile. Eu sunt optimist c�d vine vorba de noua
genera?ie din Rom�ia. Percep?ia unora din afar? despre Rom�ia este fals?. � fiecare ?ar?
exist? oameni buni ?i r?i.�</em></p>
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