
In spatele unui nick: Old Wolf

Scris de PeTroLiStuL
Joi, 07 Noiembrie 2013 10:57

  

Continuam seria interviurilor cu membri forumului nostru. Astazi, Old Wolf:

      

Cum începe fiecare dialog, întâi să ne cunoaștem mai bine: cine este în spatele nick-ului
OldWolf și cu ce-și ocupă existența?
Am urât întrebările astea întotdeauna. Dar dacă-i musai, cu plăcere.
Liviu Sandu, 38 de ierni, urc o firmă pân-la cer undeva în București.
Și acum tu trebuie să zici: “Mulțumesc, stai jos. Următorul!”
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Petrolist din tată-n fiu sau dragoste pe parcurs ori chiar cu forța?
Dragoste petrolistă cu forța nu se poate, eu așa am învățat.
Iar dragoste pe parcurs e mai mult o convertire...o reconversie...o răzgândire...e ca și cum ai
ține cu Petrolul doar în week-end și în restul săptămânii cu alta.
Nu pot să spun că am avut parte de o “direcție” galben-albastră din partea tatălui. Îmi place să
cred că am fost eu suficient de deștept încat să-mi dau seama că Petrolul este echipa vieții
mele, păstrată bine și la loc de cinste în suflet, dar și că am descoperit-o la timp.

  

Cum este înțeleasă dragostea galben-albastră în familie?
Familia mea e la fel de galben-albastră ca și mine. Dacă sunt sigur de ceva pe lumea asta, e că
băiatul meu a moștenit pasiunea asta și o va duce mai departe, mai bine, mai sus.
La cât suntem de nebuni de galben-albastru și eu și nevasta din dotare, dacă cel mic ar fi ținut
cu altă echipă, însemna că undeva am dat greș.

  

Primul meci pe Ilie Oană sau prima amintire referitoare la acest lucru?
Țin minte aglomerația, nebunia de dinaintea meciurilor, faptul că mulți veneau la meci cum se
duceau femeile la biserică: cu hainele cele bune, curați, aranjați, ca “de duminică”. Întotdeauna
mi-a plăcut să văd partea frumoasă a lucrurilor și a oamenilor  Că mai erau și uscături...cine suntem să judecăm?
As putea sa ma prefac ca mai stiu primul meci la care am asistat, dar nu e cazul. 

  

Ce fost jucător petrolist ți-ai dori să-l vezi evoluând la Petrolul actual? Și de asemenea,
ce jucător actual l-ai vedea într-o componență clasică a Petrolului?
Bikana la ambele întrebări! Glumesc. Cred că pe Greaca.
Iar ca jucător actual într-o componență clasică – Soni “Bine” Mustivar, căruia i-am strigat din
tribuna de atatea ori la vreo deposedare sau pasă “bine, Soni” încât ața i-a rămas numele.
Bine, nici cu celălalt Sony nu mi-ar fi rușine la o adică.

  

Ce mare jucător (român sau străin) ai dori să evolueze în tricoul Petrolului?
L-aș reîntineri pe dl. Mircea Dridea. Mie mi-ar fi suficient. Îi las pe cei mai tineri să viseze la
Messi, Ronaldo, Ibrahimovici etc.

  

Dacă ai putea schimba un singur lucru la Petrolul, care ar fi acela?
Ah...ce provocare mișelească! Aș schimba amatorismul conducerii. Și nu mai zic mai multe că
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ș-așa sunt la categoria “destabilizatori”.
Uite. Pun o linie punctata. Și completează fiecare 
...............................................................................................................................................

Ce meci l-ai trăit, în majoritatea timpului fericit și l-ai terminat în genunchi, plângând?
De plâns nu cred că am plâns, dar m-am enervat de multe ori, până în pragul atacului cerebral.
După care îmi reveneam și îmi dădeam seama de ce țin cu Petrolul. Unde ar mai fi frumusețea,
dacă totul ar fi perfect?

  

Ce echipă ți-ai dori să o vezi evoluând pe Ilie Oană din postura de adversar?
Chiajna! Bine, hai fie, Liverpool și poate Barcelona...

  

Cel mai mare regret legat de fotbal, în general și apoi raportat la Petrolul?
Ca moment ar fi meciul Romania-Suedia, SUA, 1994. A fost atunci un prilej unic, pe care l-am
ratat...
Ca regret pe termen lung ar fi Naționala.
După retragerea lui Hagi și în lipsa unui reper adevărat, Naționala a ajuns o adunătură de
interesați și profitori, de non-valori cu pretenții, de eroi naționali când bat Andore sau alte forțe
ale continentului.
Raportat la Petrolul, marele regret e că nu suntem încă și nici nu sunt optimist că vom fi prea
curând acolo unde merită suporterul petrolist să-și vadă echipa. Am senzația că se pot face
foarte multe, cu ceva efort și cu multă voință. Uneori e suficient să ai un moment de luciditate,
de confruntare cu tine însuți și să realizezi că nu le poți face bine pe toate...
Nu-ți mai cere nimeni să fii multilateral dezvoltat, ci să știi ce, cui, când și cum să ceri. Dar asta
înseamnă să știi ce vrei! Și să iubești Petrolul.

  

Cel mai antipatic jucător care a evoluat în culorile galben-albastru?
Ha ha...drian Cristea. E tot ce poate fi mai departe de spiritul acestei echipe și al suporterilor ei.
Mă bucur că a ajuns la o echipa pe măsura lui unde e înțeles și sprijinit în carierăa. Noi, pur și
simplu, nu îl meritam. Vezi ce altruist sunt ?

  

De care adversar (jucător) ți-a fost cel mai teamă din punct de vedere fotbalistic?
Au fost mai mulți care nu mi-au inspirat neapărat teamă, ci mai degrabă invidia și gândul “ah, ce
bun ar fi ăsta la noi”. În cazul multora, evident, nu s-a concretizat, dar e unul care mi-a inspirat
și invidie și gândul pofticios pe vremea când evolua la Rapid, și care acum, hm, ce potriveală, e
la noi. Ghici ghicitoarea mea nu cumva-i Teixeira? Ba da.
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Cum vezi peluza în acest moment? Ce ai schimba?
De la T2, P1 se vede din ce în ce mai rău, dezlânată și apatică. Cântecele sunt lălăite, se aud
tot mai slab, iar locurile goale sunt tot mai multe de la meci la meci.
E un recul nedorit, dar pe undeva firesc. Cred că momentul maxim al acestei peluze a fost
finala Cupei din iunie. Atunci a fost o degajare de energie care a lăsat un vid în urmă.
Aș pune pariu că, dacă vom mai juca la anul finala, atmosfera aceea, zidul acela de energie nu
se va mai repeta. Ăștia suntem, cu ăștia defilam. Totul e să nu ne mai batem cu pumnul în piept
și să facem ședințe, când cei care pot schimba ceva nu-și doresc cu adevărat asta.
De fapt, trupul “Lupilor Galbeni” a rămas în P1, slăbit și rozaliu pe alocuri, dar spiritul e în P2,
viguros, viu, sonor și frumos ca întotdeauna. 

  

Cea mai reprezentativă cântare pentru club ?
What does the fox say, în acest moment.
Dacă te referi la ce mi-ar plăcea mie să aud dinspre peluze ar fi cantecele alea mai vechi, oldies
but goldies, pe care le aud mai mult dinspre P2. Nu mă încântă prea tare să băgăm în seamă
alte echipe, în alte meciuri decât în cele directe. Și mi se pare că le cam dăm importanță în
ultima vreme.
Dacă iau mot-a-mot întrebarea, răspunsul ar fi evident: Imnul, care mi se pare cel mai frumos
din Liga 1.

  

Culoare preferată: galben sau albastru?
La viața mea de petrolist am o dambla...
La meciuri mă îmbrac obligatoriu în galben, am un tricou norocos pe care îl spăl și îl calc cu
sfințenie, astfel încât să nu-mi lipsească la meciurile Petrolului de acasă sau din deplasare. Am
avut 2, fix la fel, ca să nu rămân vreodată în “pană”.
De exemplu, la meciul cu hibrizii timișoreni, mi-a lipsit tricoul și uite ce-a ieșit sau mai degrabă
ce n-a ieșit.

Ce părere aveți despre site-ul  http://www.DoarPetrolul.ro  ? Ce îmbunătățiri ați aduce
acestui site?
Nu e zi în care să nu intru pe site. Uneori mă enervez, alteori mă amuz, dar de cele mai multe
ori mă bucur să văd cât de speciali suntem noi, petroliștii. Avem istorie, avem tradiție, avem
suporteri frumoși și nebuni. Și ne place să vorbim sau, mă rog, să scriem câte în lună și în stele,
gândindu-ne însă mereu la ce i-ar fi de folos clubului.
Ca să îmbunătățesc...aș introduce ceva revoluționar. Autentificarea pe baza amprentei vocale,
scanarea retinei și garanții mobile/imobile la prima accesare a siteului. Iar la primul post – o
proba ADN.
Merge? Hai că am fost răutacios.
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Locul 2 dupa 12 etape – sunteți mulțumit de parcursul echipei? Care este locul pe care
considerați că vom termina campionatul?
Date fiind condițiile din Liga 1, unde echipe efemere și arbitrii mânjiți sunt uniți spre 25 (gata și
rima), ce poți să mai zici?
E minunat locul ăsta 2, fiindcă e curat. Și locul 10 ar fi bine, atâta timp cât e onest și obținut pe
teren.
Pentru că e lucru mare, monser, să te păstrezi curat în mijlocul mlaștinii.
Cât despre locul la finalul campionatului, dacă se gripează ceva, undeva, știm noi unde, în
părțile esențiale, aș risca să zic locul 1.
O fi wishful thinking, o fi premoniție, o fi optimism deșănțat?!?!
E minunat să visăm, dar să nu uităm unde eram cu puțin timp în urmă și să nu mai fim așa
nerăbdători.
Ce-o fi o fi, noi mergem doar cu Petrolul și doar înainte!

  

În final, un mesaj pentru suflarea galben-albastră?
Să nu uitați niciodată că Petrolul trăiește prin noi și să strângem rândurile când vremurile și
situațiile o vor cere. Hai, Petrolul!
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