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Dan Negru - Sunt sportiv, dar ma
tratez...
Articol de: Torok Dorina

Iubeste fotbalul mai mult decat iubeste echipele care il joaca. Merge
adesea la meciuri in strainatate, pentru a savura spectacolul oferit de
sportul-rege. Adora sa faca sport, si nu pentru intretinere, ci din placere.
Iar, daca ar fi ministrul Sportului pentru o zi, si-ar semna singur o
delegatie in strainatate.

Este cunoscuta pasiunea ta pentru fotbal. Cum ai ajuns sa fii microbist?
Imi place fotbalul de mic. Cand eram pusti, am jucat la piticii lui Poli
Timisoara. Terenul era in capatul strazii mele.
Acum mai faci sport?
Da. Joc fotbal si baschet ori de cate ori am ocazia. Imi place sa inot mult.
Sunt in zodia Pesti si probabil de aici mi se trage. Dar baschet joc
saptamanal. Fac sport de placere, nu de intretinere. N-am fost in viata
mea intr-o sala de fitness. Si nici nu ma tenteaza.
Ai visat sa fii sportiv cand erai mic?
Bineinteles. Mi-am dorit intotdeauna sa fiu un mare fotbalist. Mai apoi, un
mare baschetbalist. Cand eram pusti, eram un mare admirator al
echipelor sarbesti de baschet. Fiind din Timisoara, eram la doi pasi de
ele. M-a fascinat mai apoi Duckadam. Acum sunt prieten cu el, dar
continua sa-mi trezeasca aceeasi mare admiratie pe care i-o port de cand
eram pusti.
Ce iti place si ce iti displace in fotbal?
Am fost la o finala de cupa campionilor in care Liverpool era condusa la
pauza cu 3-0, pentru ca la final sa castige cupa. Dupa un asa meci,
sentimentul e de nedescris. Asta imi place la fotbal. Am fost insa in
Germania sa vad meciurile de retragere ale lui Zidane de la Cupa
Mondiala. Imi place mult Zidane, dar i-am vazut si gestul necugetat din
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finala. Asta nu-mi place la fotbal.
Cu ce echipa tii?
Cand am facut fotografii, pe stadionul Ghencea, multi stelisti mi-au
reprosat ca sunt polist. Cand sunt la Timisoara, polistii imi reproseaza ca
tin cu Steaua. Imi sunt dragi ambele echipe, dar nu ma dau in laturi sa
aplaud Dinamo sau Rapid cand fac un joc bun. Iubesc fotbalul mai mult
decat iubesc echipele care il joaca.
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