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<p><img width="430" style="margin: 5px 5px 0px; float: left;"
src="images/stories/demo/frontpage/rokstories/tase51.jpg" /></p>  <p style="text-align:
justify;">Am crezut c? va fi mai u?or s? scriu despre retragerea lui Viorel T?nase. Nu este chiar
a?a de simplu �s?. S? scrii despre eternul c?pitan e ca ?i cum te-ai apuca s? scrii despre
istoria modern? a O?elului. Cariera lui T?nase se confund? cu mai toate performan?ele
fotbalului g?l??ean de p�? acum. A fost pe teren � aproape fiecare meci important al echipei
noastre. A jucat de cinci ori � UEFA (adic? � toate particip?rile clubului nostru � aceast?
competi?ie). �Tase� nu e doar o legend?, un simbol, o emblem?� �Tase� este �su?i o parte
din ceea ce �seamn? O?elul Gala?i.</p>  <p style="text-align: justify;"></p>      <p
style="text-align: justify;">Cariera lui T?nase se confund? cu mai toate performan?ele fotbalului
g?l??ean de p�? acum. A fost pe teren � aproape fiecare meci important al echipei noastre. A
jucat de cinci ori � UEFA (adic? � toate particip?rile clubului nostru � aceast? competi?ie).
�Tase� nu e doar o legend?, un simbol, o emblem?� �Tase� este �su?i o parte din ceea ce
�seamn? O?elul Gala?i.<br />Este Viorel T?nase cel mai bun juc?tor din istorie pe care l-a avut
echipa noastr? ? Mi-e greu s? r?spund la o asemenea �trebare, mai ales c? publicul g?l??ean
a putut vedea driblingul m?iastru al lui Nae Burcea, viteza ie?it? din comun a lui Viorel
�Vioar?�, ?utul n?prasnic al lui Ion Gigi, t?ria unui Pelin, Tofan sau Anghelinei, constan?a unui
Marius Stan sau Vali ?tefan, paradele senza?ionale ale lui Cristi Munteanu, Bordeianu sau
Arcanu. Este greu s? spui dac? Viorel T?nase se ridic? peste toate aceste p?r?i frumoase ale
fotbalului g?l??ean. Cert este c? nici unul dintre cei enumera?i mai sus nu se poate l?uda cu
cifrele. T?nase are de partea lui statistica� ?i ce numere impresionante stau �dreptul numelui
s?u! Peste 400 de meciuri ca juc?tor (din care 381 pentru culorile ro?-alb-albastre), 61 de goluri
marcate pentru O?elul, 15 sezoane de glorie� recorduri ce par imposibil de egalat.<br
/>�Tase� este juc?torul care a ?tiut mereu s? trag? echipa dup? el, cum numai un lider
adev?rat o putea face. Portarii adver?i pot depune oric�d m?rturie c? piciorul s?u st�g a fost
unul fermecat. Probabil c? ?tefan Preda nu va uita niciodat? momentul � care �Tase� a trimis
o �bolt?� ireal?, care parc? a oprit timpul � loc ?i care s-a oprit cuminte � plasa lui Dinamo, �
minutul 93 al unui meci disputat pe ghea??. <br />Viorel T?nase a fost prin defini?ie un truditor.
Talentul s?u �n?scut a fost dublat mereu de o voin?? de fier. C?pitanul nostru, al tuturor celor
cu suflet ro?u-alb-albastru, nu a impresionat doar prin elegan?a paselor sau a ?uturilor.
�Tase� a fost respectat mereu � special pentru munca depus? pe teren. Golurile marcate de
el au fost mai mereu decisive ?i �totdeauna spectaculoase. Este foarte greu s?-l vezi
ag??�du-?i ghetele � cui, pentru c? majoritatea suporterilor g?l??eni � ?tiu pe teren de o
via??. Legenda �Genera?iei de Aur� a fotbalului g?l??ean se termin? abia acum, c�d ?i
ultimul mohican s-a retras �tre celelalte nume de glorie din anii �90. De abia acum �cepe o
alt? perioad? pentru O?elul. Nu ?tiu dac? va fi una mai bun?, dar ?tiu c? fiecare suporter va
sim?i un gol � suflet � momentul � care aceast? nou? echip? va intra pe teren. Cu siguran??
c? fiecare � va sim?i lipsa.<br />S? nu ne par? r?u �s?�Legendele nu pier niciodat? ! Munca
asidu? depus? de �Tase� pentrua a ridica numele O?elul a fost r?spl?tit? pe m?sur?. Ne-a
promis acum un an c? ne va duce �c? o dat? � Europa. ?i a f?cut-o ! S-a retras � plin? glorie,
p?r�d p�? la final c? o mai poate duce a?a ani buni ?i demonstr�d c? un suflet t�?r poate
�vinge � lupta cu povara anilor. Cincisprezece ani� o via?? pe care ne-a dedicat-o nou?
cer�d � schimb doar aplauze. �i mul?umim lupt?torule de la Dun?re ! Ai fost ?i vei r?m�e un
idol pentru noi to?i, cei care am crescut privindu-te evolu�d pentru O?elul !</p>
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