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<p style="text-align: justify;">Spre sf�?itul campionatului trecut, antrenorul Dorinel Munteanu
anun?a pe nea?teptate c? noul �?ef� al vestiarului ro?u-alb-albastru este Sergiu Costin, �
detrimentul lui Gabriel Paraschiv, cel care purtase banderola pe bra? timp de trei ani dup?
retragerea legendarului Viorel T?nase. Putea observa oricine c? Paraschiv nu era chiar favoritul
tehnicianului, juc?torul � v�st? de 32 de ani reu?ind s? prind? echipa din ce � ce mai rar, iar
jocul s?u sc�?�a serios � cele c�eva minute � care apuca s? p??easc? pe dreptunghiul
verde al Ligii I. C�d spun c? sc�?�a m? refer strict comparativ cu vechiul s?u joc� Cu to?ii
?tim de ce este � stare �Para�, a demonstrat-o de at�ea ori prin bucuriile ce ni le-a adus,
fiind unul din pu?inii juc?tori care chiar au jucat cu sufletul pentru aceast? echip?.</p>      <p
style="text-align: justify;">�M? simt mai g?l??ean ca mul?i juc?tori n?scu?i ?i crescu?i aici�
spunea Paraschiv � urm? cu un an la o �t�nire ad-hoc cu o parte a suporterilor, iar declara?ia
nu s-a dovedit fiind una de complezen?? sau pentru a-?i atrage vreun val de simpatie. Cu toate
acestea, � urma unui sezon mai pu?in reu?it, zilele lui la Gala?i p?reau a fi num?rate,
contractul scadent � iarna urm?toare nefiind scos de la arhiv? de c?tre oficialii O?elului pentru
a fi re�noit, cel pu?in p�? acum. P�? ?i Paraschiv se resemnase cu ideea c? va p?r?si
oarecum for?at ora?ul de la Dun?re, la finalul meciului din ultima etapa �potriva Universit??ii
Craiova, acesta ?in�d s? le mul?umeasc? fanilor pentru cei patru ani petrecu?i � tricoul
g?l??ean, �v?luind, astfel, � mister viitorul s?u legat de O?elul.</p>  <p style="text-align:
justify;">Numai c? � loc s?-?i fac? bagajele ?i s?-?i caute o noua echip?, �C?pitanul� a reu?it
s? dea o palm? dureroas? conducerii ce � vroia dat pe f?ra? din cauza salariului prea mare,
propun�d o reducere a propriilor lefuri cu 30%, gest rar, dac? nu unic � fotbalul nostru meschin
?i plin de interese. Replica din partea clubului nu a ezitat s? apar?� "Am c�tigat un
superfotbalist, un caracter cum rar se poate �t�ni!", a exultat Marius Stan. Gre?it ! Nu l-am
c�tigat, � aveam, doar c? am uitat cu to?ii de el, iar Paraschiv ne-a f?cut s? ne aducem aminte
de cel care a �genunchiat oastea otoman? din Trabzon, de c?pitanul tuturor suporterilor
g?l??eni, � numele c?rora va purta mereu pe bra? banderola onoarei, izbutind totodat? s?-?i
c�tige un loc de cinste at� � istoria clubului, c� ?i � inimile tuturor �o?elarilor�.</p>
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