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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/sirghi_cristi.jpg" alt="Sirghi in duel cu M.Niculae (FOTO M.Brailescu)"
width="430" />Nu mult timp a trecut de c�d conflictul dintre suporterii ?i juc?torii O?elului a atins
apogeul, pare c? apele s-au ?i lini?tit, chiar dac? nu complet. Cu toate c? s-au aruncat vorbe
grele, unii spun chiar ?i pumni la fel de grei, p?r?ile �beligerante� par c? sunt dispuse a da
totul uit?rii. <br />� timp ce � pres? s-a vorbit de un r?zboi deschis �tre suporteri, pe de o
parte, ?i Dorinel, Grahovac sau S?l?geanu, de cealalt? parte, s-a dat prea pu?in? importan??
celor care au �cercat s? �calmeze spiritele�.</p>      <p style="text-align: justify;">� fond,
vinde mult mai bine s? scrii c? unii juc?tori ?i suporteri s-au b?tut dec� c? S�ghi sau Costin au
�cercat s? despart? cele dou? tabere. <br />Astfel, victima colateral? a acelei ��trevederi�,
Cristian S�ghi n-a fost b?gat � seam? de nimeni. Unii martori sus?in c? acesta ar fi fost
cadorisit � timpul �b?t?liei� cu ceva fluide corporale produse pe cale oral?. Al?ii pluseaz?,
afirm�d c? ar fi primit bonus ?i c�eva �directe�. Cu toate acestea nimeni nu pomene?te de
vreo reac?ie violent?, fie ea verbal? sau fizic? a juc?torului � cauz?. <br />Un r?spuns din
partea lui Cristi a venit �s?. Nu la poli?ie, nu � pres?, ci � iarb?. Cei care s-ar fi a?teptat la o
r?zbunare printr-o b�b�sau un penalty au r?mas pu?in dezam?gi?i. S�ghi ?i-a v?zut cuminte
de joc ar?t�d aceea?i seriozitate, aceea?i ambi?ie ?i determinare care l-au f?cut s? fie apreciat
de tribune. � partidele cu Astra, Gaz Metan ?i FCM Tg. Mure? a l?sat chiar impresia c? e
singurul c?ruia � mai pas? de ceea ce se �t�pl? cu O?elul, � condi?iile apatiei celorlal?i
�o?elari�. Poate ?i din acest motiv a primit al doilea cartona? galben la Medias, dup? ce pe
primul � primise � mod total eronat. <br />Determinarea i-a fost �r?spl?tit?� la fel cum �
fusese r?spl?tit? ?i ultima dat? c�d fusese eliminat, � toamna anului 2010, la celebrul O?elul -
Gloria 2-1, c�d echipa noastr? a �tors rezultatul dup? ce jucase 70 de minute � inferioritate.
Pentru cei care nu-?i aduc aminte, Cristi a fost tras pe linie moart? dup? acea eliminare, de?i
p�? atunci fusese un om decisiv. Asta nu a mai contat, a?a cum nu a contat nici c? fusese
prima gre?eal? a sa din acel sezon. Nu a contat nici c? S�ghi nu a fost niciodat? genul de
juc?tor care s? ias? � eviden?? cu ceva � mod negativ. <br />Din p?cate, a fost unul dintre
juc?torii care au avut parte de un tratament �special�, fiind rezerv? aproape tot restul
sezonului, � timp ce al?i juc?tori au fost ierta?i de nenum?rate ori dup? gre?eli mai grave, at�
pe terenul de fotbal c� ?i � afara lui. <br />A str�s din din?i, iar � var?, de?i se vehicula c? ar
avea oferte de la alte echipe, a preferat s? r?m�? acas?, la O?elul. Al?ii ar fi plecat � secunda
doi dac? ar fi fost � locul lui, �s? nu ?i Cristi. A mai primit ?ansa de a juca, de?i destul de rar ?i
� condi?iile � care coechipierii s?i din defensiv? au f?cut mai multe erori dec� ar fi de acceptat
din partea unor campioni. <br />La un an ?i jum?tate de la momentul Bistri?a, acela?i juc?tor a
fost eliminat � finalul unui meci care era pierdut de mult? vreme, � condi?iile � care nici m?car
nu comisese dou? infrac?iuni sanc?ionabile cu �galben�. Rezultatul a fost acela?i. Dup? ce
?i-a isp??it etapa de suspendare, Sirghi s-a trezit din nou l?sat pe tu??, � locul s?u fiind
preferat un juc?tor care � acest retur a f?cut mai multe gre?eli demne de Liga a 4-a. Din
p?cate, nici nu e singurul juc?tor nedrept??it a?a. <br />Cel poreclit �Kamikaze� pentru
determinarea (uneori vecin? cu �sinuciderea�) pe care o arat? pe teren a fost din nou pedepsit
de staff-ul tehnic. Poate exagerez, dar situa?ia asta seam?n? foarte mult cu o palm? gratuit?
primit? de un juc?tor care inspir? respect suporterilor. �s? indiferent c� ar fi favoriza?i al?i
juc?tori ?i oric�e astfel de �palme� ar primi, Cristian S�ghi a c�tigat aprecierea suporterilor
�o?elari� de pretutindeni. Dovad? stau mesajele � care suporterii cereau ca acesta s? fie unul
dintre pu?inii juc?tori p?stra?i pentru sezonul viitor. Uneori chiar ?i numai respectul ?i
aprecierea suporterilor �i pot da puterea de a continua. <strong>Capul sus
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Kamikaze!</strong></p>
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