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<p style="text-align: justify;"><em><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/antal_liviu.jpg" alt="Antal, omul-foarfeca (FOTO Marian Brailescu)"
width="430" />"Din p?cate, de aceast? dat?, golul pe care l-am �scris nu a ajutat echipa s?
mearg? mai departe. P?cat, am f?cut un joc bun, dar f?r? folos.�</em></p>      <p
style="text-align: justify;">Declara?ia � apar?ine lui Liviu Antal ?i a fost f?cut? dup? ce O?elul a
pierdut � sferturile Cupei, scor 2-3 cu FC Vaslui, partid? � care mijloca?ul dreapta a marcat cel
mai frumos gol al sezonului. <br />Tr?g�d linie la final, ar putea p?rea c? are dreptate. Liviu a
marcat, dar O?elul a pierdut ?i practic n-a mai contat. �s? lucrurile nu sunt niciodat? at� de
simple. Chiar dac? nu realizeaz? c� de mult a contat ?i c� ar putea conta, execu?ia din minutul
65 a dep??it deja sfera esteticului. <br />� mare m?sur? asta se datoreaz? contextului � cadrul
c?ruia a avut loc fericitul eveniment. O?elul a �ceput jalnic anul 2012. � dou? meciuri �potriva
unor noi promovate nu a acumulat dec� un punct, f?r? a �scrie m?car un gol. Minutul 65 al
partidei ne g?sea complet c?zu?i. Scorul era 0-2 pe tabel? ?i parc? r?t?ceam � bezn?. Chiar ?i
pentru o echip? de duzin?, 245 de minute f?r? gol marcat �seamn? mult. Pentru o campioan?
en-titre e deja catastrofal.<br />Minutul 65 a fost primul moment � 2012 c�d totul a �ceput s?
se lege cum trebuie. Giurgiu a �tors o minge la R�? cu un c?lc� de efect, acela?i procedeu
care � partidele �potriva Chiajnei sau Mioveniului ne exasperase prin inciden?a crescut? ?i
prin ineficien?a demonstrat?. A urmat o centrare din prima a lui Cornel, un nou procedeu de
trist? amintire � condi?iile � care lipsa unor centr?ri de bun? calitate i s-a repro?at mereu
t�?rului funda? dreapta. Cirea?a de pe tort a fost foarfeca lui Liviu, paradoxal un d��vu al
partidei din optimi cu FCM T�gu Mure?. Din apropierea punctului cu var, at� de des refuzat
nou? de central � aceast? partid?, piciorul drept �fipt � sfera bucluca?? a expediat-o ca pe o
torpila � col?ul por?ii, f?r? nicio ?ans? pentru vasluieni. Frumuse?ea execu?iei nu a scapat
nim?nui ?i poate c? dac? ar vedea-o chiar ?i Messi sau Cristiano Ronaldo i-ar da �like�. <br
/>Pentru �o?elari� �s? a fost semnalul trezirii la via??. Pentru vasluieni, solemn mar? funebru.
Tribunele au �ceput s? fiarb?, vasluienii erau c?zu?i la p?m�t(la propriu ?i la figurat), de?i
conduceau cu 2-1. Iure?ul s-a concretizat rapid ?i scorul a devenit 2-2, ce-i drept cu pu?in ajutor
de la inamicul de p�? atunci, arbitrul p?r�d a fi r?mas sub hipnoza execu?iei din minutul
precedent. Cu ceva mai mult? ?ans? ?i ceva mai mult curaj � acele minute cu siguran??
rezultatul ar fi fost altul. Dar poate n-a fost s? fie� <br />?i totu?i, chiar ?i dup? o �fr�gere �
fa?a unui vechi inamic n-am mai v?zut acelea?i fe?e triste ca p�? atunci. Suflarea g?l??ean?
deja pare a fi prins via??. Viitorul nu mai pare at� de sumbru. Dorinel Munteanu ?i Marius Stan
par a fi �gropat securea r?zboiului, iar Liviu ?i colegii s?i par a fi rec?p?tat ambi?ia care le-a
adus trofee ?i glorie sezonul trecut. Joi noaptea nu am mai v?zut capete de g?l??eni plecate ?i
toate datorit? unui moment de magie. <br />A?a c? nu, nu a fost deloc f?r? folos, Liviule. Dar
depinde numai de VOI s? fie cu folos ?i � continuare. Eu nu sper dec� s? citi?i ?i s? �?elege?i
c� de important a fost, este ?i poate fi golul t?u.</p>
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