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Nu mult timp a trecut de când conflictul dintre suporterii și jucătorii Oțelului a atins apogeul, pare
că apele s-au și liniștit, chiar dacă nu complet. Cu toate că s-au aruncat vorbe grele, unii spun
chiar și pumni la fel de grei, părțile “beligerante” par că sunt dispuse a da totul uitării.
În timp ce în presă s-a vorbit de un război deschis între suporteri, pe de o parte, și Dorinel,
Grahovac sau Sălăgeanu, de cealaltă parte, s-a dat prea puțină importanţă celor care au
încercat să “calmeze spiritele”.

În fond, vinde mult mai bine să scrii că unii jucători și suporteri s-au bătut decât că Sîrghi sau
Costin au încercat să despartă cele două tabere.
Astfel, victima colaterală a acelei “întrevederi”, Cristian Sîrghi n-a fost băgat în seamă de
nimeni. Unii martori susțin că acesta ar fi fost cadorisit în timpul “bătăliei” cu ceva fluide
corporale produse pe cale orală. Alții plusează, afirmând că ar fi primit bonus și câteva “directe”.
Cu toate acestea nimeni nu pomenește de vreo reacție violentă, fie ea verbală sau fizică a
jucătorului în cauză.
Un răspuns din partea lui Cristi a venit însă. Nu la poliție, nu în presă, ci în iarbă. Cei care s-ar fi
așteptat la o răzbunare printr-o bâlbâ sau un penalty au rămas puțin dezamăgiți. Sîrghi și-a
văzut cuminte de joc arătând aceeași seriozitate, aceeași ambiție și determinare care l-au făcut
să fie apreciat de tribune. În partidele cu Astra, Gaz Metan și FCM Tg. Mureș a lăsat chiar
impresia că e singurul căruia îi mai pasă de ceea ce se întâmplă cu Oțelul, în condițiile apatiei
celorlalți “oţelari”. Poate și din acest motiv a primit al doilea cartonaș galben la Medias, după ce
pe primul îl primise în mod total eronat.
Determinarea i-a fost “răsplătită” la fel cum îi fusese răsplătită și ultima dată când fusese
eliminat, în toamna anului 2010, la celebrul Oțelul - Gloria 2-1, când echipa noastră a întors
rezultatul după ce jucase 70 de minute în inferioritate. Pentru cei care nu-și aduc aminte, Cristi
a fost tras pe linie moartă după acea eliminare, deși până atunci fusese un om decisiv. Asta nu
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a mai contat, așa cum nu a contat nici că fusese prima greșeală a sa din acel sezon. Nu a
contat nici că Sîrghi nu a fost niciodată genul de jucător care să iasă în evidență cu ceva în mod
negativ.
Din păcate, a fost unul dintre jucătorii care au avut parte de un tratament “special”, fiind rezervă
aproape tot restul sezonului, în timp ce alți jucători au fost iertați de nenumărate ori după greșeli
mai grave, atât pe terenul de fotbal cât și în afara lui.
A strâns din dinți, iar în vară, deși se vehicula că ar avea oferte de la alte echipe, a preferat să
rămână acasă, la Oțelul. Alții ar fi plecat în secunda doi dacă ar fi fost în locul lui, însă nu și
Cristi. A mai primit șansa de a juca, deși destul de rar și în condițiile în care coechipierii săi din
defensivă au făcut mai multe erori decât ar fi de acceptat din partea unor campioni.
La un an și jumătate de la momentul Bistrița, același jucător a fost eliminat în finalul unui meci
care era pierdut de multă vreme, în condițiile în care nici măcar nu comisese două infracțiuni
sancționabile cu “galben”. Rezultatul a fost același. După ce și-a ispășit etapa de suspendare,
Sirghi s-a trezit din nou lăsat pe tușă, în locul său fiind preferat un jucător care în acest retur a
făcut mai multe greșeli demne de Liga a 4-a. Din păcate, nici nu e singurul jucător nedreptățit
așa.
Cel poreclit “Kamikaze” pentru determinarea (uneori vecină cu “sinuciderea”) pe care o arată pe
teren a fost din nou pedepsit de staff-ul tehnic. Poate exagerez, dar situația asta seamănă
foarte mult cu o palmă gratuită primită de un jucător care inspiră respect suporterilor. Însă
indiferent cât ar fi favorizați alți jucători și oricâte astfel de “palme” ar primi, Cristian Sîrghi a
câștigat aprecierea suporterilor “oţelari” de pretutindeni. Dovadă stau mesajele în care suporterii
cereau ca acesta să fie unul dintre puținii jucători păstrați pentru sezonul viitor. Uneori chiar și
numai respectul și aprecierea suporterilor îți pot da puterea de a continua. Capul sus
Kamikaze!
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