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<p style="text-align: justify;">Ultimele etape de Liga I au adus pentru fanii O?elului mult?
frustrare cauzat? � special de faptul c? echipa noastr? a pierdut ambele partide contra
�fantomelor trecutului�, Steaua ?i Dinamo, dou? forma?ii ce tr?iesc la ora actual? doar din
amintirile comuniste ?i nicidecum din jocul practicat. Personal cunosc foarte bine sentimentul
amar al �fr�gerilor, mai ales � fa?a acestor echipe at� de ur�e de c?tre fanii �o?elari�. Cred
c? mul?i suporteri ro?-alb-alba?tri se reg?sesc � faptul c? un rezultat al O?elului poate decide
dac? s?pt?m�a noastr? va fi bun? sau rea. ?i din acest amar al �fr�gerii adeseori se nasc
�mon?tri� ai g�dirii noastre, iar aici m? refer � special la acuza?iile de blat �dreptate c?tre
juc?torii no?tri, � urma meciurilor mai sus amintite. Este clar ?i se poate vedea cu ochiul liber ?i
pe site-ul suporterilor c? fanii O?elului s-au divizat momentan � dou? tabere: unii care acuz? ?i
al?ii care v?d doar dou? �fr�geri venite pe fondul lipsei de experien?? a echipei antrenate de
Dorinel Munteanu.</p>  <p style="text-align: justify;">Recunosc c? inclusiv � s�ul Dun?rii
B?tr�e p?rerile sunt la fel de �p?r?ite, fiecare venind cu argumentele sale pentru a-?i sus?ine
punctul de vedere. Nu doresc s? insist prea mult pe subiectul � cauz?, dar cred c? se pot
spune c�eva lucruri aici�</p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent:
-0.25in;">1.��� Lotul O?elului a devenit unul foarte t�?r, iar junii echipei noastre sunt supu?i
unei presiuni fantastice, mai ales dup? ce peste noapte s-au trezit pe prima pagin? a ziarelor
dup? �ceputul fulminant de an.</p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent:
-0.25in;">2.��� Suporterii forma?iei noastre s-au �fl?c?rat dup? victoriile din primele trei
etape ale returului. Un lucru absolut normal a? zice, pentru c? fanii adev?ra?i g�desc mereu cu
inima, dar nimeni nu trebuie s? uite c? O?elul este acela?i din tur cu excep?ia lui Grahovac ?i
Ochiro?ii, iar rezultatele au alternat ?i � 2009. �ainte s? acuz?m de blat nu cred c? ar trebui s?
uit?m faptul c? vorbim � 2010 de aceea?i echip? care nu a reu?it s? �ving? o forma?ie de
rezerve a Timi?oarei, de?i a condus cu 2-0 ?i 3-1. De asemenea, vorbim de aceea?i echip?
care a capotat lamentabil pe terenul actualei �lanterne ro?ii� � Unirea Alba Iulia. Ceea ce
vreau s? spun este faptul c? Otelul antrenat de Dorinel este �c? � formare, un team lipsit de
experien??, iar sub presiune rezultatele vor fi contradictorii probabil pe tot parcursul restului
campionatului.</p> <p style="margin-left: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;">3.���
Cum bine puncta � glum? un coleg de la Dun?rea B?tr�?, �atunci c�d pierdem � fa?a
�granzilor� este blat, iar c�d pierdem � fa?a unui adversar mai modest �seamn? c? au jucat
fotbali?tii la pariuri�. Este cert c? orice �fr�gere doare, dar nu s-a inventat �c? echipa care s?
nu piard?, iar cu at� mai mult O?elul nu s-a transformat peste noapte � �FC Invincibilii�, chiar
dac? �cepuse foarte bine returul.</p> <p style="text-align: justify;">Dup? cum ziceam nu vreau
s? insist prea mult pe subiect, ci a? dori mai degrab? s? vorbesc despre c�tigurile forma?iei
noastre, prea u?or trecute cu vederea, inclusiv de suporterii �o?elari�.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>�ainte de toate echipa antrenat? de Dorinel are momente
c�d evolueaz? �c�t?tor, iar faptul c? exist? at� de mul?i tineri � echip? ne poate face s?
sper?m la mai mult � anii ce vor urma. De asemenea, nu trebuie s? uit?m c? am reu?it s?
�vingem o forma?ie solid? (CFR Cluj) ?i am remizat pe terenul campioanei en-titre, Unirea
Urziceni. Mai mult, nu ?tiu cine m? poate contrazice c�d spun c? nu am v?zut vreodat? � Liga
I ca Steaua s? fie dominat? at� de categoric pe propriul teren, O?elul sufoc�d practic echipa
din Ghencea timp de 80 de minute. Printre altele am c�tigat un portar foarte bun, � persoana
lui Branko Grahovac, paradele, dar ?i ie?irile nebune?ti ale acestuia ?in�du-ne cu tensiunea la
cote maxime. Nu trebuie uitat nici faptul c? aceast? echip? a reu?it s? readuc? publicul la
stadion, dup? ce � tur ne-am aflat printre coda?ele Ligii I la num?rul de spectatori.
</strong>Ultimul meci s-a jucat cu �casa �chis?�, ba mai mult, pentru prima oar?, conducerea
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O?elului s-a lovit de ceva ce nu credeam s? v?d � preajma arenei din ?iglina III � bi?ni?arii
!</p> <p style="text-align: justify;">Toate acestea sunt c�tiguri, unele mai mici, altele poate mai
mari, ce ar trebui b?gate � seam? mai mult de c?tre suporterul g?l??ean. Este adev?rat c?
suntem departe de perfec?iune la multe capitole ?i este la fel de adev?rat c? rezultatele
primeaz? oriunde, iar anul acesta ne vom mai lovi cu siguran?? de scoruri nea?teptate, dar
dup? sloganul unei reclame, �Viitorul sun? bine�, ?i cred c? putem spera la mai mult abia din
sezonul urm?tor.</p>
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