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<p style="text-align: justify;">�tr-o dup?-amiaz? ce se anun?a lini?tit?, juc?torii O?elului ?i-au
dat aram? pe fa?? ?i i-au f?cut de r� pe suporterii ro?-alb-alba?trii, trat�d meciul de ieri cu o
nesim?ire cras? ?i pierz�d lamentabil un meci ce-l credeau de dinainte c�tigat, �potriva unei
echipe ce acumulase 3 puncte � 19 etape ?i marcase de doar 6 ori! Exist? ca � orice gr?din?
?i usc?turi care trebuiesc �dep?rtate cu prima ocazie� C�e gre?eli trebuie s? mai comit?
Costin? C�e minute trebuie s? mai bifeze Elek pentru a se l?muri c? e un juc?tor de nivelul Ligii
a 3-a? C� trebuie s? gre?easc? S.Ilie pentru a dovedi c? locul sau e de la mijloc � sus? C�e
umilin?e trebuie s? mai �dure suporterii O?elului? Pe c�d o schimbare de mentalitate?</p> <p
style="text-align: justify;">  </p> <p style="text-align: justify;">La final Bourceanu amintea de
victoria � fa?a Stelei. P?i ?i suporterii trebuie s? se mul?umeasc? cu o victorie � tot
campionatul, trebuie s? � reamintesc omului de na?ional? care la fiecare declara?ie amintea c?
vrea s? plece de la O?elul � var?, c? un sezon are 34 de partide?</p> <p style="text-align:
justify;">S-a invocat lipsa banilor, mai exact lipsa pl??ii salariilor. Banii ar trebui s? fie un mijloc
?i nu un scop. Scopul ar trebui s? fie performan?a, iar dac? banii sunt singura motiva?ie, � face
cumva pe juc?tori s? semene cu ni?te prostituate!</p> <p style="text-align: justify;">S-a auzit
prin tribune de termenul blat. Eu personal � exclud, pentru c? nu e prima oar? c�d Costin, spre
exemplu, �i da � petec ?i gre?e?te patetic. Nu e prima oar? c�d "atac?m" cu Elek. �s? e
prima oar? c�d sim?im o asemenea umilin??, s? ajungem de r�ul Rom�iei, �tr-un meci �
care Pena la toate atingerile de balon nu a reu?it s? fac? nimic, � care C�j? a jucat cu frica
unui debutant, Bourceanu se g�dea la meciul cu Serbia ?i la viitoarea sa echip? din var? ?i
lista poate continua�</p> <p style="text-align: justify;">� aceast? s?pt?m�?, ne-am confruntat
cu adversit??i din partea "ziari?tilor" din presa central?, �s? acest meci a demonstrat de ce
suntem noi de fapt ?inta atacurilor ?i subiectul mistourilor. Aceast? umilin?? dep??e?te acel 0-7
cu Rapid de pe teren propriu, acel 1-6 din ?tefan cel Mare, acel 0-3 din Ghencea � care am
mimat fotbalul, acel 1-2 de la Cluj cu U sau acele �fr�geri cu 1-3 � fa?a Vasluiului ?i a
Argesului, de?i la acel moment erau echipe aflate � subsolul clasamentului.</p> <p
align="justify" style="text-align: justify;">?i, ca s? �chei totu?i �tr-o not? optimist? a? putea
spune c? av�d � vedere toat? istoria O?elului, acesta este spiritul acestui club ?i anume
imprevizibilitatea rezultatelor de-a lungul timpului, reu?ind �fr�geri catastrofale, dar ?i victorii
de neimaginat. A?adar pentru a sp?la ru?inea, a?tept o reac?ie din partea adev?ratului
O?ELUL � partida din Giule?ti, c�d sper s? v?d reversul medaliei, cealalata fa?? a echipei ?i a
spiritului clubului iubit de suporteri, care sunt predispu?i mereu la sacrificii pentru culorile
iubite.</p>
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