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<p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/campioana_romaniei.jpg" alt="Campioana Romaniei (FOTO by Ducu)"
width="430" />Motto</strong>: <em>�Ast?zi joac? echipa mea / ?i pentru ea, eu voi c�ta /
Mereu o voi urma, ?i-o voi aplauda / Ro?-alb-albastr? e inima mea!�</em></p>      <p
style="text-align: justify;">Da, ast?zi joac? echipa mea, a noastr?, a tuturor celor care respir?
pentru O?elul, iar fiin?a ni se umple de nelini?te, emo?ie ?i m�drie. Cel pu?in a?a ar fi normal.
G?l??eni, azi nu e o zi normal?, ci ziua cea mai important? a s?pt?m�ii, ziua � care campioana
Rom�iei �i �t�ne?te rivala din Moldova, �tr-un meci de care poate depinde �tregul nostru
sezon.<br />Marius Stan e � campanie, Dorinel Munteanu folose?te aceea?i tactic?, juc?torii
nu mai joac? de pl?cere ?i sunt blaza?i� M-am s?turat s? v?d astfel de comentarii zi de zi.
Astfel de vorbe ap?reau doar pe site-urile unor ziare de sport care nu ne �ghit nici acum dup?
sezonul fabulos de anul trecut. Din p?cate, recent mi-a fost dat s? v?d asemenea nonsensuri ?i
� r�dul g?l??enilor no?tri, vorbe grele aruncate la nervi, �suporteri� care declar? r?spicat c?
le este ru?ine de O?elul. <br /><strong>Nu fra?ilor, NU are cum s? v? fie ru?ine cu campioana
Rom�iei</strong>. Echipa asta mic? s-a luat cu to?i la tr�t?, cu to?i, ?i a f?cut ISTORIE, ne-a
f?cut s? r�em, s? pl�gem, s? ne str�gem cu miile la P?p?die sau pe Falez?. C�d spune?i c?
nu pute?i scoate capul din p?m�t de ru?ine, mai bine v-a?i g�di ce alt eveniment v-a scos
spontan pe strad? � Gala?i � ultimii 20 de ani?! <br />Da, poate c? jocul nu merge momentan,
poate c? Dorinel este �c?p??�at, poate c? Marius Stan este prea ocupat, dar menirea noastr?,
ca fani, nu este s? ne alegem partea de baricad? ?i s? ne cert?m orbe?te �tre noi, pe subiecte
de genul cine este mai vinovat. ?i noi suntem la fel de vinova?i� Pentru c? O?elul nu �seamn?
driblingul nereu?it al lui Filip, Neagu, Pena, etc. sau injuriile fanilor c?tre juc?tori, sau vorbele
grele ale lui Dorinel c?tre suporteri ori amenzile date de Marius Stan. O?elul e o idee, este
entitatea aia gigantic? care a zdrobit Timi?oara � lupt? dreapt?, acum exact 10 luni ?i e format?
din tot ceea ce �seamn? un club de fotbal + miile de suporteri. O?elul e dragostea cu care fanii
ar trebui s? �conjoare mereu echipa local? din patriotism ?i s? nu cear? doar rezultate, ci s? o
iubeasc? pur ?i simplu f?r? niciun motiv�<br />Ziua de meci ar trebui s? fie una de s?rb?toare,
av�d � vedere c? la Gala?i avem CAMPIOANA ROM�IEI. Ar trebui ca biletele s? se epuizeze
f?r? probleme cu ore �ainte de meci, av�d � vedere c? un stadion de 13500 locuri �seamn?
mai pu?in de 5% din popula?ia ora?ului! Ar trebui ca mii de fani g?l??eni s? roiasc? � jurul
stadionului, �br?ca?i to?i � ro?-alb-albastru cu multe ore �ainte de �ceperea partidelor. Ar
trebui s? ne �curaj?m echipa, cum am �curajat-o contra Timi?oarei, de fiecare dat? la fel, nu
doar o dat? pe an. Vede?i? ?i noi suntem vinova?i, nu doar juc?torii, antrenorii sau
pre?edin?ii�<br />S-a spus s? nu mai tr?im din trecut, dar de ce nu? Orice club de fotbal din
aceast? lume se m�dre?te � primul r�d cu palmaresul, cu istoria lui glorioas?. A?a c? sta?i
drep?i ca brazii, nu cu capul � p?m�t, echipa asta pe care unii dintre voi o huli?i acum, v-a
oferit titlul de campion al Rom�iei. Juc?torii ??tia pe care unii � �jur?, antrenorul al? pe care �
considera?i antipatic sau pre?edintele pe care nu-l vede?i cu ochi buni din cauza culorilor
politice� DA, ei v-au f?cut campioni, cei mai ferici?i fani ai anului trecut ?i m�dri locuitori ai
ora?ului Gala?i. Vreti s?-i r?spl?ti?i pe cei care au f?cut asta pentru voi? Vre?i s? r?spl?ti?i
O?elul?<br />Veni?i azi la stadion echipa?i � culorile mult iubite, fiecare din voi aduce?i un
prieten la meci ?i dubla?i astfel num?rul de fani din tribune, c�ta?i odat? cu galeria p�? la final,
iar dac? ave?i nervi v?rsa?i-i doar pe adversari. ?i pentru c? tot am ajuns la oponen?i: nu uita?i
niciodat? cine ne st? azi � cale! Echipa care ne-a furat un loc de Cupa UEFA Intertoto,
finan?atorul care ne-a acuzat mereu de lucruri necurate ?i juc?torii care � ironizau pe ai no?tri
anul trecut pe Facebook� Cu ??tia ne batem! O?elari, din toate col?urile, trezi?i-v?! <br
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/>O?elul are nevoie de voi mai mult ca oric�d. Dac? te-a bucurat m?car o dat? echipa asta,
dac? ?i-a tres?rit sufletul la victorii ?i dac? ai pl�s la �fr�geri, atunci e?ti dator suporterule. E?ti
dator s?-?i �curajezi echipa direct de la stadion. Comentariile sunt de prisos�</p>
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