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Astăzi este cea mai importantă zi din istoria fotbalului gălățean. Începând din 2011, 15 mai a
intrat pentru totdeauna în inima oricărui iubitor de roș-alb-albastru. 15 mai e ziua în care am
atins cerul, ziua în care Oțelul a fost cea mai bună echipă din lume pentru noi.

E ziua pe care nu o vom uita niciodată, e ziua în care indiferent de ce ne rezervă viitorul, noi
vom bea și ne vom aminti că a fost odată ca niciodată o echipă care ne-a făcut să ne pierdem
pur și simplu capul. Să plângem de bucurie, să urlăm de fericire și să mulțumim Divinității că am
avut onoarea de a trăi pe viu cea mai mare bucurie a fotbalului gălățean. Pentru noi, 15 mai e
cea mai importantă dată din an. E ca și cum am sărbători Paștele, Crăciunul și Revelionul într-o
singură zi. E sărbătoarea noastră, a tuturor celor ce am îndurat frigul, ploaia sau canicula
indiferent de numele adversarului și de poziția ocupată în clasament.
Pe 15 mai 2011, Dunărea a înghițit Bega într-o confruntare pe care o vom retrăi de zeci și zeci
de ori cu puterea minții. Centrarea perfectă a lui Alejandro Viglianti, golul lui Liviu Antal,
centrarea lui Laurenţiu Buş și finalizarea lui Marius Pena urmată de gestul atacantului nostru
care semnifica „sfârşitul” celor de la FC Timișoara, nu le vom putea uita niciodată. Le vom
povesti cu mândrie peste ani și ani copiilor și nepoților noștri. Și de fiecare dată când ne vom
aminti de 15 mai 2011 ochii ni se vor umezi de fericire, pulsul va crește simțitor, iar sufletul va fi
inundat de mândrie, de o fericire greu de exprimat în cuvinte.
Pe 15 mai ar trebui să uităm de orice fel de supărare, de orice nemulțumire, de toate relele,
pentru că lucrurile urâte dispar instantaneu, când ne aducem aminte de cea mai frumoasă
scandare din viața noastră: „Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? OȚELUL E!”
Nu ne vom sătura niciodată de această zi şi nu cred că exagerez cu nimic dacă spun că, pentru
noi, cea mai mare fericire ar fi ca în fiecare zi să fie 15 mai, ziua în care suporterii gălăţeni se
salută cu LA MULŢI ANI !
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REZUMATUL MECIULUI OTELUL - FC Timisoara

Bucuria de la finalul partidei

Noapte alba pe strazile Galatiului
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