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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/protest2012.jpg" alt="Dati-ne Otelul inapoi !" width="430" />CFR � O?elul
7�2. Scor neverosimil care nu las? loc de multe interpret?ri. Scor pe care unii � cereau � era
Dorinel Munteanu, plictisi?i de �eterna� victorie cu 1�0. Chiar dac? per ansamblu meciul a
fost unul spectaculos, am pierdut categoric.</p>      <p style="text-align: justify;">Putem chiar
afirma c? scorul este unul mincinos. Diferen?a de valoare nu a fost chiar at� de mare. De fapt,
ca s? citez un �clasic�, dac? CFR-ul nu ar fi �scris, ar fi fost 0�2 ?i trei puncte mari, luate �
deplasare, cu o fost? campioan?. Dac? e s? ne lu?m dup? declara?ia lui Badea, existau
speran?e ?i la 4�0. De?i eu cred c? au fost p�? mai t�ziu. Altfel nu �i explic introducerea lui
Antunes la scorul de 7�1.<br />A? dori s? cred � declara?iile de la sf�?it ale antrenorului, om
cult, care ne �va?? c? �fotbalul e compus din momente�. Despre faptul c? �fiecare moment
influen?eaz? realitatea imediat?� nu am fi auzit niciodat? de la Dorinel sau Tase. Dar parc? era
mai bine c�d nu a?teptam declara?ii, ci fapte. At�ea analize risc?, dac? nu au reu?it deja, s?
bage banca tehnic? � penibil. Altfel nu se explic? atitudinea din teren a �veteranilor� din
echip?. Tot analiz�d meci de meci, �su?i antrenorul echipei a pierdut contactul cu �realitatea
imediat?�. Probabil c? s-a blocat � a preg?ti meciurile trecute ?i nu pe cele viitoare. Ori, ?tim
cu to?ii, adversarul tinde s? se schimbe de la meci la meci. Singura excep?ie, din foarte multe
puncte de vedere, a fost dubla cu Chiajna.<br />A fost ieri ziua lui Tase. A? fi avut tendin?a s?
spun c? a primit un cadou ur� cu ocazia asta. �s? nu e a?a. Fiindc? O?elul de asear?, � afar?
de vreo trei fo?ti coechipieri ai gigantului din istoria Gala?iului, nu mai are nici o leg?tur? cu
echipa � care f?cea el minuni.<br />De fapt asta e umilin?a. Golurile primite nu dor. Doare
atitudinea. Locul din clasament nu doare. Doare perspectiva. O?elul s-a presupus c? va fi ?i al
fiilor fiilor no?tri. Ei bine, la momentul de fa??, nu se ?tie al cui e. Al lui Adamescu, al
Tribunalului Bucure?ti, al executorului judec?toresc.<br />� momentul de fa??, nu poate nimeni
s? spun? cum va fi peste doi ani. Cu o echip? � care Cooper (cu bune ?i rele � joc), care nu a
avut timp nici s? afle ce num?r va purta pe tricou, e titular. Iar � aceea?i echip? Tudorie sau
Chipirliu stagneaz? � Liga a 3-a � loc s? creasc?. Sper c? nu vor cre?te la FC Boto?ani, cum a
f?cut-o C�jan.<br />De c�tiguri � urma jocului nu poate fi vorba. A fost un meci atipic. � care,
cum rar se mai vede pe la noi, dou? echipe se iau la tr�t?. Una iese �totdeauna, invariabil, mai
?ifonat?. Seara trecut? a fost O?elul, �c? Gala?i.<br />�s? la pierderi, putem s? trecem ceea
ce doare cel mai tare. Cu fiecare meci parc? pierdem din spirit ?i identitate. Cu Brujan, Baciu,
Semeghin, Costin, Paraschiv, Stan, Jula, Gado sau T?nase, dup? 0�7 acas? nu m-am sim?it
umilit. B?ie?ii ??tia m-au f?cut s? m? simt prost ?i dup? victoria cu 1�0 cu Corona!</p>
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