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spre viitor" width="430" />Victorie entuziasmant? f?r? �doial?. Trei la r�d... Dou? 4-1
consecutive, adic? 8 goluri �scrise. Trei Henrique ?i trei Marquinhos. Zaharia dezl?n?uit! Dan
Popescu ?i privirea lui de Chuck Norris seam?n? panic? la fel ca Oastea lui ?tefan. Goe f?r?
repro?. O?elul frumos! Stadion plin p�? la refuz., Vasluiul luat cu asalt prin desant. Lienen
inimos ca pentru copiii lui. O mare familie!  <br />O?elul r?m�e matematic � Liga 1 mult mai
t�ziu dec� ar fi fost firesc. Dar Viitorul!? Viitorul O?elului nu Viitorul Voluntariului, evident.
Echipa ce s-ar zice c? ne-a furat satul de adop?ie care s-a tot vehiculat.<br />2014 e an
aniversar ?i ar trebui s? privim m�dri �apoi, � trecut. La Spirea, C?lug?ru, Tase, Jelev,
Paraschiv, Vali ?tefan ?i ceilal?i. Dar ceva parc? stric? s?rb?toarea ro?-alb-albastr?. E grija
pentru Viitor! Trecutul ne e glorios! Prezentul imediat ne e entuziast! Viitorul ?<br />?irul de
victorii e �s? ultimul pas pentru prezent. Meciul din st�? nu poate dec� s? ne creasc? orgoliul
?i ar fi frumos s? �vingem. Dar, altfel, importan?a jocului nu e una capital?.<br />Important e c?
lupt?torii g?l??eni din teren, �preun? cu legiunile din tribune au f?cut ceea ce le-a fost menit !
Au evitat ru?inoasa retrogradare tocmai � anul 50. E o m?nu?? aruncat? domnului Adamescu,
s?racul finan?ator bogat, de a crea condi?ii m?car normale la echip?. E o m?nu?? aruncat?
domnului primar, la a c?rui participare nu poate stabili altcineva c� la sut? e iubire ?i c� la sut?
e campanie. E o m?nu?? aruncat? domnilor Pascu ?i Ciofoaia, ambii prezen?i pe stadion, de a
face tot posibilul s? duc? legenda mai departe. <br />E prima mare bil? alb? a domnului
R?ducan care a adunat �preun? la aceste meciuri tot ce �seamn? O?elul ?i o speran?? c? a
�?eles spiritul acestui club � toat? m?re?ia sa. E prima mare bil? alb? a domnului� Lienen
care a f?cut tot ce a considerat mai bun pentru a mai ad?uga �c? un fir, ce-i drept nu aurit,
fr�ghiei pe care O?elul s-a urcat p�? pe cele mai �alte culmi.<br />Poate suporterii au cerut �
trecut prea mult. Ast?zi trebuie s? nu cear? prea pu?in. Pentru c? dincolo de frumuse?ea
acestui final de sezon �cepe urm?torul. Iar O?elul poate ?i trebuie s? fac? mai mult! De aceea,
mai departe de pa?ii f?cu?i � perioada care a trecut, urmeaz? pa?ii conducerii ?i ai Prim?riei.
Publicul acesta minunat poate ar merita un stadion nou, unul care ne-a ?i fost promis de
altfel...<br />S? fim iar??i ce am fost ?i mai mult dec� at� ! For?a O?elul !</p>
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