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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/protest_anti_adamescu.jpg" alt="Otelul suntem noi" width="430" />Bun? ziua,
dragi o?elari. Este o perioad? lung? de c�d nu am mai scris adres�du-m? tuturor. Am
considerat c? fiind departe de ?ar?, nu-mi permit s? v? adresez tuturor mesaje de �uniune�,
iar eu s? nu fiu prezent. Am urm?rit meciurile at� c� conexiunea internetului mi-a permis.
O?elul a fost o echip? bun? spre final ?i at�.</p>      <p style="text-align: justify;">Dar nu
despre asta vreau s? v? scriu. Vreau s? subliniez c? indiferent c? a fost intrarea liber? sau c?
O?elul a fost �tr-o situa?ie f?r? ie?ire, suporterii O?elului au fost prezen?i! Suporterii O?elului
au �curajat echipa de pe ultimul loc, cum Hagi, Negoi??, Becali ?i restul doar viseaz?.
Suporterii O?elului nu au retrogradat ?i nu o vor face vreodat?! Asta trebuie �?eles. O?ELUL
NU MOARE! O?elul tr?ie?te prin� fiecare dintre noi. ?i da, am repetat cuv�tul O?elul, pentru
c? doar asta conteaz?. DOAR O?ELUL CONTEAZ? ACUM! Indiferent ce doresc� Stan,
Adamescu, Bor?, Rapi?c?, etc. nu trebuie s?-i l?s?m s? fac? asta O?elului. Am retrogradat,
acum ni se �fur?� casa. Ce facem!? St?m ?i ne uit?m pe net la ?tiri? Sau trecem la fapte?
�<br />O?elul e echipa suporterilor. O?elul este totul pentru g?l??enii adev?ra?i. Pentru mine
moartea O?elului ar fi o tragedie. Pt mine mutarea O?elului � alt? localitate e o dram?. Dar
totodat? trebuie s? �?elegem c? cei care nu vor pleca vreodat?, suntem noi suporterii. Echipa
nu tr?ie?te prin conduc?tori, O?elul �c? tr?ie?te datorit? nou?. Mul?i sau pu?ini, mereu am ie?it
� strad? c�d am sim?it c? ceva nu e bine. De data asta, se ?tie c? nimic nu e bine la club. De
data asta, trebuie s? ar?t?m cu to?ii c? iubim clubul ?sta. Indiferent de v�st?. Indiferent de
statut social. O?ELUL ARE NEVOIE DE NOI TO?I! Sus?inem O?elul p�? la moarte? Sau �
l?s?m s? moar? f?r? lupt?? ?ti?i cum se zice: �Mai bine o moarte glorioas?, dec� o via?? �
genunchi�! �<br />Finalul campionatului a cl?dit prima parte, dar ce zice?i de o via??
glorioas?? Noi, to?i, putem face diferen?a! Oriunde, oricum, oric�d, O?ELUL ESTE � INIMA
MEA! ?i pentru echipa mea eu voi lupta, nu voi ceda!</p>
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