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ce ?i-e fric? nu scapi�. A?a sun? un vechi proverb ce se aplic? perfect � cazul O?elului ?i al
suporterilor g?l??eni, dup? ultimele evenimente. Se pare c? la Gala?i a devenit o obi?nuin?? ca
primele etape de pe teren propriu s? se joace f?r? spectatori. ?i ce poate fi mai dezolant dec�
un meci de fotbal, � care, pe teren, se aud doar glasurile celor 22 de juc?tori ?i r?cnetele celor
doi antrenori?  Numai c?, dac? anul trecut s-a �t�plat asta datorit? unui �scamator ieftin� cu
musta?? (Ionu? Popa de la Ia?i pe numele s?u), de data aceasta doar cei care conduc fr�ele
echipei noastre pot fi ar?ta?i cu degetul. Datorit? unor blestemate de bare � cruce, care de un
an de zile tot sunt pe drum spre Gala?i, suporterii g?l??eni au r?mas ?i f?r? una din pu?inele
bucurii pe care le mai aveau.<br />?i s? m? ierte D-zeu, dac? noi, fanii O?elului, meritam asta�
Am fost cu to?ii mereu l�g? echip?, indiferent de or?, zi sau gradele de afar?. Am �ghi?it �
sec c�d or??ele de m?rimea unui cartier de-al nostru ?i-au aprins trufa? nocturnele. Am �jurat
� g�d laolalt? c�d am privit cu jind cum al?ii se pot bucura de �semnele clubului iubit,
achizi?ion�du-?i tricouri, fulare ?i alte acareturi de la magazinul propriu. N-am cedat: am ajuns
s? ne facem fulare ?i e?arfe ro?-alb-albastre la comand?� �preun?, uni?i, am luptat �potriva
sistemului ?i am organizat mi?c?ri de protest, c�d factorii locali au refuzat s? ajute O?elul. Am
m?r??luit pe str?zile Gala?iului ?i, poate am contribuit decisiv la faptul c? Prim?ria a alocat anul
acesta jum?tate de million de euro echipei. Am fost acolo mereu, am considerat c? ne-am f?cut
doar datoria de suporteri, nu ne-am pl�s niciodat? de toate astea, ci am c?utat solu?ii viabile
pentru a pune um?rul la ridicarea numelui O?ELUL. Totul pentru culorile iubite, totul pentru
ora?�<br />Poate de aceea ne doare at� de r?u. Noi, suporterii, nu am gre?it cu nimic, ba din
contr?. Atunci de ce tot noi suntem cei pedepsi?i? De ce suntem noi cei care nu ne putem
vedea echipa pe viu? Este de neconceput ca miile de fani g?l??eni s?-?i poat? privii idolii doar
� deplas?ri. E RU?INOS, DEGRADANT, SCANDALOS!<br />?i dac? p�? acum cei care ne-au
lovit au fost str?ini de Gala?i, acum e ?i mai dureros pentru c? am fost surghiuni?i de ai no?tri.
Proprii no?tri conduc?tori, care prin ignoran??, ne-au alungat indirect din tribun?. Dac? am fi
putut pune noi turniche?ii, cu siguran?? am fi f?cut-o �tr-un timp mai scurt de un an de zile.
Pentru c? noi iubim echipa d-le Stan, Bor?, Tofan sau Ghiu??. Pentru c? nou? ne pas? de
O?elul! Poate infinit de mult� <br />P.S. �c? a?tept?m ecranul din ora?, pe care s? putem privi
uni?i meciul de duminic?. Cred c? merit?m m?car at�.</p>
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