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/></strong></p>  <p style="text-align: justify;"></p>  <p><strong>O tempora!</strong><br
/>Articolul meu de azi e simplu, dar ?i foarte trist. Sezonul trecut, pe c�d O?elul ne f?cea
ferici?i meci de meci, la V�?tori(� jude?) a ap?rut un steag ro?-alb-albastru, simbol al na?terii
unei echipe mari, g�deam eu.</p>      <p>Periodic treceam pe l�g? el ?i g�du-mi zbura c?tre
echipa mult iubit?, devenit? aproape din senin o candidat? cert? la titlu. Inutil s? mai spun c?,
de fiecare dat? c�d treceam pe l�g? casa cu pricina, �torceam capul s? v?d culorile at� de
dragi mie cum flutur? m�dre � v�t. Timpul a trecut, O?elul a c�tigat titlul �tr-un 15 Mai pe
care nu-l mai voiam terminat niciodat?, a urmat ?i Supercupa, iar steagul flutura impasibil de
fiecare dat? c�d treceam.</p>  <p style="text-align: justify;">Sezonul nou l-a g?sit � acela?i
loc, � v?zul tuturor. Numai c? echipa ce-o reprezenta parc? nu mai era aceea?i. La r�du-i ?i el
era schimbat, f?r? str?lucirea de alt?dat?, culorile pierz�du-?i din intensitate pe zi ce trecea.
P?rea c? se stinge treptat, �tocmai ca un om bolnav, reflect�d perfect evolu?iile tot mai
proaste ale O?elului. Devenea de nerecunoscut. <br />Totul p�? �tr-o zi, acum vreo dou?
s?pt?m�i. Arunc�du-mi privirea asupr?-i n-aveam cum s? nu observ �trupul� ciop�?it care
�c? flutura � v�t. Prietenul meu drag �i pierduse o parte integrant? a sa. Steagul
ro?-alb-albastru era rupt! M?cinat de vicisitudinile vremii (?i ale vremurilor) pe care le tr?im cu
to?ii, albastrul �i luase zborul disp?r�d complet ?i pentru totdeauna. <br />� acela?i timp s-a
agravat ?i criza de la O?elul. Echipa nu a jucat mai nimic de la �ceputul sezonului, � multe
meciuri ar?t�d chiar foarte r?u. Apoi pre?edintele clubului, Marius Stan, a avut unele
ne�?elegeri cu ac?ionariatul, presa specul�d (f?r? cea mai mic? urm? de dovad?) ba c?
pre?edintele pleac?, ba c? lipsesc milioane din bugetul clubului s.a.m.d. A urmat scandalul
arbitrajului � � vizit? � la DNA, care a adus � discu?ie ?i numele O?elului (chiar dac? doar �
urma unor noi specula?ii ale presei, nicidecum � urma apari?iei unor dovezi). Nici nu mai
pomenesc de anun?ata retragere a sprijinului sponsorului principal, ArcelorMittal Gala?i, cel
care conferea stabilitatea financiar? suficient? m?car pentru supravie?uirea � Liga 1. <br />Cu
toate acestea steagul a r?mas sus, flutur�d � continuare, ar?t�d cu �c?p??�are c?
simbolurile sunt nemuritoare. Dragostea pentru O?elul nu are cum s? moar?. O?elul nu trebuie
s? moar?! �s? pentru asta O?elul are nevoie de sprijin, iar noi trebuie s? fim st�pul care
sus?ine steagul ro?-alb-albastru � continuare. Dovada ata?amentului nu este dat? de simpla
prezen?? pe stadion, � condi?iile � care venim doar ca s? critic?m ?i s? �jur?m, indiferent c?
?int? criticilor sunt juc?torii, Dorinel Munteanu, sau Marius Stan (� cazul lui Drago? Ghiu?? de
exemplu facem o excep?ie pentru c? marketingul e ca ?i inexistent oricum am privi problema).
<br />P�? la urm? tot Dorinel (cu �c?p??�area lui) a ob?inut titlul, tot Antal, Grahovac,
Paraschiv ?i ceilal?i au m�cat terenul ca s? aduc? primul trofeu la Gala?i ?i tot Marius Stan (cu
destule defecte ?i cu decizii de ne�?eles uneori) le-a asigurat climatul pentru realizarea
performan?ei. <strong>Din p?cate unii au uitat unde eram fie ?i numai cu un an ?i jum?tate �
urm?. F?r? a fi nevoie de o analiz? profund? se poate afirma lejer c? nu trofeele ne-au f?cut s?
iubim O?elul, deci nu avem nevoie de trofee ca s? ne sus?inem echipa. </strong><br />� urm?
cu un an, cei 3000-4000 de spectatori de la meciul �potriva Gloriei Bistri?a se ridicau �
picioare din minutul 20, strig�d c� � ?ineau pl?m�ii � O-?E-LUL! �. Era 0-1 pe tabel? ?i
jucam � inferioritate numeric?. La final tabela ar?ta 2-1 pentru noi, pentru c? eliminarea lui
S�ghi a fost suplinit? fabulos ?i de public. Atunci nu eram campioni ?i veneam dup? un sezon
terminat la mijlocul clasamentului. Stadionul �c? nu se umplea cu suporteri de ocazie. <br />La
numai un an distan??, O?elul trece printr-o criz? evident? pe toate planurile posibile. F?r? a
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exagera, pot spune c? suntem la limita supravie?uirii. �s? datoria noastr? e s? ?inem sus
steagul ro?-alb-albastru, mai m�dri ca niciodat?. <strong>O?ELUL NU MOARE!</strong></p> 
<p></p>  <p></p>
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