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src="images/front/suporteri_vaslui.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Da, am ales
din titlu s? m? adresez fiec?ruia dintre voi � parte. Poate c? mesajul acesta va fi v?zut
deocamdat? doar de cititorii Dun?rii B?tr�e, dar ?tiu c? fiecare ro?-alb-albastru are puterea de
a-l da mai departe ?i de a mai convinge m?car un prieten s? vin? la meci. O?elul are nevoie de
TINE la meciul cu Petrolul! Oric� de cli?eic ar suna, este doar purul adev?r. O echip? f?r?
suporteri nu exist?, iar o echip? cu prea pu?ini suporteri nu prea conteaz?.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">� contextul actual, � care unii ne c�t? prohodul, � care ne trezim cu
?tiri �apocaliptice� la fiecare pas, echipa e vulnerabil?. Ve?tile tot mai rele sl?besc puterea
ro?-alb-alba?trilor din teren, �s? nu ar trebui s? ne �piedice pe noi s? ne facem datoria. O?elul
are nevoie de noi duminic?, nu de Adamescu, Stan sau R?ducan. Ace?tia trebuie s? rezolve
alte probleme � privin?a c?rora noi nu putem face nimic. <br />Dar acolo, � jurul c�pului de
lupt?, din peluze sau tribune, putem ajuta. Istoria ne-a demonstrat c? ?i doar 3000 de
�o?elari� pot �toarce soarta unui meci, nu e neap?rat nevoie de un stadion plin. De?i varianta
din urm? ar fi de preferat. Ar �t?ri ideea c? O?elul are fani ?i nu numai asta. O?elul are fani
care, pe propriul teren, pot face via?a un calvar adversarilor. Am demonstrat-o � nenum?rate
r�duri, nu doar c�d am luat campionatul, cum ar crede unii. <br />� mai 2004, am asistat la
ceea ce �c? numesc cel mai frumos meci al vie?ii mele, chiar dac? �tre timp am jucat ?i
�finala campionatului� cu Timi?oara. O?elul se r?zbuna pe Steaua � stil mare (dup? ce
bucure?tenii au fost p?rta?i la retrogradarea noastr?), reu?ind s?-i ?in? � ?ah pe cei din
Ghencea, �deajuns c� s? piard? orice ?ans? la titlu. � repriza a doua la scorul de 0-1, cerul a
vrut s? se fac? dreptate ?i a �ceput o ploaie puternic?. Niciun suflet de pe stadionul din ?iglina
III nu a p?r?sit loca?ia, ba mai mult fanii s-au ridicat � picioare (nu doar � galeria cum s-ar
crede) ?i au �ceput s? scandeze �celebrul�: Hei! Hei! O?elul!!! � c�eva minute,
ro?-alb-alba?trii cu for?a a cel pu?in 10000 de oameni al?turi, au �tors scorul la 2-1. S-a
terminat 2-2, dar pentru to?i a fost ca o victorie, at� pentru rezultatul r?zbun?tor de pe tabel?,
c� ?i pentru atmosfera de pe stadion. <br />??tia suntem noi, chiar dac? nu o ar?t?m mereu,
de aia ar trebui s? venim la stadion f?r? ezitare ?i din acela?i motiv ar trebui s? ne aducem
aportul mai des. O?elul nu e n?scut? din scandalurile de la nivel �alt. Nu e creat? din banii din
Liga Campionilor, pentru care unii vor trebui s? r?spund? �tr-un t�ziu. Echipa asta, f?urit? din
sudoarea celor care au lucrat � Combinat, din munca p?rin?ilor no?tri care ne-au dus de m�?
la stadion ?i c?lit? de valurile Dun?rii, e m�dria noastr?, a unui ora? �treg! Nu ne-o poate lua
nimeni din suflet, iar O?elul va tr?i mereu din povestirile suporterilor, din amintirile voastre, a
tuturor celor care au crescut pe stadion ?i vor insufla acest spirit mai departe � mo?tenitorii lor.
<br />Galeria a promis c? va fi la �?l?ime, to?i fanii au fost numai ochi ?i urechi � aceast?
pauz? de iarn?, iar acum a venit momentul s? ne facem auzi?i. Vino duminic? la stadion, la
meciul cu Petrolul, s? colectezi noi amintiri pentru viitor. Fii unul dintre cei care formeaz? inima
imens? a unei legende ro?-alb-albastre. E cel mai simplu mod � care tu, suporterule, po?i ajuta
O?elul. Cel mai simplu, dar ?i cel mai important. Abia atunci vei putea spune: O?elul suntem
NOI!</p>
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