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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/suporteri_vaslui.jpg" alt="Trebuie sa demonstram ca Otelul suntem noi..."
width="430" />Drag? frate,</p>  <p style="text-align: justify;">Nu ne cunoa?tem personal, dar ne
salut?m mereu din priviri c�d observ?m c? purt?m acelea?i culori ro?-alb-albastre. ?tiu c? treci
prin momente grele� De doi ani e la fel! �i mai aduci aminte c�d eram copii, veneam la
meciuri, ne b?ga un nene � stadion ?i apoi puteam urm?ri acel spectacol minunat? Acel fior al
fotbalului curat, amestecat cu mirosul inconfundabil de gazon proasp?t.</p>      <p
style="text-align: justify;">Pe atunci nu ?tiam nici m?car ce sponsor are O?elul. Pe atunci nici
m?car nu ?tiam c? ne trebuie unul! Ne a?ezam stingheri pe b?ncile din lemn, alergam ca
nebunii � spatele por?ii c�d era vreun penalty. N-aveam cu ce s? facem poze, dar ?tiu pe de
rost fiecare cadru din anumite partide de legend? tr?ite pe arena din ?iglina III. <br />N-am prins
meciul cu Juventus, c? n-a avut cine s? m? duc?, fiind prea mic, dar apoi ?tiu cam totul pe de
rost. De c�d vin la stadion s-au schimbat 5 pre?edin?i (Ceau?escu, Iliescu, Constantinescu, iar
Iliescu ?i acum B?sescu). Am fost acolo la promovarea din �91, la trecerea pe stadionul
�Dun?rea�. Mai ?ii minte frate ce frumos era c�d meciurile nu erau la televizor ?i aveai
impresia c? tot ora?ul era la stadion? Acum se vorbe?te de violen?? pe stadioane, dar pu?ini
?tiu c? � 1992 dou? mii de oameni am stat ?i am a?teptat arbitrii jocului cu Electroputere la
ie?irea dinspre �p?durice�. Fluiera?ii au mai plecat din Gala?i t�ziu � noapte... <br />Ne-am
�tors � locul at� de drag, pe stadionul �O?elul�, unde T?nase ne-a �c�tat cu fine?ea
execu?iilor, Ion Viorel era un erou mai mare pentru copii chiar dec� Speedy Gonzales, iar Vali
?tefan �scria goluri mai ceva ca un atacant de?i juca la �chidere. Am prins UEFA, am pl�s de
nu ?tiau mamele ce s? ne mai fac? dup? meciul cu HIT Gorica� Apoi ne-a tr?dat MM, prima
oar? c�d unul care se d?dea de-al nostru s?rea � alt? barc?, l?s�d clubul prad? dezol?rii, f?r?
juc?tori ?i f?r? bani. Justi?ia Divin? ?i-a f?cut datoria dup? 15 ani, iar noi am fost tot aici s? ne
bucur?m de ea ?i s? ar?t?m tuturor viitorilor tr?d?tori c? exist? totu?i un Dumnezeu. <br
/>Ne-am t�� p�? � 2003, c�d am retrogradat � urma unui baraj � care ne-a b?gat Steaua, �
timp ce Bra?ovul cu Bac?ul au f?cut un blat ordinar ?i cea din urm? s-a salvat. � anul urm?tor
ne-am r?zbunat pe Steaua lu�du-i titlul dup? un 2-2 la Gala?i, pe care �c? � consider cel mai
frumos meci pe care l-am v?zut vreodat?. La 0-1 a �ceput s? plou? toren?ial, iar miile de
suporteri s-au ridicat � picioare ?i au r?bufnit amintindu-?i de felul � care steli?tii ne-au aruncat
� baraj, juc�d pentru Bac?u. Am �tors scorul � doar trei minute magice! Ce �seamn?, for?a
suporterilor. Nici m?car noi nu o realiz?m fra?ilor� Ne-am r?zbunat apoi ?i pe Bra?ov pe care
i-am b?gat � B dup? o dubl? victorie � campionat. Dar apoi, la final, am l?sat Bac?ul s?
tr?iasc?, dup? unul din cele mai ur�e meciuri v?zute de mine pe stadion. A fost tot 2-2, dup? ce
la pauz? conduceam cu 2-0, dar apoi s-a schimbat ceva. Boghici � acuz? ?i � ziua de azi pe
C�?u, iar antrenorul craiovean � acuz? pe pre?edintele de atunci. Nimeni n-o s? mai afle
probabil cine ne-a tr?dat atunci� Cert este c? golul egal?rii venea de la un anume Narcis
R?ducan. <br />Am trecut ?i peste asta ?i am mers pentru prima oar? � finala Cupei. Mai ?ii
minte deplasarea aia frate? Cu garniturile de tren? N-am fost noi niciodat? ultrasi, dar am tr?it
printre ei, ne-a pl?cut stilul lor libertin ?i faptul c? p�? la urm? iubim acelea?i culori ?i aceea?i
echip?.<br />Am ajuns iar � exil pe Dun?rea, ne-am scufundat � mocirla aia� ?i unii ne spun
c? nu avem nevoie de stadion� A revenit Stan pre?edinte ?i am �ceput din nou ascensiunea.
?tiu c? e?ti supersti?ios frate ?i eu sunt� � chip ciudat, de fiecare dat? c�d Marius Stan nu a
fost la conducere, echipa asta a mers foarte prost, iar asta se poate verifica. Probabil doar o
coinciden??? <br />Am c�tat de ciud? la 0-7 cu Rapid. Am murit ?i am �viat la radio c�d am
c�tigat Intertoto � infernul de la Trabzonspor, am fost tri?ti c�d a plecat Grigora? prima oar?,
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i-am cerut cu to?ii demisia lui Dorinel, iar muncitorul acela cu ochi alba?tri ne-a dat poate prima
palm? moral? din cariera de suporteri. A luat campionatul cu vitejii lui. ?i atunci am pl�s pentru
prima oar? de fericire... Luasem un titlu pe care nu l-am sperat ?i nu l-am cerut vreodat?, pe
stadionul care ne-a fost a doua cas?. Am mai luat un trofeu � inima Moldovei, la Piatra Neam?,
c�d am amintit unui �treg stadion, plin de steli?ti, c? sunt moldoveni � primul r�d ?i ar trebui
s? fie m�dri de asta. A fost ultima oar? c�d am fost ferici?i�<br />Nu am s? spun niciodat? c?
mai bine nu luam campionatul pentru c? nu asta a fost niciodat? problema noastr?. Liga
Campionilor ?i banii de acolo au fost blestemul nostru. Cu peste 20 de milioane de euro � cont
to?i au �nebunit parc?. � doi ani banii nu mai sunt, avem un patron bogat, dar hr?p?re?,
suntem � insolven??, ba chiar � pragul falimentului, cum ar spune unii cu o lejeritate care pe
noi ne macin? cumplit! <br />De ce ?i-am scris toate astea frate? P?i ca � primul rand s?-?i
aduci aminte de ce am venit de mici la stadion. Pentru fotbal ?i pentru O?elul, pentru atmosfer?
?i nu pentru �c?� trofee, condi?ii, Adamescu, TNG� Cu amintirile pl?cute � memorie, mi-a?
dori ca voi, fra?ii mei, s? reveni?i la stadion, l�g? echip?. De c�d administrez site-ul ?sta n-am
rugat pe nimeni nimic niciodat?. Acum, v? rog s? veni?i ?i s? �curaja?i echipa asta vineri ca ?i
cum ar fi ultima oar?. Pentru c? � suntem datori O?elului� <br />De ce am mai scris asta frate?
Pentru ca Adamescu ?i ai lui s? ?tie c? echipa asta nu este a nim?nui. Da, banii cump?r? multe,
inclusiv cluburi, dar nu ?i sufletul unei echipe, nu ?i pe suporterii adev?ra?i� � �89 fanii au
intrat peste juc?tori ?i peste Cornel Dinu � stadion s? le cear? socoteal? pentru c?
retrogradaser?, chiar dac? �ainte cu un an b?tuser? pe Juventus. � anii �90 st?team cu miile
la ie?irea din stadion amenin?�d siguran?a arbitrilor ?i a oaspe?ilor care veneau c�eodat? s?
ne fure. � 2009, am ie?it � strad? pentru �treg sportul g?l??ean: 1500 de oameni. Nici un alt
protest din Gala?i de atunci ?i p�? acum nu a mai scos at�ia oameni � strad?. Dac? nu
sunte?i � stare s? mai ?ine?i echipa nu o distruge?i, pentru c? nu va exista gaur? � care s? v?
ascunde?i de furia noastr?!<br />?i am mai scris asta fra?ilor pentru unul care a fost de-al
nostru, dar ?i-a pierdut calea. Pentru cel care a ajuns primar, dup? ce a ie?it campion, iar acum
vorbe?te mult prea lejer de moartea unei echipe care a �semnat totul pentru noi, dar ?i pentru
el. D-le Stan, pentru mine ?i fra?ii mei, O?elul este totul! Unii dintre noi nu se pot deta?a
vreodat? a?a cum a?i vrea. Eu cu echipa asta am crescut, pentru ea am pl�s, pentru ea m-am
b?tut (c�eodat? ?i la propriu). Ora?ul ?sta nu-mi ofer? aproape nicio ?ans?, dar eu ?i fra?ii mei
o?elari nu am plecat de aici, ci am str�s din din?i, ca s? r?m�em l�g? O?elul. Noi, genera?ia
asta, nu vom putea iubi niciodat? alt? echip?, cu ea murim. D-le Stan, a?i fost de-al nostru, nu
vorbi?i de moartea O?elului ca ?i cum n-ar fi nimic, nu ne tr?da?i ca ?i MM� Nu trece?i at� de
u?or peste amintiri, peste Nae Burcea� Pentru noi O?elul e icoana de la capul nostru ?i vom
muri �gropa?i doar cu fularul ro?-alb-albastru la g�! Asta �seamn? �dragoste de copil��</p>
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