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/>O?elul a �semnat mereu ceva pentru noi, cei care cu �c?p??�are am ap?rat echipa asta �
fa?a oricui. O?elul �seamn? ceva ?i pentru cei care am pl�s sau am z�bit toat? s?pt?m�a �
urma unui meci. Din p?cate, O?elul de acum nu mai e la fel.</p>      <p style="text-align:
justify;">Doar un amalgam groaznic format dintr-un patron ?mecher, conduc?tori incapabili,
tehnician care persist? � gre?eal?, juc?tori inap?i, dar care �i cer salariul de?i nu merit? nici
m?car s? �brace culorile sfinte ro?-alb-albastre ?i tot felul de du?mani care bag? fitile de la
distan??. Suporterii s-au �p?r?it ?i ei: unii nici m?car nu mai vin la stadion, iar cei care vin ori
stau iner?i, ori iau to?i mor?ii la r�d. Nimic din ce a fost nu mai e la locul lui�<br />Patronul
grotesc �i pune oamenii s? g?seasc? cel mai scurt drum spre ora?ele � care juc?m ca s? fac?
economie la benzin?. Eventual, apoi, cu ajutorul combustibulului r?mas, d? foc la autocar ?i
scoate banii pe asigurarea de la Astra.<br />Narcis R?ducan iese ?i spune c? cineva din interior
vrea r?ul clubului, dar nu-l nominalizeaz?. Declara?ia managerului de dup? meciul cu Boto?ani
ar putea fi considerat? o prob? de curaj dac? nu ar fi venit a?a de t�ziu. De ce nu a ie?it mai
devreme � fa?? s? zic? TOT!? De altfel, oricum ne anun?? c? pleac? dup? acest sezon, deci
cui � mai pas?? � plus, afl?m c? juc?torii n-au nicio team?, se �chide vestiarul ?i se discut?
calm, f?r? repro?uri. Unde sunt vremurile � care Liviu Antal era luat la palme pentru c? era
prins la distrac?ii peste program?<br />Antrenorul spune c? nu merit?m s? retrograd?m, dar
dac? ne uit?m pe clasament ne ia groaza. 17 �fr�geri??? � plus, iar asta e o �trebare ?i
pentru conducere, unde sunt campionii Silviu Ilie ?i Sergiu Costin sau golgeterul Henrique? O
echip? la retrogradare are nevoie de toat? experien?a posibil? dac? vrea s? scape. To?i
juc?torii nominaliza?i sunt ap?i de joc, � timp ce noi vedem cum Prestia, S�ghi sau Mi?el?ricu
mai au pu?in ?i �i bag? mingea � poart? singuri s? nu se mai chinuie adversarii. <br />?i am
ajuns la juc?tori, ace?ti purt?tori ilegali ai culorilor ro?-alb-albastre� Se zvone?te c? dragii
no?tri fotbali?ti au cerut prim? �ainte de jocul cu Boto?ani� Prim? pentru �fr�gerea cu
S?geata N?vodari sau pentru ce? Da, ave?i ni?te restan?e de primit, iar noi am fost al?turi de
voi. Dar p�? c�d? FC Vaslui nu a primit licen?a, iar juc?torii vor fi liberi cu to?ii dup? acest
sezon. Echipa probabil se va desfiin?a, dar asta nu i-a �piedicat pe vasluieni s? c�tige meciul
cu Pandurii, la numai o zi dup? ce au primit teribila veste� Ai no?tri au meci decisiv la Boto?ani
?i se prezint? mai r?u ca la un amical. Poate c? ar trebui s? veni?i cu tricourile de acas?, pentru
c? cele cu care v? prezenta?i la meci ?i pe care scrie O?ELUL nu sunt de voi. Poate c? a?i
merita ca s? vi le rechizi?ioneze suporterii cum au p??it unii� <br />Al?ii au tr?it clipe minunate
l�g? echipa asta, dar ?i-au tras ?i foloasele de pe urma ei, iar acum �cearc? s?-i fac? r?u. DE
CE!? Cu ce a gre?it echipa asta, cu ce a gre?it g?l??eanul de r�d? Poate doar cu faptul c? a
fost prea pasiv. C�d au disp?rut milioanele de la UEFA am stat ?i ne-am uitat. C�d fostul
pre?edinte, actualmente primar, se certa cu patronul, de ne-au m�cat zilele ?i O?elul, am stat
iar ?i ne-am uitat. C�d juc?torii ne-au t�� p�? pe marginea pr?pastiei e?alonului secund am
stat ?i le-am c�tat � strun?. <br />La doar trei ani de la cea mai mare bucurie din istoria
fotbalului g?l??ean am ajuns � fa?a unui nou meci cu Timi?oara, dar acum lupt?m pentru
supravie?uire�?i asta la 50 de ani de la �fiin?are� Narcis R?ducan, in direct la Digisport, a
invitat suporterii la o discu?ie pentru luni� Cred cu t?rie c? discu?ia asta trebuia s? o avem
demult, dar nu � termenii lor, ci � termenii no?tri, ai celor care mai iubesc echipa asta. Ia s?
venim 1000 la discu?ia asta� <strong>Oare �i vor mai bate to?i joc de O?ELUL?</strong></p>
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