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ani de la cea mai mare performan?? fotbalistic? din regiunea Moldovei - c�tigarea
campionatului de c?tre O?elul din Gala?i - forma?ia noastr? a ajuns o �Cenu??reas?� a
sportului-rege rom�esc. Dec?derea fotbalului g?l??ean a fost la fel de brusc? ca ?i urcarea
nea?teptat? pe culmile gloriei � 2011, atunci c�d s-a produs poate cea mai mare surpriz? din
istoria primei divizii din Rom�ia. Acum, � 2015, O?elul se vede nevoit? s? o ia de la zero, cu
un lot format � majoritate din copii, f?r? bani, � insolven??, f?r? sprijin de nic?ieri, iar noi,
suporterii, am ajuns s? ne bucur?m de faptul c? m?car juc?m acas?, � Gala?i, ?i nu pe la
Slobozia, unde am fost at� de aproape s? fim exila?i.</p>      <p style="text-align: justify;">Din
toat? ecua?ia asta, cel mai mult au avut de suferit prestigiul ?i blazonul echipei noastre de
legend?, dar mai ales fanii, care au �c?run?it cu mult �ainte de vreme, v?z�d ce se �t�pl? cu
O?elul lor drag. Clubul nostru a fost aruncat la gunoi practic de c?tre patronat, a pierdut orice
sprijin de la sponsori sau autorit??ile locale, a r?mas f?r? o bucat? important? din terenul de
antrenament, a retrogradat, a fost p?r?sit de juc?tori, antrenori sau conduc?tori. Peste tot ?i
peste toate, l�g? echip? mai sunt doar cei CURAJO?I. Acei suporteri care nu au tr?dat ?i nu
vor tr?da NICIODAT? culorile ro?-alb-albastre. � vara asta fanii au ie?it la 40 de grade Celsius
?i au protestat � strad?, v?rs�du-?i oful pe cei care au abandonat simbolul cel mai de pre? al
Gala?iului. Apoi, o m�? de suporteri au donat bani pentru echipa asta, care a ajuns at� de
nec?jit? �c� cu greu mai poate face rost de ap? plat? pentru antrenamente sau de motorin?
pentru deplas?ri. Cu resurse limitate ?i cu tot mai pu?ini oameni al?turi, VOI, cei care nu a?i
abandonat O?elul, ?ine?i clubul � via??. Pentru c?, s? nu ne p?c?lim, echipa asta mai tr?ie?te
doar pentru c? suporterii cei mai fideli refuz? s? o lase s? moar?, chiar dac? totul e cuplat la
aparate, iar coma e profund?...<br />�C� timp noi vom tr?i / O?elul nu va muri� a fost mesajul
afi?at pe un banner la protestul din 26 iulie. De atunci nimic nu s-a schimbat � bine. Vinova?ii
de situa?ia � care s-a ajuns au fugit demult ?i se ascund, iar suporterii au r?mas s?-?i pl�g?
echipa distrus? de al?ii. Doar fanii au r?mas loiali steagului ro?-alb-albastru ?i urm?resc echipa
asta oriunde se va duce ea, p�? la cap?t! � schimb, patronatul a abandonat clubul, iar
autorit??ile locale nici m?car nu vor s? aud? de O?elul... Cu toate acestea, echipa �c? mai
tr?ie?te prin suporterii ei. VOI, cei care citi?i aceste r�duri scrise � disperare de un suporter ca
?i voi, nu abandona?i O?elul. F?r? VOI, echipa asta nu va mai exista! Uni?i putem �toarce
poate soarta crunt? spre care se �dreapt? cea mai titrat? echip? din zona Moldovei. Un mic
exemplu: to?i cei care au cump?rat programul de meci realizat de suporteri, au contribuit la o
nou? dona?ie, de data aceasta � alimente, care s-a f?cut c?tre club. De asemenea, v? rug?m
s? nu subestima?i importan?a pe care o au banii pe care clubul � �caseaz? pe bilete la
meciurile de pe teren propriu. Prin cei 5 lei pe care � pl?ti?i la intrare ajuta?i O?elul s?
organizeze m?car meciurile de acas?. S? le d?m o ?ans? acestor copii s? se dezvolte ca
fotbali?ti, iar poate mai t�ziu ei ne vor r?spl?ti cum au f?cut-o ?i alte genera?ii de �o?elari� �
vremurile trecute. Deja au �ceput printr-o victorie nea?teptat de dulce pe terenul Br?ilei. Veni?i
la meciurile din Liga a II-a, cum o f?cea?i ?i la cele de prima divizie ?i demonstra?i de ce
suporterii O?elului sunt unici � felul lor. Echipa asta ne-a d?ruit 24 de ani de prim e?alon, a
�vins pe Juventus, a jucat � Cupa UEFA, a c�tigat Cupa Intertoto, campionatul ?i Supercupa.
E timpul s?-i d?m ?i noi ceva �apoi! S? fim al?turi de forma?ia noastr? de suflet, s? sus?inem
doar echipa local?, indiferent de divizia � care se afl?, indiferent de rezultate ?i locul din
clasament. Acum se v?d caracterele tari!<br />O?ELUL este SUFLETUL GALA?IULUI, iar f?r?
inima lui ora?ul ro?-alb-albastru va deveni gri...</p>
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