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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dunareabatrana_otelul.jpg" alt="Mereu impreuna" width="430" />Din capul
locului Dun?rea B?tr�? ?i-a propus obiectivitate, at� c� s-a putut, av�d � vedere c? totu?i a
reprezentat vocea sau litera de tipar a unei pasiuni. Ast?zi, c�d O?elul nu mai este,
obiectivitatea devine un obiectiv imposibil de atins, pentru c? lumea se �parte. Cu riscul de a
primi critici, o tab?r? ar trebui aleas?, asta pentru c? f?r? a alege o tab?r?, nu te po?i num?ra
printre participan?i. Pentru noi alegerea e una u?oar?... s-a ales tab?r? O?elului din Gala?i.</p>
     <p style="text-align: justify;">Dun?rea B?tr�? a �cercat, cu modestie, s? joace concomitent
rolul de informator, c� ?i de voce a ra?iunii suporterului. Falimentul O?elului Gala?i ne-a l?sat
f?r? rolul de surs? de informa?ii. Anii care au trecut au l?sat � urm? mii de articole, a?a cum
am reu?it s? le prezent?m mai bine: istorii, evoc?ri... Ele r?m� acolo de unde au izvor�, adic?
� suflet. Ast?zi, privind retrospectiv, dar ?i ra?iunea unor suporteri, r?m� doar �treb?rile. Oare
� 2011, pentru cine s-a ie?it � strad?? Pentru O?elul Gala?i, campioana Rom�iei sau pentru o
simpl? echip? din Gala?i, campioana Rom�iei? Consider?m c? diferen?a este enorm?! F?r? a
lua � calcul istoria ?i tradi?ia � care ne-am educat, desconsider?m titanul O?elul ?i � trimitem
� Tartar. Oare am fi fost � stare s? ie?im at�ia pe str?zi, pe balcoane, chiar din camera
vreunei �c?peri departe de Gala?i, � Basra poate sau Honolulu, cu m�dria ?i respectul fa??
de ORICE echip?? Dun?rea Gala?i? Scrumbia Gala?i? Melcul Isteric Gala?i? Oare doar faptul
c? echip? reprezenta Gala?iul ne-a legat de ea? Dun?rea B?tr�? consider? c? nu. Nu degeaba
ne-am numit genera?ia DOAR O?ELUL!!! <br />?i totu?i, marea schism? a o?elarilor, �tre
"o?elarii radicali" (poate loiali?ti, poate tradi?ionali?ti) ?i "o?elarii modera?i" ne arunc? �
derizoriu. Iar echipa O?elul o arunc? � categoria consacrat? a campionilor cu care ne-am
obi?nuit � Rom�ia. Acei fo?ti campioni uita?i de lume, �gr?m?di?i � garsoniere jegoase, �
care doar medaliile le mai ?in de cald. Garsoniere � care doar boala sau moartea � mai
viziteaz?. ?i care uneori, atunci c�d li se poate exploata imaginea, apar dezbr?ca?i de
demnitate la M?ru?? sau mai ?tiu eu unde, cer?ind �c? o zi de s?n?tate sau aducerea aminte,
am�area uit?rii totale. <br />Zeul Fotbal nu exist?, fiindc?, dac? ar fi existat, nu am fi ajuns aici,
dup? decenii de abuzuri ?i furturi, dup? prima noastr? str?lucire adev?rat?. Dac? O?elul o s?
moar? definitiv, Dun?rea B?tr�? se va �gropa �preun? cu el, a?a cum i-a fost �preun? � to?i
anii � care am r� ?i am pl�s �preun?. A fost respectat? �totdeauna orice p?rere. Dar ar fi fost
frumos s? avem parte doar de p?reri despre O?elul ?i nu discursuri despre ce echip? sus?inem
dup?. <br />To?i campionii uita?i au fost �locui?i de al?ii, �s? aici, O?elul nu va fi �locuit de
nimeni niciodat?! O?elul e UNIC ?i IREPETABIL. P�? la momentul � care, vreodat?, drama
O?elului va face rating sau va aduce vreun beneficiu cuiva, e pu?in probabil ca starea de fapt
s? se schimbe. P�? acum, doar falimentul echipei a adus c�tiguri unora. Nou? nu ca suporteri,
dar poate ar fi bine s? oferim ceva �apoi. M?car decen?a de a nu uita m�ne, ce au f?cut m�jii
o?elari pentru noi. O?elul va tr?i c� timp ne vom aduce noi aminte de el. C� timp pove?tile sale
vor continua s? se aud?...</p>
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