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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/petre_grigoras.jpg" alt="Petre Grigoras" width="430" />Dup? ce steli?tii s-au
pl�s de primirea ostil? pe care le-au f?cut-o g?l??enii, antrenorul Petre Grigora? a ?inut s? le
r?spund? b?rb?te?te.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Tehnicianul recunoa?te c?
Steaua este cea mai bun? echip? din campionat la acest moment, dar spune c? nu �?elege
firea sensibil? a acestora. �Grig� este mul?umit de punctul ob?inut, mai ales c? ?tie c? a
bucurat enorm suporterii ro?-alb-alba?tri. Antrenorul nostru s-a declarat �s? contrariat de
atitudinea steli?tilor care s-au pl�s dup? meci c? gazdele ar fi jucat cu �d�jire. Tehnicianul a
explicat c? el ?i echipa lui nu se puteau da la o parte din calea bucre?tenilor, cum probabil ar fi
vrut ace?tia. <br />La final, Grigora? a explicat semnul obscen f?cut la nervi � timpul meciului,
declar�d �s? c? acesta nu era �dreptat c?tre delega?ia stelist?, a?a cum s-a insinuat. <br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Petre Grigora?:</strong>
<em>�Trebuie s? recunosc c? cei de la Steaua sunt aproape campioni. Au f?cut cele mai bune
transferuri din ?ar?, iar un rezultat egal � fa?a lor este foarte bun. Mi-a pl?cut atitudinea
juc?torilor mei ?i faptul c? � c�eva momente am dominat. Nu contest valoarea Stelei, iar dac?
pierdeam nu era nicio problem?. Punctul este de moral pentru noi ?i �i va ajuta juc?torii, dar
este un rezultat bun ?i pentru suporterii echipei, care au o antipatie fa?? de echipele
bucure?tene. Dac? cineva s-a pl�s c? am jucat cu �d�jire, dac? a spus lucrul ?sta, este o
prostie, o neghiobie. Ce-ar fi ca toate echipele mici s? spun? s?ru� m�a ?i s? �trebe �ainte
de meci: �C�e vre?i s? ne da?i?�. Ce trebuiau s? fac? cei de la Zaragoza c�d au �t�nit pe
Real? Este o prostie s? spui c? noi am jucat cu �d�jire. Cum trebuia s? juc?m precum
feti?ele? A fost un joc b?rb?tesc, la limita regulamentului, f?r? prea multe complica?ii. Este
adev?rat, am f?cut un gest obscen, dar nu �potriva vreunui oficial din partea Stelei. Cu cea mai
mare sinceritate, v? spun c? nu am f?cut niciun gest la adresa vreunui om din staff-ul
Stelei!�</em></p>
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