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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/branko_grahovac_ucl.jpg" alt="Branko Grahovac, cu Otelul in UCL"
width="430" />Portarul Branko Grahovac, una din legendele clubului O?elul, a fost adversar al
echipei noastre � meciul de azi cu CSMS Ia?i. Goalkeeperul ?i-a manifestat din nou
ata?amentul fa?? de clubul ro?-alb-albastru spun�d c? este � continuare suporter al echipei
noastre! Mai mult, Branko a p?rut extrem de trist ?i � acela?i timp furios pentru situa?ia � care
a ajuns O?elul � doar 3 ani: de la Champions League la retrogradare ?i probabil
desfiin?are.</p>      <p style="text-align: justify;">Portarul a explicat c? el nu concepe ca echipa
s? nu mai existe ?i a declarat sus ?i tare c? cine a furat banii O?elului trebuie s?-i dea �apoi
sau s? intre la pu?c?rie! <br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Branko Grahovac:</strong> <em>�Nu m? simt bine. Nu cred c? puteam
ob?ine mai mult azi. Am meritat un egal. O?elul a avut ni?te ?anse � prima repriz?. Tudorie a
ratat o ocazie frumoas?, dar am avut ?i noi bar? � unul din ultimele momente ale meciului. Asta
e, egalul este echitabil. Am venit s? juc?m la egal, pentru noi este un punct foarte mare pentru
c? echipa noastr? este foarte obosit?. Etapa trecut? am jucat duminic? ?i am avut doar dou?
zile la dispozi?ie s? ne odihnim. A?a c? suntem mul?umi?i cu un punct. Pentru mine a fost
foarte greu s? revin aici ca adversar. A fost un meci foarte greu pentru mine din punct de
vedere psihic. ?ti?i ?i voi EU ?IN CU O?ELUL! O?elul este � sufletul meu. Eu am c�tigat ce
am c�tigat � via?a mea doar cu O?elul! Nu ?tiu ce s? zic. S-a schimbat tot aici. Nu mai este
nimeni la conducere din oamenii care erau � perioada � care eram ?i eu aici. Dar clubul mai
este, eu am c�tigat cu O?elul Gala?i ?i r?m�e � inima mea. ?sta e fotbalul, asta e via?a...
Ni?te oameni au f?cut foarte mare nebunie aici. Eu sper s? se vad? �tr-un an-doi, s? se vad?
cine a f?cut asta ?i s? dea banii �apoi sau cineva trebuie s? ajung? la pu?c?rie pentru ce s-a
�t�plat la O?elul. Este inadmisibil s? dispar? to?i banii care au venit din Champions League ?i
acum s? ajung? � Liga a II-a pentru c? eu nu cred c? mai au ?anse. Cine e vinovat la pu?c?rie
sau s? aduc? banii �apoi! E un record personal pentru mine c? n-am luat gol timp de 5 etape.
Vechiul record e de 4 meciuri ob?inut la O?elul ?i � Serbia. Eu sper ca � viitor s? m? �torc la
O?elul, dar nu cred. M? intereseaz? situa?ia � care e O?elul. Am vorbit cu oameni de la
echip?, de la O?elul, ?i mi-au spus c? situa?ia este tragic?. Toat? lumea zice c? dac? echipa se
duce � Liga 2 se va desfiin?a. Eu nu �?eleg asta, poate nu sunt �deajuns de de?tept, dar nu
�?eleg! Vinova?ii trebuie s? pl?teasc? ?i s? ajung? la pu?c?rie.�</em></p>
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