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/>Golul lui Cristian S�ghi din minutul 94 nu i-a picat prea bine managerului general al clubului
bucure?tean. Dupa �cheierea partidei s-a declarat uimit de primirea ur�? de care a avut parte
la malul Dun?rii ?i a �cercat, ironic, s? arunce vina pe criza economic?:<em> "P?cat c? nu am
c�tigat ?i �i pare r?u c�d v?d at�ea �jur?turi ?i �ver?unare. Nu ?tiu de ce v?d at�a ostilitate.
Nu m? a?teptam s? am parte de o primire bun?, pentru c? situa?ia economic? �pinge oamenii
s? fie mai nervo?i. Asta e concluzia mea."</em></p>  <p style="text-align: justify;" />  <br
/>Probabil domnul manager general are grave probleme de s?n?tate, altfel nu �i explic motivul
pentru care a uitat faptul c? imediat dup? golul bucure?tenilor a instigat la violen?? spectatorii
de la tribuna �t� prin comportamentul ?i gesturile sale.<br />Trebuie s?-i reamintim
managerului general de la Steaua c? noi, g?l??enii, avem cu totul alte principii dec� persoana
dumnealui. Spre deosebire de dvs., domnule manager, noi nu punem � primul r�d accent pe
situa?ia financiar?. Pentru noi moralitatea este mai presus dec� latura financiar?. <br />Iat?
mai jos c�eva dintre motivele pentru care g?l??enii nu-l suport? pe marele manager care la un
moment dat � via?a sa ar fi preferat s? tr?iasc? �tr-o cutie de carton dec� � genunchi � fa?a
unui cioban. A?adar, domule manager, nu te suport?m pentru c?:<br /><strong>1.</strong>
Pentru c? noi, g?l??enii adev?ra?i, nu suport?m tr?d?torii<br /><strong>2.</strong> Pentru c?
ai uitat de unde ai plecat (purtai salopete � combinatul siderurgic ?i jucai fotbal � divizia
jude?ean?) <br /><strong>3.</strong> Pentru c? � 2002 ai plecat de la O?elul la Steaua cu tot
cu juc?torii no?tri (Sorin Ghionea, Gabriel Bo?tin?) <br /><strong>4.</strong> Pentru c? lingi
acolo unde ai scuipat <br /><strong>5.</strong> Pentru c? te crezi cel mai bun din lume c�d,
de fapt, e?ti cel mai prost din curtea ?colii <br /><strong>6.</strong> Pentru c? ai p?gubit clubul
nostru cu 550.000$, bani nedeclara?i la transferul lui Iulian Arhire de la O?elul Gala?i la Pohang
Steelers <br /><strong>7.</strong> Pentru c? locul t?u e la pu?carie ?i nu pe stadioanele de
fotbal (este condamnat � dosarul transferurilor la o pedeaps? de 4 ani de pu?c?rie cu
executare) <br /><strong>8.</strong> Pentru c? i-ai furat pe R?zvan Ochiro?ii ?i Alexandru
Tudose din curtea clubului nostru c�d erau doi� juc?tori tineri ?i de mare perspectiv? �<br
/><strong>9.</strong> Pentru c? nu e?ti b?rbat! (c�d a s?rit la b?taie pe stadion, �potriva unui
suporter, a fost� sprijinit de lupt?torul C?t?lin Zm?r?ndescu) <br /><strong>10</strong>. Pentru
c? se laud? non-stop! (a declarat, m�dru, de mai multe ori, c? el a creat echipa genera?iei
Simiona? la O?elul, el a creat galeria Sidexplozia, el a creat Steaua lui Zenga ?i Ol?roiu, el a
creat Unirea Urziceni, el a descoperit nenum?ra?i fotbali?ti de valoare etc.)</p>
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