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alt="Bernardo de Jesus Henrique" width="430" />Brazilianul din atacul O?elului ?i-a ar?tat
valoarea � doar c�eva meciuri jucate pentru echipa noastr? ?i are deja fani ?i � afara
Gala?iului. Henrique de Jesus Bernardo a devenit golgeterul nostru, iar � doar 9 meciuri �
tricoul ro?-alb-albastru, acesta a marcat deja de 6 ori.</p>      <p>De altfel, v�ful
ro?-alb-albastru este surpriza pl?cut? din topul Digisport care nume?te fotbalistul lunii, iar �
luna noiembrie se bate cu Budescu, Antal sau Lemnaru, pentru unul din primele 3 locuri! ?i
dac? tot am ajuns la subiectul Digisport, iat? c? zilele trecute am g?sit pe site-ul televiziunii
respective un blog interesant, al lui Alexandru Ghiurc?u, acesta scriind o scrisoare fictiv? pentru
Henrique, pe care v-o prezent?m � r�durile de mai jos: <br /><em></em></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong><em>Drag? Henrique,</em></strong><br /><em>Bun venit
� Rom�ia! Sau, mai tradi?ional, "bem vindo o Liga 1!". Al?ii te-ar �t�pina direct cu "bem vin",
dar o s? te obi?nuie?ti treptat cu locul ?i cu obiceiurile de aici. P�? atunci, m? simt dator s? te
preg?tesc, oarecum, pentru ceea ce te a?teapt?.</em><br /><em>Mai �t�, c�d te-am v?zut la
joc, am r� pe �fundate. Nu de acel 2-7 cu CFR Cluj, Doamne fere?te. Nu. Am r� mai mult de
negocierile transferului t?u, pe care mi le-am �chipuit chicotind. Cu siguran?? ?i s-a spus c?
O?elul este o fost? campioan? a Rom�iei, c?lit? prin focurile Europei. Ai v?zut ?i DVD-uri
poate, dar te-ai convins �tre timp c? echipa ta nu este tocmai un fel de Schalke a Germaniei.
Asta e prima ?eap? pe care ai luat-o, dar, crede-m?, nu va fi ultima.</em><br /><em>S-ar
putea �t�pla chiar s? nu-?i prime?ti salariul la un moment dat. E criz? mondial?. Sau, � orice
caz, local?. Nu ?tiu dac? ai avut timp s? te informezi corespunz?tor, printre DVD-urile v?zute cu
S�ghi ?i Paraschiv � grupele Champions. Partea bun? e c? e?ti str?in, deci sunt ?anse mai
mari s?-?i �casezi leafa, fa?? de al?i colegi mai n?p?stui?i. Te va surprinde c�d ?eful Narcis
va spune la televizor c? nu exist? nicio problem? cu banii, dar, m?-n?elegi, asta �seamn? de
fapt managementul unui club de talie european?. </em><br /><em>S? nu te mire dac? o s?
vezi galben pentru simulare la un fault grosolan suferit � careu ?i nici atunci c�d vei marca din
ofsaid. Arbitrajul nostru are o no?iune vag? ?i se d? credit � egal? m?sur? at� atacului, c� ?i
defensivei. E destul de simplu, totul depinde de c� de slab este arbitrul respectiv. ?tii cum e,
uneori din spate pare fault, dar din fa?? nu. Fine?uri d�bovi?ene.</em><br /><em>Ceva �
mi?c?rile tale �i spune c? o s? devii un atacant important al campionatului. Dac? o ?ii tot a?a,
prin decembrie o s? cite?ti prin ziare c? te vrea Steaua, singura echip? rom�easc? de care ai
auzit �ainte s? vii aici. Dac? � �trebi pe fra?ii Andrey ?i Elton, ei or s?-?i spun? c? nici
Gala?iul nu e r?u, mai ales c? e situat ceva mai aproape de plaja din Mamaia. Aten?ie totu?i pe
acolo, c? avem un primar care a "trosnit" un fotbalist mai obraznic. Ah, ?i ca s?-?i alimentez
curiozitatea, exist? � zon? un personaj celebru pe nume Gigi Becali. El e un fel de Nessie,
monstrul din lac: toat? lumea � ?tie, dar nimeni nu � vede.</em><br /><em>Altfel, b?nuiesc c?
b?ie?ii de la O?elul sunt primitori, dar cuvintele pe care le-ai �v??at de la ei nu le spune ?i
mamei tale. Nu se cuvine. Nu cred c? o s? retrograda?i, dar ai datoria fa?? de tine s? tragi
pentru mai mult. Antreneaz?-te, nu bea (avem o pres? dr?coas? r?u) ?i r?m� modest. S?
ne-n?elegem totu?i, nu vei ajunge de aici � Premier League sau � La Liga. Fie vorba-ntre noi,
fotbalul din Rom�ia n-are chiar cea mai grozav? imagine. Cu pu?in noroc �s?, ai ?anse s? te
transferi prin Ucraina sau Rusia, campionatele noastre favorite de export.</em><br /><em>De
acolo, numai cerul este limita pentru tine, chiar dac?, la 26 de ani, �i imaginez c? nu mai visezi
cai verzi pe pere?ii vestiarului. M-am hot?r� s?-?i scriu scrisoarea asta abia pe 31 octombrie,
de Halloween. La meciul din Cup?, contra Coronei, am v?zut c? te-ai deghizat � golgheter. ?i
s? ?tii c? �i st? foarte bine.</em><br /><strong><em>Al t?u, </em></strong><br
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/><strong><em>Microbist</em></strong></p>
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