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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, unul dintre artizanii minunii
din 2011" width="430" />S-a certat cu suporterii ?i cu cei din conducere, dar �ainte de toate
?i-a f?cut datoria � poart? ?i a c�tigat campionatul ?i Supercupa cu O?elul Gala?i. Branko
Grahovac sufer? ?i ast?zi pentru situa?ia � care se afl? O?elul ?i �i declar? �c? o data
dragostea pentru echipa noastr?. L-am contactat pe portarul bosniac, fiind curios s? aflu dac?
este la curent cu ceea ce se mai �t�pl? la O?elul. "Graho" ?tie tot despre situa?ia tragic? �
care a ajuns echipa pentru care a evoluat acum 5 ani � UEFA Champions League ?i mai sper?
doar ca DNA-ul s? intervin?. �</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><em>�Stiu c? �
Gala?i exist? mul?i spectatori care sunt fani adev?ra?i. Cunosc mul?i g?l??eni care sunt al?turi
de O?elul de foarte mult timp ?i care vin pe stadion s? �curajeze echipa de peste 20 de ani.
?tiu c? to?i ace?ti oameni simt c? ?i-au pierdut o parte din suflet. La fel ca acei suporteri ?i eu
sunt foarte trist pentru situa?ia actual? ?i simt acela?i lucru. Voi ?ti?i c? O?elul va r?m�e
�totdeauna � sufletul meu. Le-am spus ?i celor de la CSMS Ia?i c? eu sunt o?elar. Sunt un tip
sincer ?i niciodat? nu mi-a fost fric? s? declar ceea ce simt. Simt c? am pierdut un club cu care
am ?inut� am pierdut ?i 200.000 de euro, dar crede-m? c? asta e mai pu?in important. Nu-mi
pare r?u pentru bani, �i pare r?u pentru club� Acum trebuie s? fi?i puternici ?i s? v? g�di?i la
o solu?ie pentru a putea trece peste momentele grele c� mai u?or. M? enerveaz? foarte tare
c�d aud �via?a merge �ainte�. Toat? lumea ?tie c? via?a nu se opre?te, dar trebuie s?
schimba?i ceva. P?rerea mea despre oamenii care au f?cut prostii la club ?i care au furat banii?
POLI?IA ?I DNA-ul TREBUIE S?-I ANCHETEZE! Se ?tie foarte bine c? sunt 3-4 oameni
vinova?i. Ar trebui ca cei care au furat banii din club s? fie obliga?i s?-i restituie ?i, � plus, s?
pl?teasc? ?i o dob�d?. S? fie ?i b?ga?i la �chisoare. Un om care fur? 100 de euro este b?gat
la �chisoare, e ho? ?i toat? lumea vorbe?te ur� despre el, � timp ce un om care fur? 5
milioane de Euro este un domn �br?cat elegant, ce conduce o ma?in? de lux, este l?sat �
libertate ?i continu? s? fure. Pentru mine e clar c? se �t�pl? lucruri necurate la Gala?i. Mai
�t� au desfiin?at echipa Dun?rea care juca � Liga a II-a, apoi au dus O?elul din Liga
Campionilor � faliment. Nu-i �?eleg pe cei care au furat banii din conturi, de ce nu au f?cut
apoi nimic pentru a g?si pe cineva care s? sponsorizeze echipa� Nu �?eleg de ce au l?sat
echipa s? ajung? la faliment.�</em></p>
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