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/>�tr-un fotbal tot mai murdar, � care valoarea banului a devenit liter? de lege, � care
sentimentele sincere au fost de mult �locuite doar de interese ascunse, �tr-un fotbal � care
pl?cerea de a juca din dragoste ?i respect pentru suporteri ?i pentru clubul care ?i-a pus toat?
�crederea � tine, a disp?rut, mai exist? c�iva supravie?uitori ai fotbalului romantic, al fotbalului
jucat din pasiune. Unul dintre ace?tia este... Alejandro Viglianti.   <br />"Vigli", a?a cum � alint?
fanii s-a impus �c? de la bun �ceput pe teren prin calit??ile sale deosebite de juc?tor, dar mai
ales � inimile noastre, prin calit??ile sale deosebite de... om. Din p?cate �s?, zilele ce au trecut
au venit ?i cu o veste care a �tristat pe orice g?l??ean purt?tor al culorilor noastre. Dup? o
lung? perioad? � care a activat cu m�drie ?i demnitate � tricoul bunului nostru cel mai de
pre?, O?elul Gala?i, argentinianul se retrage din fotbal. <br />Modul � care o face �s? este
cople?itor. Ghidat de dragostea maternal?, dar ?i din pricina unei accident?ri mai vechi, omul
care a dat tot ce a putut mai bun din el pentru clubul nostru a hot?r� c? e momentul s? se
retrag? din activitatea fotbalistic?, neduc�du-?i p�? la sf�?it contractul ce � avea p�? � var?,
astfel renun?�d practic ?i la o sum? important? de bani. � acest mod nu � pierdem doar pe
Viglianti, pe cel care a reprezentat clubul nostru � at�ea meciuri pe care le-a jucat � numele
clubului nostru, ci mai ales pierdem pe omul Viglianti, cel de care ne-am ata?at at� de mult cu
to?ii, de?i poate c? majoritatea nu a avut prilejul s? i se adreseze vreodat?. Este vorba de o
dragoste ?i un resepct pe care � purt?m cu to?ii ?i de care suntem siguri c? este con?tient c? i
le purt?m ?i i le vom purta mereu, oriunde ar fi. <br />Pentru to?i cei care vor s? �i ia r?mas
bun de la Vigli, adres?m un apel la care sper?m s? r?spund? pozitiv c� mai mul?i suporteri.
Astfel, va invit?m s? lu?m parte cu to?ii la conferin?a de pres? deschis? publicului ce va avea
loc luni, �cep�d cu ora 13.00, la stadion. Suntem datori s? fim prezen?i �tr-un num?r c� mai
mare, ar?t�du-i astfel� ata?amentul ?i respectul pe care i le purt?m� celui care ne-a
reprezentat cu m�drie � teren timp de at�ia ani. <br />M�ne, cu to?ii la stadion!</p>
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