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Gerard Pique, mesaj emotionant pentru Lionel
Messi dupa despartirea de Barcelona
Fundasul Gerard Pique i-a adresat vineri lui Lionel Messi un mesaj
emotionant pe Instagram. Starul argentinian nu a putut fi tinut de clubul
catalan, conducerea anuntand joi despartirea de fotbalistul care a ajuns la
Barcelona cand avea doar 13 ani, scrie HotNews.
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"Nimic nu va mai fi la fel. Nici Camp Nou, nici Barcelona, nici noi. Dupa peste 20 de ani la
club, tu nu vei mai purta tricoul Barcei. Realitatea este, uneori, foarte dura. Ne-am intalnit in anii
2000, aveai o cariera inainte. Si ce cariera! O nebunie!.
in primul meu sezon, dupa intoarcerea la FC Barcelona, noi am castigat tripla si tu ai devenit cel
mai bun jucator din toate timpurile. [...] Atunci a inceput legenda. Ce a urmat dupa este istorie.
Acum pleci, dar stiu ca intr-o zi vei reveni. Mai sunt lucruri de facut. Distreaza-te, profita de
locul in care vei merge si continua sa castigi asa cum doar tu reusesti. Aici,ne vei lipsi. Te
iubesc, Leo", este mesajul dedicat lui Messi postat de Pique pe Instagram.
O era importanta din istoria Barcelonei s-a sfarsit joi: gruparea catalana a anuntat ca argentinianul
Lionel Messi nu isi va prelungi contractul.
Lionel Messi (34 ani)a evoluat intreaga sa cariera la FC Barcelona, care l-a recrutat in 2001,

cand avea doar 13 ani.
El si-a facut debutul oficial in prima echipa a catalanilor in 2004, iar de atunci a disputat 778 de
meciuri si a inscris 672 de goluri in toate competitiile, castigand alaturi de Barca zece titluri in
La Liga si patru Ligi ale Campionilor, printre alte trofee.
in vara trecuta, fotbalistul argentinian a cerut rezilierea contractului sau cu Barcelona, din cauza
lipsei de rezultate din ultimii ani si a dezacordurilor cu fosta conducere a clubului, dar in final a
acceptat sa-si respecte angajamentul.

Clubul de fotbal FC Barcelona spera sa anunte in cursul zilei de joi semnarea noului contract cu
starul argentinian, dupa ce urmau sa fie puse la punct si ultimele detalii. Acest lucru nu s-a mai
intamplat din cauza unorobstacole financiare si structurale (regulamentele Ligii Spaniole).
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