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“ฉันจะซื้อเนื้อสะโพกหรือก็คือชิ้นเนื้อจากส่วนขาหลังมา มันเป็นเนื้อวัวส่วน 

ทีฉ่นัเคยเหน็ในบารเ์ซโลนาดว้ย แตไ่มรู่ว้า่มนัเรยีกวา่อะไร แตล่ะชิน้ฉนัทาเกลอื 

นิดหน่อย จุ่มมันลงไปในไข่ และชุบเกล็ดขนมปัง จากนั้นทอดจนได้ที่เป็น 

สีน้ำตาลทอง แล้ววางลงในถาดสำหรับเข้าเตาอบ ฉันจะซอยหัวหอมบาง  ๆ  

แลว้นำไปผดั เมือ่หวัหอมเปลีย่นเปน็สใีสฉนักจ็ะใสม่ะเขอืเทศสบั น้ำนิดหน่อย  

เกลือ ออริกาโน และน้ำตาลหนึ่งหยิบมือ แล้วก็เคี่ยวทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาท ี 

เมื่อซอสได้ที่ฉันก็ราดลงบนเนื้อแต่ละชิ้น ดูให้แน่ว่าราดจนทั่วดี เอาครีมชีส 

หรือชีสแข็งออกมาจากตู้เย็น และวางเป็นแผ่นบาง ๆ ไว้บนเนื้อ นำเข้าเตาอบ 

จนกระทั่งชีสละลาย ที่เหลือคือทอดมันฝรั่งเป็นเครื่องเคียง และ  มิลาเนซ่า  

อา ลา นาโปลิตาน่า1 (ชนิทเซิลนาโปลิตาน่า) ก็พร้อมเสิร์ฟ”

	 เซเลยีบรรยายอาหารจานโปรดของลีโอเนล เมสซี ่ ลกูชายของเธอ ด้วย 

ความรักและประสบการณ์จากการเป็นแม่ครัวชั้นยอด

	 “เวลาฉันไปบาร์เซโลนา ฉันต้องทำเจ้านี่สักสองหรือสามครั้งต่อสัปดาห ์ 

ด้วยชิ้นเนื้อขนาดกลางอย่างน้อยสามชิ้น ฉันยีผมเขาและบอกว่า ‘ชนิทเซิล 

บทที ่ 1
โรซารีโอ

บทสนทนากับเซเลียและมาร์เซล่า คุชซิตตินี

 1 อาหารของชาวอาร์เจนตินา
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นาโปลติานา่และ ชามาเต (ชาดัง้เดมิของอารเ์จนตนิา) ของแม ่ คอืสิง่ทีท่ำใหล้กู 

ยงิประตไูดม้ากมายขนาดนีส้นิะ’ ” ลีโอเนลมีรสนิยมการกนิอาหารแบบเรียบงา่ย  

นัน่คอืชนทิเซลิ แตไ่มไ่ดท้ำจากแฮมหรอืเนือ้มา้ เปน็ไกก่บัซอสทีท่ำจากพรกิไทย  

หัวหอมใหญ่ มะเขือเทศ และออริกาโน เขาไม่สนใจอาหารซับซ้อนเหมือนที่ 

โรดริโก้ พี่ชายของเขาทำมากนัก แต่ก็ตามที่รู้กันนั่นแหละว่าโรดริโก้เป็นเชฟ 

และฝนัจะเปดิรา้นอาหารของตวัเองสกัวนั เปน็เรือ่งธรรมดาของเขาทีจ่ะทดลอง 

และลองทำอาหารสูตรใหม่ ๆ แม้น้องชายของเขาจะไม่ได้ปลื้มอยู่ตลอดก็ตาม  

เขาชอบของหวานหรอืเปลา่ “ชอบส ิ เลโอชอบชอ็กโกแลตกบั อลัฟาฮอร ์ (บสิกติ 

ไส้คาราเมลแบบดั้งเดิม  – อาหารอร่อยประจำชาติ) เวลาเราไปประเทศสเปน  

เราต้องเอาไปเป็นกล่อง ๆ เลย เขาจะได้มีเอาไว้กินเยอะ ๆ” เธอเล่าเรื่องตอนที ่

เขายงัเลก็ ตอนทีโ่คช้สญัญาวา่จะให้ อลัฟาฮอร ์แกเ่ขาในทกุ ๆ ประตทูีเ่ขายงิได้  

เขาเตะบอลตุงตาข่ายไปแปดลูกในเกมเดียว ฉลองใหญ่ทีเดียว

	 ระหว่างดื่มกาแฟในบาร์ลาเทียนดา บนถนนซานมาร์ตีน เดโรซารีโอ  

แม่ของนักเตะหมายเลขสิบในทีมบาร์ซ่าคุยเพลินถึงลูกชายผู้มีชื่อเสียง 

ระดับโลก เซเลีย มาเรีย คุชซิตตินี โอลิเวอิร่า เด เมสซี่ มีผมสีดำ รอยยิ้ม 

อ่อนโยน และเครื่องหน้าบางอย่างที่ชวนให้นึกถึงส่วนเดียวกันบนใบหน้าเลโอ  

(แม้เธอจะหัวเราะและบอกว่า เขาถอดแบบพ่อมาเป๊ะ ๆ ก็ตาม) เธอมีน้ำเสียง 

นุ่มนวลอ่อนโยน ขณะพูดจะเหลือบมองมาร์เซล่าผู้เป็นน้องสาว ซึ่งนั่งอยู่ 

ตรงข้ามกันอยู่บ่อย  ๆ มาร์เซล่า สมาชิกคนสุดท้องของครอบครัวคุชซิตตินี 

กเ็ปน็แมข่องนกัฟตุบอลเชน่กนั โดยมกัซมีลิอิาโนเลน่ใหส้โมสรบาเฮยีในบราซลิ  

เอ็มมานูเอลเล่นให้สโมสรวาซโกดากามาในบราซิล มาร์เซล่า คุชซิตตินี เด  

เบียงคุชชี คือแม่ทูนหัวของเลโอและเป็นน้าสาวคนโปรดของเขา เวลาเขา 

กลับไปโรซารีโอ เขาชอบใช้เวลาอยู่ที่บ้านของเธอ “เราต้องไปเจอเขา หรือ 

โทร.หาเพือ่ดวูา่เขาเปน็ยงัไง แตแ่นล่ะ นอ้งสาวฉนัเอาใจเขาเหลอืเกนิ” เซเลยี 

บอก “แล้วก็มีเอ็มมานูเอล พวกเขาตัวติดกันเลย” ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ พวกเขา 

เล่นบอลด้วยกันตลอด “มีเด็กผู้ชายห้าคน ของฉันสามคน มีมาติอาส,  

โรดริโก้ กับเลโอ ส่วนของน้องสาวฉันมีสองคน มักซีมิลิอาโนกับเอ็มมานูเอล  

ทุกวันอาทิตย์ ตอนที่เราไปบ้านแม่ของฉัน พวกเขาทั้งหมดเคยออกไปตรง 
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ถนนเพื่อเล่นกันก่อนกินข้าวเที่ยง” เซเลียเล่าย้อนไป มันเป็นเกมที่แสนคะนอง  

ทั้งเกมฟุตบอลหรือเกมเตะลูกเทนนิส และลงท้ายเลโอก็จะกลับมาบ้าน 

ร้องไห้โฮอยู่บ่อย ๆ เพราะเขาแพ้หรือเพราะพวกพี ่ๆ เล่นโกง

	 “วนักอ่นนีเ้อง มกัซทีำใหฉ้นันกึถงึเกมพวกนัน้” มารเ์ซลา่เสรมิ “และเขา 

กบ็อกฉนัวา่ เมือ่พวกเขาทัง้หมดกลบัมาเจอกนัทีโ่รซารโีอ เขาอยากเลน่แขง่กนั 

ระหว่างครอบครัวเมสซี่กับครอบครัวเบียงคุชชีเหมือนวันเก่า ๆ”

	 และความทรงจำกพ็าเราไปหาคณุยายเซเลยี ทัง้อาหารสดุอรอ่ยของเธอ  

ขนมหวาน การรวมตวัของครอบครวัวันอาทิตย์ และความหลงใหลในฟุตบอล  

“ท่านเป็นคนที่ไปกับเด็ก ๆ ในช่วงการฝึก ท่านเป็นคนยืนกรานให้พวกเขายอม 

ให้ลีโอเนลเล่นแม้ว่าเขายังไม่โตพอ แม้ว่าเขาอายุน้อยที่สุด และเขาตัวเล็ก  

เพราะ” เซเลียเล่า “เขาตัวเล็กอย่างนี้เสมอ พวกเขากลัวว่าเขาจะสะดุดล้ม  

จะบาดเจ็บ แต่ท่านไม่กลัว ท่านยืนยันว่า ‘ส่งบอลให้ลีโอเนลสิ ส่งบอลให้ 

เจ้าตัวเล็กนั่น เขาจะเป็นคนที่ยิงประตู’ ท่านเป็นคนโน้มน้าวให้เราซื้อรองเท้า 

ฟุตบอลให้เขา น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้เห็นเขาวันนี้ ท่านเสียไปตอนเลโออายุ 

สิบขวบ แต่ใครจะรู้ล่ะ จากข้างบนนั้น ท่านอาจเห็นสิ่งที่เขาได้เป็น และดีใจ 

กับหลานชายที่ท่านรักมากก็ได้”

	 แต่เลโอเริ่มเล่นฟุตบอลได้อย่างไร ใครสอนเขาล่ะ ทักษะมากมาย 

ทั้งหมดของเขามาจากไหน นี่เป็นเรื่องของยีนหรือเปล่า “ไม่รู้สิ ตั้งแต่พ่อ 

ของเขา ตั้งแต่พี่ชายของเขา ตั้งแต่ลูกพี่ลูกน้องของเขา ครอบครัวของเรา 

รกัฟตุบอลมาตลอด ฉันก็เปน็แฟนบอลดว้ย ไอดอลของฉนัเหรอ มาราโดนา่ไง  

ทั้งอาชีพของเขา เป้าหมายของเขา ฉันติดตามพวกเขาด้วยความหลงใหล 

มาก ๆ ในสนามเขารนุแรงอยูเ่สมอ ตอนฉนัเจอเขา ฉนับอกเขาวา่ ‘ฉนัหวงัวา่ 

วันหนึ่งลูกชายของฉันจะเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม และคุณก็จะฝึกฝนเขาได้’  

แล้วดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น...ดูสิว่าเขามาไกลแค่ไหน...”

	 เรื่องเล่าหยุดลง โทรศัพท์มือถือบนโต๊ะเริ่มส่งเสียง เซเลียขอตัวออกไป 

รับโทรศัพท์ ระหว่างนั้นมาร์เซล่าก็กลับมาที่เรื่องเลโอตอนเป็นเด็ก  “เขา 

เหลือเชื่อมาก ก่อนจะห้าขวบด้วยซ้ำเขาก็สามารถควบคุมลูกบอลในแบบ  

ที่ไม่เหมือนใคร เขารักมัน เขาไม่เคยหยุด เขายิงทุกลูกใส่ประตูหน้าบ้าน  
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มากจนบ่อยครั้งที่เพื่อนบ้านจะขอให้เขาใจเย็นลงหน่อย”

	 เซเลยีคยุโทรศพัท์เสรจ็แล้ว เธอนัง่ลงและพยกัหนา้เหน็ดว้ย “การลงโทษ 

หนกัสดุทีเ่ราจะขูเ่ขาไดก้ค็อื ลกูจะไมไ่ดฝ้กึในวนันี ้ ‘ไม่นะแม ่ ขอร้องเถอะ ผม 

จะเป็นเดก็ดจีรงิ ๆ อยา่หว่งเลย ผมสญัญา...ใหผ้มไปเลน่เถอะครบั’ เขาขอรอ้ง 

และยนืกรานจนกระทัง่โนม้นา้วฉนัได ้ เลโอไมใ่ชเ่ดก็เจา้อารมณ ์ และเขากไ็มไ่ด ้

ขี้เกียจด้วย เขาเป็นเด็กดีเสมอ เงียบและขี้อาย เหมือนที่เขาเป็นทุกวันนี้”

	 จริงหรือ “ใช่ จริง  ๆ  นะ เขาไม่ได้สนใจชื่อเสียงใด  ๆ  เลย เวลาเขา 

กลบัมาทีโ่รซารโีอ เขาอยากมาเดนิเทีย่วบรเิวณนีอ้ยูเ่สมอ ตามถนนซานมาร์ตีน  

กับเอ็มมานูเอล ลูกพี่ลูกน้องของเขา ตอนเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ บอกว่า  

ผู้คนในเมืองบ้านเกิดของเขาจะคลั่งเอาได้เมื่อเห็นเขา และไม่ยอมให้เขาเดิน 

ไปได้ถึงสองก้าวหรอก เขาก็หัวเสีย เขาไม่เข้าใจ เขาหงุดหงิด ในเมือง 

บาร์เซโลนา เขาไปที่ห้างสรรพสินค้าคอร์เต้อิงเกลสโดยสวมรองเท้ากีฬาและ 

เสื้อผ้ากีฬา โรนัลดินโญ่เคยยีหัวเขาอยู่บ่อย  ๆ  และถามว่าเขาเพี้ยนหรือไงที่ 

ออกไปในชุดแบบนั้น เขาไม่สนใจว่าเขาเป็นใคร ด้วยเหตุนี้การมีชื่อเสียง  

แจกลายเซ็น หรอืถา่ยรปูกบัแฟน ๆ จงึไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งรบกวนเขา เยน็ยำ่บางวนั 

เมื่อเขากลับบ้านหลังไม่ได้กลับมานาน และพอฉันไปหาเขา ฉันก็จะนอนลง 

ข้าง  ๆ  เขาบนเตียง เราคุยกัน ฉันยีหัวเขา เล่าเรื่องโน่นนี่ให้ฟัง และบอกกึ่ง 

ล้อเล่นว่า ‘มีอะไรบ้างที่สาว ๆ ทุกคนไม่ยอมแลกเพื่อจะได้มาอยู่ข้างลูกแบบนี้’  

เขาทำหน้าประหลาดและบอกว่า ‘อย่าเพ้อเจ้อน่าแม่’ ”

	 บนผนังในบาร์มีเสื้อของบรรดานักฟุตบอลอาร์เจนตินาแขวนอยู่ เสื้อ 

ของเลโอก็อยู่บนนั้นด้วยตรงข้างล่างหน้าต่าง เป็นหมายเลข 30 ของสโมสร 

ฟตุบอลบารเ์ซโลนา “พวกเขาไมรู่ว้า่ฉนัเปน็แมข่องเขาแมเ้ราอาศยัอยูใ่นเมอืงนี ้

กต็าม” เซเลยีเลา่ เธอหลบเลีย่งชือ่เสยีง ระวงัอยา่งยิง่ยวดกบัความเสีย่งทีจ่ะ 

มาพร้อมกับความโด่งดัง และให้ลำดับความสำคัญชัดเจนกับชีวิตของเธอและ 

ชวีติของลกู ๆ นัน่กเ็ขา้ใจได ้ แตเ่ธอรูส้กึอยา่งไรกบัการเปน็แมข่องดาวดงักนัละ่  

“ภมูใิจ ภมูใิจมาก เมือ่พลกิหนงัสอืพมิพแ์ละเหน็ขา่วของเขาหรอืเหน็หมายเลข 

เสื้อของเขา ซึ่งที่นี่ก็มากพอ ๆ กับในสเปน หรือเห็นเด็กที่สวมมัน...ฉันก็ภูมิใจ 

สุด ๆ เลย เพราะเหตุนี้ไงล่ะ ฉันถึงเจ็บปวดที่ได้ยินคำวิจารณ์เรื่องการเล่นของ 
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เขาหรือข้อมูลผิด  ๆ  เกี่ยวกับชีวิตเขา มันส่งผลต่อคุณลึกไปถึงจิตวิญญาณ  

และมนัปวดใจเมือ่มใีครเรยีกคณุและถามวา่ เหน็นีห่รอืยงั เหน็นัน่หรอืยงั สว่น 

เลโอน่ะเหรอ เขาแทบไม่ได้อ่านเรื่องที่พวกนั้นเขียนถึงเขาหรอก ถ้าเขาเห็น  

มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อเขามาก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ผ่านช่วงเวลา

แย่ ๆ มาบ้างหรอกนะ เขาก็มีช่วงตกต่ำ ตอนที่เขาบาดเจ็บ หยุดเป็นเดือน ๆ  

เมื่ออะไร  ๆ ไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็น ช่วงเวลาแบบนั้นฉันไม่ลังเลเลย  

ฉันจะเก็บกระเป๋าและไปบาร์เซโลนา ไปดูว่าเกิดอะไร ไปอยู่ใกล้เขา ไปดูแล 

เขาให้มากเท่าที่ฉันทำได้ เลโอเป็นเด็กชายที่เก็บปัญหาไว้กับตัวเสมอ แต่ 

ขณะเดียวกันเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่สำหรับวัยของเขา ฉันจำได้เลยตอนเราถาม 

เป็นนัย  ๆ  ว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะกลับมาอาร์เจนตินา เขาบอกฉันว่า ‘แม่  

อยา่หว่งเลย ผมจะอยู ่ แมไ่ปเถอะ พระเจา้จะทรงอยูก่บัเรา’ เขามุง่มัน่จรงิจงั 

มาก ๆ” 

	 เธอกลบัมาทีห่วัขอ้เรือ่งความสำเรจ็ของเขา เรือ่งคนทีค่ลัง่ไคล ้“เดอะฟล ี 

(Flea)”2 จากทั้งสองด้านของมหาสมุทรแอตแลนติก “เรื่องที่ฉันชอบที่สุดก็คือ 

ผู้คนรักเขา” เซเลียบอก “พวกเขารักเขา ฉันว่าเป็นเพราะเขาเป็นคนง่าย  ๆ  

ถอ่มตน นสิยัด ี คดิถงึคนอืน่อยูเ่สมอ และตอ้งแนใ่จวา่คนรอบตวัของเขาโอเค  

ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง หลานชายกับหลานสาว ลูกพี่ลูกน้องของเขา เขานึกถึง 

ครอบครัวของตัวเองเสมอ แน่ละว่าฉันเป็นแม่ของเขา และเป็นแม่คนหนึ่ง  

เม่ือพูดถึงลูก ๆ แก้วตาดวงใจก็มักพูดถึงส่ิงดี ๆ แต่เลโอมีหัวใจท่ีย่ิงใหญ่มากนะ”

	 แม่คนหนึ่งเห็นอนาคตของลูกชายตัวเองอย่างไรบ้าง “ในเรื่องฟุตบอล  

ฉันหวังว่าเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ได้แบบเปเล่ แบบมาราโดน่า ฉันหวังให้ 

เขาไปได้ไกล ไกลมาก  ๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ในฐานะแม่คนหนึ่ง ฉันหวังต่อ 

พระเจ้าว่าเขาจะมีความสุข ให้เขาได้ใช้ชีวิต เพราะเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตจริง  ๆ  

เสียที เขาอุทิศตัวเองเพื่อฟุตบอล ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ เขาไม่ออก 

ไปเที่ยว เขาไม่ได้ทำหลายอย่างที่คนหนุ่มสาวในวัยเขาทำกัน เพราะเหตุนี้ 

ฉันจึงหวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ด ี เขาสมควรได้รับมัน”

 2 ชื่อเล่นของเมสซี่ในวงการฟุตบอล เนื่องจากเขาตัวเล็กและว่องไว
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	 ข้างนอกหน้าต่างบานใหญ่ ท้องฟ้าดำมืดลง การจราจรเริ่มวุ่นวาย 

มากขึ้น ทั้งรถเมล์ รถตู้เก่าซอมซ่อ รถยนต์ทิ้งกลุ่มควันไว้เบื้องหลัง รถเข็น 

เต็มไปด้วยขยะซึ่งลากโดยม้าผอมแห้ง และฝูงชนมหาศาลซึ่งกำลังเดินทางไป 

ที่ร้านค้าและป้ายรถเมล์ เซเลียต้องกลับบ้านแล้ว ฝนกำลังตกและเซเลีย 

กย็นืกรานจะพาแขกของเธอกลบัไปทีใ่จกลางเมอืง เธอไปเอารถมา ทีป่ระตรูา้น  

มีบทสนทนาครั้งสุดท้ายกับมาร์เซล่านิดหน่อยเรื่องความกลัวของแม่ ทั้งการ 

บาดเจ็บและเรื่องเงินที่ไม่เข้าใครออกใคร “ตอนนี้ลูก ๆ ของฉันและเลโอยังรู้จัก 

แยกแยะความเป็นจริงอยู ่ ฉัน ครอบครัวของฉัน และครอบครัวของพี่สาวฉัน  

เราอาศัยในเมืองเดิมที่เราเกิดมา อยู่ในบ้านหลังเดิมเสมอมา เราไม่ได้ย้ายไป 

ที่อื่น เราไม่ต้องการละทิ้งรากของเรา และเด็ก  ๆ  ก็เป็นเหมือนเดิมเสมอ  

ฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนไป ฉันหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักฟุตบอลคนอื่น ๆ  

ซึ่งสูญเสียตัวเองไปในชื่อเสียงทั้งหลาย มันจะไม่เกิดกับพวกเขา”

	 รถโฟล์คสวาเก้นสีเทาหยุดตรงทางเดิน เซเลียขับรถอย่างเร็วผ่านถนน 

ทางตอนใตข้องเมอืงโรซารโีอ เธอผา่นโรงเรยีนเกา่ของเลโอและให้ความเห็นวา่  

“เขาไม่ได้เป็นนักเรียนที่ดีหรอก ออกจะขี้เกียจหน่อย ๆ”

	 เธอเลี้ยวขวาตรงตีโร่ซุยโซ่ สปอร์ตคลับที่ก่อตั้งในปี 1889 โดยคนที่ 

อพยพมาจากแถบเตซโิน่ เดก็สองคนไม่เห็นรถ พวกเขากำลงัหมกมุน่อยา่งหนกั  

ขณะวิ่งฉิวไปพร้อมกับลูกบอลที่อยู่ระหว่างเท้าของพวกเขา

	 “ลีโอเนลเคยเป็นแบบนั้นแหละ” เซเลียบอก
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ตึกสีครีมที่สร้างในสไตล์ศตวรรษที่ 19 ยึดครองที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงเลขที่  

1249 บนถนนวีซาโซโร มันคือโรงพยาบาลของอิตาลีที่อุทิศให้แก่จูเซปเป  

การีบัลดี ซึ่งยังได้รับเกียรติมีรูปปั้นตั้งอยู่ในจัตุรัสอิตาเลียในเมืองโรซารีโอด้วย  

เขาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งรู้จักกันในฐานะ  “วีรบุรุษสองโลก” เพราะ 

ในช่วงที่เขาลี้ภัยมาอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ เขาได้ต่อสู้ในสงครามตลอดแนว 

แม่น้ำปารานา ในช่วงเหล่านั้น กลุ่มเสื้อเชิ้ตแดงของเขาทิ้งร่องรอยไว้ในทุกที่ 

ที่ไป เช่นในชื่อโรงพยาบาลในเมืองโรซารีโอและบัวโนสไอเรส ซึ่งก่อตั้งโดย 

ผูล้ีภ้ยัทางการเมอืง ผูส้นบัสนนุมาซซนิแีละการบีลัดี และสหภาพแรงงานของ 

พวกเขา ตึกในโรงพยาบาลโรซารีโอเปิดทำการในวันที่ 2 ตุลาคม ปี 1892  

เพือ่บรกิารชมุชนชาวอติาล ี ซึง่ในตอนนัน้มมีากกวา่ 70 เปอรเ์ซน็ตข์องผูอ้พยพ 

ทีม่าจากอกีฟากหนึง่ของมหาสมทุรแอตแลนตกิ ปจัจบุนัโรงพยาบาลนีม้แีผนก 

คลอดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง สถานที่นี้เองที่เรื่องราวของลีโอเนล เมสซี่  

ลูกคนที่สามของครอบครัวเมสซี่ - คุชซิตตินีได้เริ่มต้นขึ้นตอนหกโมงเช้าวันหนึ่ง 

ในฤดูหนาว

	 ตอนนั้นฮอร์เก้พ่อของเขาอายุ 29 ปี และเป็นหัวหน้าแผนกในบริษัท 

ผลติเหลก็กลา้อาซนิดาร์ ในเมอืงบยีากอนสตติซูอิอน หา่งออกไปประมาณ 50  

บทที ่ 2
โรงพยาบาลการีบัลดี

24 มิถุนายน 1987
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กิโลเมตรนอกเมืองโรซารีโอ เซเลียวัย 27 ปีทำงานอยู่ในโรงงานผลิตแม่เหล็ก 

พวกเขาเจอกันตอนยังหนุ่มยังสาวในย่านลาสเอราส ซึ่งแต่ก่อนคือเอสตาโด้เด 

อิสราเอล และปัจจุบันก็คือย่านซานมาร์ตีนทางตอนใต้ของเมือง ซ่ึงมีผู้พักอาศัย 

อยู่กันอย่างเรียบง่ายและขยันขันแข็ง อันโตนิโอ พ่อของเซเลีย เป็นช่างยนต์  

เขาซ่อมตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ แม่ของเธอ ซึ่งชื่อ 

เซเลยีเหมอืนกนั ทำงานเปน็แมบ่า้นทำความสะอาดอยูห่ลายปี พอ่ของฮอรเ์ก้ 

ทีช่ือ่ยเูซบโิอท้ำงานกอ่สรา้งเลีย้งชพี แมข่องเขาทีช่ือ่โรซา่ มาเรีย ก็ทำงานเป็น 

แม่บ้านทำความสะอาดเช่นกัน บ้านของพวกเขาห่างกันเพียง 100 เมตรนิด ๆ  

เหมือนเช่นครอบครัวอื่น  ๆ  ในย่านนั้น พวกเขามีบรรพบุรุษมาจากอิตาลีและ 

สเปน นามสกุลเมสซี่มาจากเมืองปอร์โต้เรคานาตี ในจังหวัดมาร์เซราต้าของ 

อิตาลี ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของกวีจาโกโม เลโอปาร์ดี และนักร้องเสียงเทเนอร์  

เบนนอีามโีน จจีล ี จากตรงนัน้เองทีแ่องเจโล ่ เมสซี ่ คนหนึง่ไดล้อ่งเรอืลำหนึง่ 

จากหลาย  ๆ  ลำมาสู่ทวีปอเมริกาในปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อมาเสาะหาชีวิต 

ที่ดีกว่าในโลกใหม่ เหมือนเช่นผู้ย้ายถิ่นที่ถือตั๋วชั้นสามคนอื่น  ๆ  อีกหลายคน  

ครอบครัวคุชซิตตินีก็มีพื้นเพเป็นคนอิตาลีเช่นกันจากทางฝ่ายพ่อ  แม้ว่า 

ครอบครัวเหล่านี้แรกเริ่มเดิมทีมาจากเขตทุ่งกว้าง แต่ในที่สุดพวกเขาก็มา 

ลงหลักปักฐานอยู่ในเมือง

	 เมอืงโรซารโีออยูห่า่งไป 305 กโิลเมตรจากเมอืงหลวงบวัโนสไอเรส และ 

มีประชากรอาศัยประมาณหนึ่งล้านคน เมืองนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในซานตาเฟ  

ขยายยาวไปตามริมตลิ่งของแม่น้ำปารานา ทางเดินกอสตาเนลาเลียบแม่น้ำ 

มีความยาวไปตามแม่น้ำจนถึงสะพานนูเอสตราซินญอร่าเดลโรซารีโอ ซึ่ง 

ข้ามแม่น้ำกับเกาะในแม่น้ำและเชื่อมกับเมืองวิกตอเรีย แม่น้ำปารานาถือเป็น 

เส้นทางหลวงสำคัญสำหรับการค้าทางแม่น้ำมาตลอด จากตรงนี้ผลิตภัณฑ์ 

ทางการเกษตรหลายอย่างถูกส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเมร์โกซูร์1 ทั้งหมด เช่น  

ถั่วเหลือง ซึ่งไม่นานมานี้ได้นำความมั่งคั่งมาสู่ภูมิภาคนี้และเปลี่ยนโฉม 

 1 Mercosur กลุ่มความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศทางตอนล่างของทวีป 

อเมริกาใต้
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โครงสร้างความเป็นเมืองในบริเวณนี้ไปเลย ทั้งอาคารใหม่ ๆ ตึกสูงเสียดฟ้า  

และบ้านพักตากอากาศสวยงามเหลือเชื่อผุดขึ้นมาข้างหน้าชายหาดทราย 

ละเอียดที่ทับถมกันจากแม่น้ำ แต่เมืองโรซารีโอก็ยังคงความเป็นเมืองรักชาติ 

อย่างดีเลิศ กลุ่มนักเรียนซึ่งแต่งชุดขาวตั้งท่าถ่ายรูปตรงฐานของอนุสาวรีย์ 

ธงชาติ ซึ่งสร้างขึ้นในสไตล์โซเวียตยุคเก่าและเปิดอย่างเป็นทางการในป ี 1957  

เพื่อแสดงถึงสถานที่ที่นายพลมานูเอล เบลกราโน ประกาศชักธงชาติขึ้นเป็น 

ครั้งแรกในวันที ่ 27 กุมภาพันธ ์ ปี 1812

	 โรซารีโอคือเมืองแห่งลูกหลานของผู้อพยพ เมืองแห่งสลัมและบ้าน 

แบบชนบท แต่ขอทิ้งเรื่องราวของการอพยพ การผสมผสานของวัฒนธรรม  

ภาษา และประเพณี ซึ่งมีอยู่มากมายในอาร์เจนตินาเอาไว้ก่อน และกลับมา 

ที่เรื่องราวของฮอร์เก้และเซเลีย ซึ่งตกหลุมรักและเริ่มเดทกันตั้งแต่อายุยังน้อย

	 วันท่ี 17 มิถุนายน ปี 1978 พวกเขาแต่งงานกันในโบสถ์โคราซอนเดมาเรีย  

ทั้งประเทศหมกมุ่นเรื่องฟุตบอลโลกไปทั่ว มากเสียจนกระทั่งคู่แต่งงานใหม่ 

ซึ่งกำลังฮันนีมูนอยู่ในเมืองบาริโลเช ต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะทันดูเกมการแข่ง 

ระหว่างอาร์เจนตินากับบราซิลซึ่งจะเตะในเมืองโรซารีโอ ผลคือเสมอกันศูนย์- 

ศูนย์ แปดวันให้หลัง ที่สนามกีฬาโมนูเมนทัลของสโมสรริเวอร์เพลทในเมือง 

บัวโนสไอเรส ทีมชาติอาร์เจนตินาของเซซาร์ หลุยส์ เมน็อตติ ซึ่งรู้จักกันใน 

อารเ์จนตนิาวา่คอืทีมอลับเีซเลสเต ้ (มีความหมายตรงตวัวา่ “ฟา้ขาว”) เอาชนะ 

ฮอลแลนด์ไป 3-1 คว้าชัยชนะฟุตบอลโลกไปได ้ ความคลั่งไคล้ร่วมกันเกิดขึ้น 

ตามมา ชื่อของฟิลยอล, ออลกิน, กาลวัน, ปาสซาเรลล่า, ตารันตินี,  

อาร์ดิเลส, กาลเยโก้, ออร์ตีซ, แบร์โตนี, ลูเก้ และเคมเปส ดูจะขับไล่ 

ความทรงจำทั้งหลายในช่วงการปกครองของทหารออกไปหมด ทั้งผู้ที่เห็นแย้ง 

ซึง่เสยีชวีติไปแลว้ พลเมอืงมากกวา่ 30,000 คนที“่สญูหายไป” และการทรมาน 

กบัความนา่กลวัของเผดจ็การทหารนองเลอืดรนุแรงของนายพลฮอรเ์ก้ ราฟาเอล  

บีเดล่า ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 24 มีนาคม ปี 1976 พร้อมการขับไล่ประธานาธิบดี 

อีซาเบล เปรอน ออกไป บนถนนในเมืองบัวโนสไอเรส คุณยังสามารถเห็น 

คำว่า “Inmundo mundial” แปลว่า (เกมบอล) โลกสกปรก ซึ่งถูกละเลงอยู่ 

ข้างใต้สนามฟุตบอลสีเขียว และการสลักคำว่า “1978” ได้อยู่



10  เมสซี ่ ยิ่งกว่าซูเปอร์สตาร์

	 สองปีหลังจาก  การรัฐประหาร ประเทศก็ยังคงอยู่ภายใต้ยุคสมัยแห่ง 

ความหวาดกลัว แต่ชีวิตก็ดำเนินต่อไป เซเลียกับฮอร์เก้กลายเป็นพ่อแม่ โรดริโก้  

มาร์ตีน เกิดเมื่อวันที ่ 9 กุมภาพันธ ์ ปี 1980 และลูกชายคนที่สองของพวกเขา  

มาติอาส โฮราซิโอ้ เกิดมาในช่วงที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ 

ประเทศ วนันัน้คอืวนัที ่ 25 มิถนุายน ป ี 1982 เพียงแค ่ 11 วนัหลงัจากสงคราม 

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์สิ้นสุดลง อาร์เจนตินาผู้พ่ายแพ้เป็นฝ่ายนับความสูญเสีย  

(ผูเ้สยีชวีติ 649 คน) และผูบ้าดเจบ็ (มากกว่า 1,000 คน) อกีทัง้ผูค้นทัง้หลาย 

ที่จะไม่มีวันลืมช่วงเวลาสองเดือนครึ่งเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้เปลวเพลิง อาสา- 

สมคัรอายนุอ้ย ไรป้ระสบการณ์ และไรทั้กษะ ถกูโนม้นา้วใหเ้ขา้รว่มกบักองทพั 

รักชาติอันไร้ค่าเพื่อเข้ายึดหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งอังกฤษเข้าครอบครองตั้งแต ่

ปี 1833 กลับคืน ปฏิบัติการโรซารีโอเป็นชื่อของการบุกโจมตีครั้งสำคัญของ 

อารเ์จนตนิา นำโดยนายพลเลโอโปลโด กลัเทยีร ี ในวนัที ่ 2 เมษายน ป ี 1982  

คือความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะล่อความสนใจ โดยมีรัฐบาลทหารเป็น 

ผู้วางแผน ปฏิบัติการนี้ตั้งใจที่จะหันเหความสนใจจากหายนะของโครงการ 

เศรษฐกิจที่ริเริ่มขึ้นในปี  1980 เป็นนโยบายที่นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อถึง 90  

เปอร์เซ็นต์ ภาวะถดถอยในทุกด้านของเศรษฐกิจ หนี้ภายนอกที่เพิ่มขึ้นทั้งใน 

บริษัทเอกชนและภายในรัฐ การลดเงินเดือน และที่สำคัญคือภาวะแร้นแค้น 

อย่างต่อเนื่องของชนชั้นกลาง (ถือเป็นลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่งในประวัติ- 

ศาสตรข์องประเทศเมือ่เทยีบกบัประเทศลาตนิอเมรกิาชาตอิืน่ ๆ) สงครามน่าจะ 

ทำให้ประเทศลืมเรื่องสะเทือนใจในอดีตและกลืนกินประชาชนด้วยคลื่นแห่ง 

ความรักชาติ แต่กัลเทียรีไม่ได้เตรียมตัวพร้อมรับหญิงเหล็ก  มาร์กาเร็ต  

แท็ตเชอร์ และไม่ได้นึกถึงกองกำลังอังกฤษอีกด้วย

	 ภายในไม่กี่สัปดาห์ กองกำลังอังกฤษก็ปราบกองกำลังอาร์เจนตินาได้  

เป็นหายนะที่จะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลทหารและการเฉลิมฉลอง 

ประชาธิปไตยภายในปีนั้น แต่การนำหมู่เกาะมัลบีนัส ชื่อภาษาอาร์เจนตินา 

ของหมูเ่กาะฟอลก์แลนด ์ กลบัคนืสูอ่ารเ์จนตนิากย็งัคงเปน็ขอ้เรยีกรอ้งทีด่ำเนนิ 

ตอ่ไป ทีเ่มอืงโรซารโีอ ในปารเ์กน้าซโิอนลัเดลาบานเดรา (สวนอทุยานธงชาติ)  

อนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่  “วีรบุรุษที่อาศัยอยู่บนเกาะมัลบีนัส”  
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และในรฐัธรรมนญูป ี 1994 กม็กีารใสเ่รือ่งการนำดนิแดนของประเทศกลบัคนืมา 

ไว้เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะยกเลิกไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 1983 ชัยชนะการ 

เลือกตั้งตกเป็นของราอูล อัลฟอนซีน นักการเมืองคนหนึ่งในไม่กี่คนที่เว้น 

ระยะห่างจากกองทัพ โดยกล่าวยืนยันว่า เป้าหมายเดียวของพวกเขาที่ไปรบ  

ในสงครามก็คือเพื่อเสริมระบอบเผด็จการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

	 สี่ปีต่อมา เมื่อเซเลียกำลังท้องลูกคนที่สาม สถานการณ์ก็ยังคงน่า 

ตืน่เตน้อยู ่ ในสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิข์องป ี 1987 อารเ์จนตนิาอยูใ่นจดุทีจ่ะมสีงคราม 

กลางเมอืง กลุม่ การาปนิตาดสั (มคีวามหมายตรงตวัวา่ คนทีร่ะบายสบีนหนา้)  

ซึ่งเป็นกลุ่มทหารชั้นผู้น้อยนำโดยพันเอก อัลโด้ ริโก้ ลุกขึ้นประท้วงต่อรัฐบาล  

โดยเรียกร้องให้ยุติคดีความทางกฎหมายเรื่องการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนในช่วง 

ระบอบการปกครองของทหาร ผูบ้ญัชาการทหารไมเ่ตม็ใจเชือ่ฟงัประธานาธบิดี  

ผู้คนเข้ายึดถนนเพื่อปกป้องประชาธิปไตย กลุ่มสหภาพแรงงานประกาศการ 

ประท้วงทั่วไป วันที่ 30 เมษายน ราอูล อัลฟอนซีน กล่าวกับกลุ่มชนที่มา 

รวมตวักนัตรงจัตรัุสมาโยว่า “บา้นเมืองเรยีบรอ้ยด ี สขุสนัตว์นัอสีเตอร”์ ถอ้ยคำ 

ทีจ่ะเปน็ทีจ่ดจำในประวตัศิาสตร์ เพราะเรือ่งนัน้ไมเ่ปน็ความจรงิเลย เนือ่งจาก 

ไม่มีอำนาจเหนือกองทัพทหาร ประธานาธิบดีจึงต้องเจรจาต่อรองกับกลุ่ม  

การาปินตาดัส โดยรับประกันว่าจะยกเลิกการพิจารณาคดีกับทหาร กฎหมาย  

Due Obedience อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารและทหารชั้นผู้น้อยพ้นผิดจาก 

การกระทำรุนแรงโหดร้ายที่พวกเขาก่อขึ้น และพิจารณาว่าพวกเขาเพียงแค่ 

ทำตามคำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาเทา่นัน้ กฎหมายนีบ้งัคบัใชใ้นวนัที ่ 23 มถินุายน  

ปี 1987 วันเดียวกับที่เซเลียเข้าไปอยู่ในแผนกสูติกรรมที่โรงพยาบาลการีบัลด ี 

ลกูชายคนอืน่ ๆ ของเธอ ไดแ้ก ่ โรดรโิก้ วยัเจด็ขวบ และมาติอาส วยัห้าขวบ  

อยู่ท่ีบ้านกับคุณยายของพวกเขา ขณะท่ีฮอร์เก้ไปโรงพยาบาลกับเซเลีย หลังจาก 

มีลูกชายสองคนแล้ว เขาอยากได้ลูกสาว แต่โครโมโซมกำหนดว่าพวกเขา 

ตอ้งมลีกูชายอกีหนึง่คน การตัง้ครรภเ์ปน็ไปอยา่งราบรืน่ แตใ่นชว่งไมก่ีช่ัว่โมง 

สดุทา้ยกลบัเกดิภาวะแทรกซอ้น สตูนิรแีพทยท์ีช่ือ่นอรเ์บรโ์ต ้ โอเด็ตโต้ วนิจิฉยั 

ว่าเกิดภาวะทารกเครียดอย่างรุนแรง และตัดสินใจเร่งการคลอดเพื่อหลีกเลี่ยง 

ผลกระทบระยะยาวใด  ๆ  ก็ตามที่จะเกิดกับทารก จนถึงวันนี้ ฮอร์เก้ยังจำ 
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ความกลัวจากช่วงเวลาเหล่านั้นได้ ทั้งอาการวิตกที่เขารู้สึกตอนหมอบอกว่า 

จะใช้คีม คำร้องขอของเขาให้ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเลี่ยงการใช้คีมคีบพวกนั้น  

ซึ่งจากกรณีที่เกิดกับพ่อแม่หลายคน ทำให้เขาเป็นกังวลอย่างมากเพราะ 

เรื่องราวน่ากลัวที่ได้ฟังมาเกี่ยวกับความพิการและผลเสียต่อทารก สุดท้ายคีม 

ก็ไม่จำเป็น ไม่กี่นาทีก่อนหกโมงเช้า ลีโอเนล อันเดรส เมสซี่ ก็ถือกำเนิดขึ้น  

มีน้ำหนักสามกิโลกรัม สูง 47 เซนติเมตร ตัวแดงเหมือนมะเขือเทศ และ 

หขูา้งหนึง่พบัเขา้ไปเพราะแรงดนัจากการคลอด เปน็ความผดิปกตซิึง่จะหายไป 

ภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกเหมือนเช่นทารกเกิดใหม่หลายคน หลังผ่านความกลัว  

ความสุขก็ตามมา สมาชิกใหม่ตัวออกสีชมพูนิด ๆ แต่ก็แข็งแรงดี

	 อยา่งไรกต็าม ภายนอกขอบเขตของโรงพยาบาล สถานการณก์ลบัสงบ 

น้อยกว่ามาก มีระเบิดปะทุในเมืองและอีกลูกหนึ่งในเมืองบียากอนสติตูซิออน 

ซ่ึงฮอร์เก้ทำงานอยู่ จำนวนการระเบิดจากการตอบโต้กฎหมาย Due Obedience  

ทั่วประเทศอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นถึงสิบห้าครั้ง ไม่มีเหยื่อ มีเพียงความเสียหาย 

ทางวัตถุ การระเบิดเผยให้เห็นการแบ่งแยกของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยอำนาจ 

ของทหารและติดอยู่กับวิกฤติทางเศรษฐกิจอันรุนแรง รัฐมนตรีกรมการค้า 

ภายในประเทศเพิง่ประกาศราคาใหมข่องสนิคา้พืน้ฐาน เชน่ นมกบัไขข่ึน้ราคา  

9 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลกับข้าวโพดขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ ไฟฟ้าขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์  

และแก๊สขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ เป็นการขึ้นราคาที่ทำให้ครอบครัวชนชั้นแรงงาน 

อย่างครอบครัวเมสซี่  - คุชซิตตินีเดือดร้อน แม้ว่าจะสามารถพึ่งพาเงินเดือน 

ของคนสองคนและทรัพย์สินที่เรียกว่าเป็นของพวกเขาได้ก็ตาม ด้วยความ 

ช่วยเหลือจากยูเซบิโอ้พ่อของเขา ฮอร์เก้ได้สร้างบ้านในช่วงหลาย ๆ สุดสัปดาห ์

บนทีด่นิครอบครวัขนาด 300 ตารางเมตร เปน็บา้นสองชัน้สรา้งจากอฐิ มสีวน 

หลังบ้านที่เด็ก  ๆ  เอาไว้เล่นได้ และอยู่ในย่านลาสเอราส ลีโอเนลมาถึงที่นี่ 

ในวนัที ่ 26 มถินุายน เมือ่แมแ่ละลกูชายออกจากโรงพยาบาลสญัชาตอิติาลไีด้

	 หกเดอืนตอ่มาลโีอเนลกไ็ดป้รากฏตวัในอลับัม้รปูครอบครวั แกม้ยุย้และ 

ยิม้แยม้ เขาอยูบ่นเตยีงนอนของพอ่แม ่ ในชดุกางเกงสฟีา้ตวัเลก็และเสือ้สขีาว  

ในเดือนที่สิบเขาก็เริ่มไล่ตามพี่ชายของเขาและประสบอุบัติเหตุครั้งแรก เขา 

ออกไปนอกบ้าน ไม่มีใครรู้ว่าออกไปทำไม อาจจะออกไปเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ  



ลูก้า ไคโอลี  13

บนถนนซึง่ยงัไมไ่ดล้าดยางและแทบไมม่รีถยนตผ์า่น มรีถจกัรยานผา่นมาและ 

ชนเขาล้ม เขาร้องไห้อย่างหนัก ทุกคนในบ้านวิ่งออกมาตรงถนน ดูเหมือนว่า 

เขาไม่เป็นไร แค่ตกใจกลัว แต่ตลอดทั้งคืนนั้นเขาร้องไม่หยุดและแขนซ้าย 

ก็บวม พวกเขาพาไปโรงพยาบาล ปรากฏว่ากระดูกปลายแขนหัก เขาต้อง 

ใส่เฝือกปูนปลาสเตอร์ ภายในไม่กี่สัปดาห์เขาก็หายดี วันเกิดปีแรกของเขา 

มาถึง บรรดาน้า  ๆ  และลุง  ๆ  ซื้อเสื้อฟุตบอลให้เขา พยายามโน้มน้าวให้เขา 

สนับสนุนทีมในอนาคตของเขาแล้ว ซึ่งก็คือทีมนีเวลล์สโอลด์บอยส ์ แต่มันยัง 

เร็วเกินไป ตอนสามขวบ เลโอชอบการ์ดภาพและลูกบอลเล็ก ๆ มากกว่า นั่น 

ก็คือลูกแก้ว เขาเล่นชนะได้มาเยอะมากจากเพื่อน  ๆ และกระเป๋าของเขาก็ตุง 

อยูเ่สมอ ทีส่ถานรบัเลีย้งเดก็หรอืทีโ่รงเรยีน เขามักจะมเีวลาเลน่กับวตัถุกลม ๆ  

อยู่ตลอด ในวันเกิดปีที่สี่ของเขา พ่อแม่ให้ลูกบอลสีขาวที่มีเพชรสีแดงติด  

น่าจะเป็นตอนนั้นเองที่ความหลงใหลรุนแรงได้เริ่มต้นขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่ง 

เขาก็ทำให้ทุกคนประหลาดใจ พ่อและพี่ชายของเขากำลังเล่นบอลอยู่ตรงถนน 

และเลโอก็ตัดสินใจมาเล่นด้วยเป็นครั้งแรก หลายครั้งก่อนหน้านี้เขาชอบชนะ 

เกมลูกแก้วไปเรื่อย  ๆ  มากกว่า แต่ไม่ใช่ครั้งนี้ “เราทึ่งทีเดียวเมื่อเห็นสิ่งที่เขา 

ทำได้” ฮอร์เก้เล่า “เขาไม่เคยเล่นบอลมาก่อนเลยนะ”


