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Choć obecny sezon pełen jest różnego rodzaju niepowodzeń i przykrości,
to z szeregu wybija się bez wątpienia Fabio Borini. Gracz i jego postawa na
murawie jest jedną z nielicznych rzeczy, z których mogą cieszyć się kibice
Romy. "Anonimowy" Borini, sprowadzony latem na zasadzie wypożyczenia,
potem wykupiony w połowie, stał się najlepszym strzelcem klubu i został
powołany do pierwszej reprezentacji. O swoim podopiecznym mówił po raz
kolejny Marco De Marchi.

Mimo sportowej tragedii w derbach, Fabio zdobył kolejnego gola...
- To miłe, że chłopak wpasował się dobrze w zespół, zwłaszcza dlatego, że po
kontuzji był w stanie pracować odpowiednio dzięki sztabowi medycznemu Romy i
wrócić szybko do formy. Ponadto oczywistym jest, że chłopak jest z jednej strony
zadowolony ze zdobytych goli i powołania do reprezentacji, z drugiej bardzo
zasmucony faktem, że Roma rozegrała kilka spotkań, w których nie udało się
uzyskać pozytywnego wyniku.

Co myśli Borini o ewentualnym powołaniu na Euro?
- Powołanie do reprezentacji spodobało się mi, a zwłaszcza chłopcu, ale znając Fabio
wiem, że pracuje nad swoimi celami, jak wszyscy, ale głównie nad kolejnym
spotkaniem, tak jak skoncentrował się odpowiednio na Bergamo, potem na
reprezentacji, następnie na derbach. Dalej w kolejności pogłoski są mile widziane.
Fabio jest teraz skoncentrowany wyłącznie na Romie. Za resztę będą mówić jego
występy. Sabatini pokazał, że mocno wierzy w tego gracza.

Współwłasność z Parmą zostanie rozwiązana w ciągu dwóch lat?
- Jak powiedziałem wcześniej, obecnie mamy do czynienia z porozumieniem między
dwoma klubami, gdyż my ze swojej strony mamy uzgodnione warunki kontraktu.
Zostaniemy wezwani, gdy obydwa kluby zdecydują się co robić. Fabio zawsze
wykazywał chęć do stania się w stu procentach graczem Romy. Tak funkcjonuje
współwłasność. Dlatego, że zawodnik związany jest długoterminowym kontraktem z
obydwoma drużynami, kluby mogą spotkać się w czerwcu i zdecydować o
odroczeniu dyskusji o kolejny rok. My jednak jesteśmy skoncentrowani na sezonie
Fabio, co jest teraz najważniejsze.
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