Pyysin taannoin FC Internazionalen seuralehden lukijoilta
kokemuksia ja muistoja Interistä kirjaan, jonka oli tarkoitus
ilmestyä seuran 80-vuotisjuhlavuonna 1988 mutta joka eri syistä
on valmis vasta nyt.
Kirjeitä tuli kymmeniä. Kiitän lämpimästi kaikkia, myös niitä
joiden kirjoitus ei syystä tai toisesta ole mukana. Muutama teksti
on kirjassa alkuperäisenä, useimpia olen muokannut kielellisesti
ja monia kirjallisestikin, joistakin olen ottanut vain aiheen ja
jatkanut siitä kirjailijan vapaudella ja mielikuvituksella. Erityinen
kiitos kuuluu ulkomaalaisille ystävillemme; heidän kokemuksensa
todistavat Interin suosiosta yli Italian rajojen. Lukijain tekstien
lomaan olen liittänyt katkelman Interin takavuosien suurpelaajilta
Giacinto Facchettilta ja Sandro Mazzolalta sekä maineikkaalta
kirjailija-elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolinilta.
Toivon tämän kirjan välittävän lukijalleen kokemuksen joka
itselleni on hyvin tärkeä: jalkapallo on välttämätöntä, muttei niin
välttämätöntä kuin elämän ymmärtäminen.
Fausto Lombardi
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Luettuani Inter-lehdestä kirjoituspyyntönne muistin lehtileikkeen
jonka olin vuosia sitten nähnyt isoisäni – elinikäisen interistin –
jäämistössä. Etsin leikkeen käsiini ja lähetän siitä jäljennöksen
kirjaanne.
9. maaliskuuta 1908
Perustajajäsenet ovat kokoontuneet tänä iltana vakaana aikomuksenaan perustaa uusi Seura. Läsnä olivat herrat G. Muggiani, Boschard,
Lana, Bertoloni, De Olma, Intermann Enrico, Interm. Arturo, Interm.
Carlo, Dell’Oro Pietro, Rietmann Ugo, Hans, Voelkel, Maner, Wipf,
Ardussi Carlo.
Tilaisuutta koskevan lyhyen keskustelun jälkeen hra Muggiani
ehdotti nimettäväksi väliaikaisen hallituksen, joka vahvistettaisiin
keskiviikkona 11. maaliskuuta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
paikat jätettiin avoimiksi. Nimetyiksi tulivat: sihteeri G. Muggiani,
rahastonhoitaja De Olma, taloudenhoitaja Rietmann Hans, neuvonantajat 1. Dell’oro Pietro ja 2. Paramithiotti. Läsnäolijat päättivät
olla nimeämättä pelitoimikuntaa, mutta katsoivat taloudenhoitajan
viran välttämättomäksi. Muggiani ehdotti kunniajäseneksi hra ekon.
Bosisiota, Italian Jalkapalloliiton sihteeriä. Läsnäolijat hyväksyivät
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ehdotuksen. Uuden Yhdistyksen nimeksi hyväksyttiin yksimielisesti
FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO.
Kokouksen virallisen osan päätyttyä nautittiin illallinen: risottoa
milanolaiseen tapaan, ossobucoa, ja runsaasti Oltrepòn tummaa
viiniä sinimustien värien julkistamisen kunniaksi.
Jatkuvan tungoksensa vuoksi Orologio-ravintola jätettiin Interin
kokoontumispaikkana. Uudeksi kokoontumispaikaksi tuli Caffè
Commercio. Isoisänikin kävi siellä monet kerrat tapaamassa seuran
alkuaikojen suurpelaajia ja vahvistamassa sinimustaa uskoaan.
Flavio Pavesi
Lecce
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