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Introducere:

OldTrafford,2004
Jos6 Mourinho mi-a atras atenlia prima dat5. intro
seari de marli, pe 9 martie 2004. Sunt convins cb
pentru milioane de fani ai fotbalului a fost la fel in

q
a
A
a

seara respectivi. Cu siguranfi, toli suporterii din
Anglia au inceput sivorbeascl dintr-odati despre eI:
tipul nebun, inpalton negru, care alerga qi lopdiala
marginea terenului pe Old Trafford.

Mourinho avea toate motivele sI fie entuziasrnat'
inultimul moment de starul brazlJian
Costinha in fala celor de la Manchester United afost
un moment remarcabil pentru antrenor qipentru
Porto. Era prima rundi eliminatorie in Champions
League, iar golul mijlocaqului din echipa advers6 a
scos United din joc qi a deschis celor de la Porto calea
c[tre trofeul UEFA. Pentru Mourinho, momentul a
fost cu adevirat extraordinar, pe mai multe nivelun,
Egalarea reuqiti

t1

dar nu in ultimul rAnd datoritb triumfrrlui decisirl cu
3-0, in finala Champions League cu Monaco, disputat5.
pe 26 mai in Germania, la Gelsenkirchen, victorie
c5. intr-o 1un5. omul in parydac avea si
proclame ,,Alesul" care preia conducerea Chelsea.
Acum chiar c5. imi baptase toat6 atenfia.
E momentul si vi spun cb am devenit fan Chelsea
incepAnd cu finala Cupei Angliei din 1967 lmpotriva
lui Tottenham. Aveam qapte ani qi eram un microbist
infl6c5lat. Anglia cucerise Cupa Mondiali invara
precedent5. qi, vivine sau nu si credefi, finala Cupei
din L967 de pe Wembley era urmitorul meci major ce
urrna a fi dat ,,live" la televizor pe atunci. Greu de'crezut
azi, in lumea televiziunii digitale cu nesfArqit de multe
posturi ln UHD sau 3 D, cAnd putem urm{ri mai multe
meciuri simultan in fiecare zi. Nicivorbi de aqa ceva
in perioada agitatl a anilor 1960 qi tocmai de asta ziua
in care s-a disputat finala CupeiAngliei a fost atdt de
speciali atunci, reprezentAnd un moment important
pentru toati !ara, nu doar pentru fanii echipelor
finaliste.
in mai 1967, eu nu suslineamvreo echipS. in mod
special, depi tata mi ducea frecvent la Nuneaton
Borough FC, clubul din oraqul nostru, care-mi pl5.cea.
Nu se putea compara tohlSi cu strdlucireaunei finale
de Cupi, aqa cd. pe 20 mai eram foarte entuziasmat.
Diminea!5. am mers cu prietenii mei pe terenul de
sport al Clubului de Ajutor Social al Minerilor din
Heath End Roa4 Nuneaton qi am jucat propria finala.
Eu am nimerit la Chelsea, iar regulile erau foarte
simple: echipa care marca prima 10 goluri cAgtiga
finala. Am cAqtigat, ba chiar usor: 1,0-5, sau poate 10-6.
Oricum, amcAqtigat.
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Increz[tor in marea victorie, am plecat acasi qi
i-am anunlat pe mama, tata qi pe sora mea mai mare,
Alison, c5., in cele dinurmS, Chelseava cAqtiga Cupa.
N-a fost aqa. Cei de la Spurs au cA.gtigat cu 2-1 prin
golurile reuqite de Jimmy Robertson qi Frank SauI,
Chelsea reuqind doar s5. inscrie un gol de consolare
in minutul 85, marcat de marele Bobby Tambling.
Presupun c-aq fi putut s5' fiu un vAnbtor de glorie,
si jur pe loc credinlA celor de la Tottenham qi s5. uit
pentru totdeauna de ratalii in albastru, darin ziua
aceea s-a intAmplat ceva cu mine, i:rfrAngerea a trezit
ceva in mine, dAnd naqtere iubirii mele de-o viali
pentru Chelsea.
N-aveam cum si qtiu pe atunci cd,, 20 de ani mai
tArziu, aveam si tr5.iesc visul de jurnalist sportig si
scriu despre echipa mea mult iubitS. Chelsea qi si
cunosc starurile qi figurile-cheie ale clubului, de la
cei din conducere la cei din vestiar qi Ia camera de
presi. De asta, am avut grij5. si fiu acolo in ziua in
care Mourinho a fost incoronat la Stamford Bridge qi a
preluat controlul asupra clubu1ui,,meu".
Voiam si aflu ce fel de om este tipul 5.sta, aqa ci
m-am prezentat cAt de repede qi am incercat si pun
bazele unei relalii apropiate, de tipul celor de care
m-ambucurat cu Ken Bates, Mattfiew Harding Glenn
Hodd1e, Ruud Gullit qi Luca Vialli. Agadar, pe 2 iunie
2004, intr-o duminic5, m-am trdreptat spre Stamford
Bridge pentru a-l asculta pe Mourinho venind cu
replica lui celebr5. cu ,,Alesul", aqa cum avea s5. fie de
atunci incolo cunoscut la nivel mondial. A fost genial.
Fascinant. Un succes-record.
Din nefericire, in ceea ce priveqte organizarea, a fost
un haos total. Din nu se gtie ce motiv, cei de la Chelsea
au decis s[ tini conferinla ln camera lor de pres5., un
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spaliu destul de mic amplasat lAngl hol qi vestiare,
pentru a facilita accesul antrenorilor dup6 meciuri. Cu
toate astea, sosirea lui Mourinho era o qtire de interes
mondial. Au participat echipe de filmare, reporteri
de radio qi jurnaliqli din toati Europa qi chiar de mai
departe. Sala aleasi pentru conferinla de presi qi
facilit{ile pe care le ofereau nu erau nici pe departe
suficiente. S-a luat decizia de a susline conferinfa sau,
maibine zis, conferinfele, in etape.
Au inceput cu anunful oficid in fafa tuturor celor
sosili ia eveniment, prea mulli pentru a se simli
confortabil sau a fi ln siguran!5. in sala de pres[. A
urmat o serie de alte conferinle in fala unor grupuri
mai mici, selectate, de jurnaliqti internafionali, biiefii
de Ia televiziunile qi radiourile britanice, reporterii de
la cotidianele din Marea Britanie qi, in cele dinurmS,
de la ediliile de duminici. La conferinqa generali,
toate aceste grupuri au ciutat si obfini informalii
in exclusivitate pentru trusturile lor, dincolo qi mai
presus de sosirealui Mourinho. Nu e cevaneobiqnuit,
insi ca un club si faci asta intr-una dintre cele mai
mici sili ale stadionului sbu nu era ceva prea des

intAlnit.
Eu lucram pe atunci la o publicafie siptim6nali,
aqa ci am aqteptat, ca de obicei, pdni la final. Se
procedeazi aga deoarece termenul nostru de predare
a materialelor, spre deosebire de cel al jurnaliqtilor de

la cotidiene, e abia la finalul siptlmAnii. Prin urmare,
accesul nostru Ia conferinli nu era o prioritate.

Problemae ci antrenorii qi jucitorii se plictisesc rapid
s[ r5spundila i:rtrebare dupi intrebare, astfel ci,
pAni termini toate interviurile qi ajung la biiefii de la
ediliile de duminici, sunt situi qi vor s5. termine cAt

1It

mai repede. De multe ori, o programare estimatdla2A
minute se incheie seurt, 1n cAteva minute.
Cealaiti problemS. cu care se confruntb publicafiile
sipt5.mAnaie este nevoia de a monitorizace intrebS.ri
sunt puse qi ce rS.spunsuri sunt date in conferinlele
jurnaliqtilor de la televiziuni, radiouri qi cotidiene. Nu
e vorba despre spionaj sau despre furt de informafii:
trebuie evitati repetarea intrebirilor qi trebuie gisiti
o noui perspectivi de abordare a aceleiaqi poveqti.
Si fim serioqi: cui ii place s5. citeascS. in publicaliile
sipt[mAnale informa{ii qi comentarii pe care le-a aflat
deja de Ia televizor, radio sau cotidiene? Problema
e alta: cum monitorizezice se discutila conferinlA
cAnd tu aqtepli afar5.? Pe scurt, nu eram deloc incAntat
de posibilitatea ca toate informaliile pe care le-aq fi
obginut de Ia Mourinho si fie deja qtiri vechi in cAteva
zile, cAnd ar fi ieqit siptimAnalul nostru.
Aqadar, cAnd ne pregiteam in sfArqit de conferinfa
pentru publicaliile sipt5.m6.nale, am protestat
virulent fa!5. de purtitorul de cuvAnt al clubului,
Simon Greenberg. M-am repezit la el cAnd stitea
lAng6 Mourinho, Ia masa principali. Am avut o iegire
scurti, precisi qi controlati in care m-am plAns de
organizarea haotic[ a conferinlei. Sunt convins c-aq
fi ficut-o indiferent de eveniment si de persoanele
implicate, pentru c[ organizarea fusese intr-atAt de
supAr6toare, dar recunosc ci mi s-a p5rut un prilej
nemaipomenitpentru a mi face remarcat de labun
inceput de Mourinho. A funclionat. El n-a avut incotro,
fiind forlat s6-mi asculte intervenlia scurt5., dar
hotirAtS.. Am qtiut e5. m-a remarcat, c5. avea s5 mi
lini minte qi ci reuqisem sE m5. impun de la i:rceput.
Ar fi putut s5. zici. ,,Cine e individul Ista obraznic, cu
de
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gura mare?", ori ceva mai r[u de-atAt, dar micar mi
ficusem remarcat. Era un punct de plecare.
De-acum provocarea era si profit de acest inceput
pentru a obline o relalie apropiati qi, cu pufin noroc,
care si qi reziste. $,m reuqit, ba chiar mai mult. $i aqa a
inceput totul.

1
Ad,io, Bolton

o

-

=
c,

3
o
E

rllt
ut

o

Mai erau cinci minute de joc, dar cele doui goluri ale
lui Frank Lampard pecetluiserb soarta meciului, aqa
cE am apEsat,,send" pe laptop qi am trimis raportul de
meci mai repede. M-am gAndit ci, in caz ci se i:rtAmpl[
ceva dramatic in ultimele minute, pot oricAnd si sun la
birou qi si adaug telefonic cdteva informalii. Oricum,
in mintea mea era deja ,,o treab6 terminatil'- nu doar
pentru mine, ci qi pentru Chelsea qi Jos6. Se intAmpla
pe 30 aprilie 2005.
M-am ridicat de la biroul meu, am ieqit din cabina
presei qi m-am gribit si coborpe sc5.ri spre zona de
receplie a Stadionului Reebok. M-am miqcat repede
qi precis, intrucAt nu voiam sd pierd momentul.
Receplionera de la Bolton m-a privit qi m-a intrebat:
,,Suntefi cu cei de la Chelsea?". I-am zAmbit, i-am
spus ci da qi am continuat si merg. Am trecut firi
niciun obstacol de uqile vestiarelor, am ieqit prin tunel
qi m-am aqezatla margineaterenului numS.rAnd
secundele.
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LAngi mine stAtea Simon Greenberg, purtitorui de
cuvdnt aI clubului, iar Mourinho, la cAliva metri mai
incolo, pe banci, aqtepta fluierul final. Dup5. cAteva
clipe, punctual, arbitrul Steve Dunn a semnalat finaiul
partidei, confirmAnd scorul de2-O pentru Chelsea, dar
mai important qi mai semnificativ de-atAt, confirmAnd
cucerirea mult rAvnitului titlu Premier League. Am
fost acolo, ln miezul acfiunii, asistAnd atAt ca jurnalist
sportir4, cAt qi ca un fan de-o vial6 care nu indriznea si
spere ci echipa lui va cAqtiga Liga.
Am fost foarte atent la Mourinho care, in opinia
mea, a ficut posibili aceasti victorie. ln mod firesc,
el era pe teren, sS.rbitorind victoria cu jucitorii qi cu
oamenii din echipa sa, cAnd am decis s5. fac miqcarea qi
m-arn dus spre eI, spre mijlocul terenului. ,,Felicitbri,
qefuIe, bravo, mullumesc", i-am spus, dup5 care ne-am
strAns mAinile. Apoi i-am pus cAteva intrebS.ri scurlel
,,CAnd !i-ai dat seama c6 veli ajunge campioni? Cum te
simli dup[ aceasti victorie qi ce inseamni pentru tine?
A existat weun moment-cheie ln care ai realizat ci poli
face asta qi c-o vei face?".
Rispunsurile n-au fost extraordinare, Mourinho
trEia momentul, fiind foarte emolionat, dar asta
n-a contat prea mult; eram destul de mulfumit c5.
participam la un asemenea moment cu el. in cele din
urmi, l-am intrebat:
Ce vei face acrrm?
-Mi-a
zAmbit.
O voi suna pe solia mea, mi-a r5.spuns.
Zis qi fbcut. S-a indreptat citre refugiu, s-a aqezat qi
a sunat-o pe sofialui, Matilde Mourinho, ca si-i spun[
c5 era campion inc6 o dati.
Gestul lui mi-a spus mai multe despre el ca
om decAt ca antrenor, era un birbat care voia si

impirtd.qeasci acest moment magic cAt mai repede
cu solia qi familia lui. Mi-a spus c5 Matilde era un
spectator agitat, motiv pentru care prefera si nu vini
pe stadion, ci sd aqtepte acasi rezultatele qi telefonul
de la soful ei. Acest subiect a devenit recurent de-a
Iungul anilor, Mourinho repetAndu-mi cu mAndrie cAt
de mult inseamnS. pentru el solia qi copiii sii.
Dup5. acest telefon, Jos6 n-a mai stat prea mult cu
,,familia'de la Chelsea, preferAnd si intre in tunel qi s5-i
Iase pe jucitori qi pe angajali si savureze momentul.
,,Acest (moment) este al lor, al juc5.torilor. E fantastic.
E timpul ca eu si dispar, e momentul lor; ei sunt cei
victorioqi", mi-a explicat. Am aruncat un ochi pe teren
ca sivid ce se petrece qi ca si m5.bucur, h randul
meu, de acel moment. Frank Lampard, omul meciului,
John Terry, cbpitanul echipei, qi Roman Abramovici,
proprietarul clubului, fopiiau qi cAntau in fafa fanilor
Chelsea, celebrAnd impreun6 victoria. Peste tot jucitorii
sirbitoreau momentul. M-am indreptat spre Eidur
Gudjohsen, fost jucitor la Bolton. Am fost inspirat sd
fac asta, c[ci mi-a mS.rburisit ci Jos6 il rugase pe el si
!in5. cuvdntarea de i:rcurajare a echipei de dinaintea
acestui meci decisiv. Un titlu frumos pentru ziar. Apoi
I-am vizut pe vechiul meu amic Steve Clarke, asistenhrl
de incredere al lui Mourinho. Am cizut in genunchi qi
I*am salutat ca un clorm pe fostul star de la Chelsea, pe
care il qtiu din wemea in c€tre era pe teren.
Am ajuns, inevitabil, investiarul celor de la
Chelsea, unde i-am v5.zut pe Abramovici, preqedinteie
Bruce Buck, pe Greenberg pejucitoriqipe angajali
sirbitorind cu frenezie, unii c6nt6nd imnul clubului ,,Au plecat zece oameni s5. tund5. gazonul" -, in timp
ce

allii stropeau cu qampanie.

O seen5.vesel5., dar

f5li

Jos6.
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Aparent, din punctul siu de vedere, munca lui se
incheiase, de-acum fiindvorba doar despre urmitoruI
meci, urmitoarea provocare, urmltorul trofeu.
intr-adev5.r, urmitorul meci, dupi doar trei zile, a fost
o semifinali decisivi in Champions League, returul cu
Liverpooi Ia Anfield.. Nu era vreme de petrecut, timpul
pentru recuperare era foarte scurt, dar erau multe de
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rememorat qi de sirbitorit.
Indiferent de rezultatul de la Anfield, Alesui
demonstrase cAt era de importantprin cAqtigarea
titlului Premier League din prima incercare qi intr-o
manier6 neobiqnuitS.. Un sezon in Ligi absolut
remarcabil, in care londonezii au rescris istoria
clubului qi a !5rii, iar Chelsea a recucerit titlul dup6
jumitate de secol primul qi singurul succes al
echipei fusese inregistrat in 1955. fnplus, Mourinho
a reuqit performanla in anul in care s-a sirbdtorit
centenarul clubului, ficdnd momentul qi mai glorios.
Porbughezul n-a irosit nicio clipi in misiunea
sa. $i-a anunlat cu stil intrarea in sportul englez,
in sezonul 2004'2005, cAnd Chelsea a oblinut o
victorie cu l--0, prin golul lui Eidur Gudjohnsen, in
fala echipei Manchester United antrenate de Sir
AIex Ferguson. tn mod clar, cei de la Arsenal erau in
continuare favorilii la titlu, iar victoria cu 5-3 ln a doua
sipt6mAn[ a sezonului i-a dus pe cei de Ia Gunners
peste recordul englez de 44 de meciuri cAqtigate,
delinut de Nottingham Forest. Da, asta era echipa
care trebuia invins5, dar cea a lui Arsdne Wenger a
continuat in forfi, cAqtigind B din cele 9 partide de
Ligi de la inceputul sezonului, impunAndu-qi din timp
ritmul. Un ritm pe care insi nu l-au putut susline,
astfel ciprincipalii adversari, United, au reuqit si
intrerupi impresionanta serie de 49 de partide reuqite

Arsenal. infrAngerea cu 2-O de pe OId Trafford le-a
oferit o ocazie celor de Ia Chelsea, iar victoria cu 1-0 la
Everton i-apropulsat pe Albaqtri pe primapozi\iepe
6 noiembrie. Aveau si rimAnS. acolo pentru tot restul
sezonului. PAni la Criciun, aveau deja un avantaj de
cinci puncte, iar la inceputul lui februarie, unul de
11, puncte, gralie unei serii de B victorii consecutive.
Competilia era ca qi incheiati. Mai lipsea doar
confirmarea finali qi lncoronarea.
N-a fost doar un triumf trecitor. A fost o uimitoare
declaralie care a avut ecou in toate Liga. B6ielii lui
Mourinho au terminat cu 8 puncte in fala,,Invincibililor"
de laArsenal, care iqi apdrau titlul, eu 18 puncte in
fala Manchester United, clasati pe pozilia a treia qi cu
un incredibil scor de 34 de puncte in fala celor de la
Everton, plasali pe locul al patrulea. Au aeumulat
un punctaj-record de 95 de puncte pentru Premier
League, dupi o serie impresionanti de 29 de victorii alt record Premier League -, 8 egaluri in tot sezonul
qi o singurS. infrAngere, un scor surprinzitor de 0-1in returul cu Manchester City. Chelsea a cAqtigat 15
partide in deplasare, alt record Premier League; a
bltut de 25 de ori la zero, alt record Premier League,
qi a incasat doar 15 goluri, alt record Premier League.
Mourinho a fost declaratAntrenorul Sezonului. Frank
Lampard, cu 13 goluri qi 18 pase decisive in Ligi, a
fost declarat Jucitorul Sezonului. Veqnica perdanti
Chelsea era acum forla dominantl ln fotbalul englez.
Dar acel prim sezon dinAnglia nu s-a rezumat
pentru Mourinho la cAqtigarea titlului Premier League:
pentru o lungl perioad[, echipa sa a luptat remarcabil
pe patru fronturi.
de
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VAnS.torii de glorie

februarie 2005, Chelsea a intrat intr-o siptimAn6
de foc, trei dintre cele patru trofee pe care Ie fintea
urmAnd a fi disputate in opt zile. SiptimAna a inceput
prost. Primul hop a fost Cupa Angliei, in cadrul cireia
Albaqtrii au fost etiminali in cea de-a cincea rundi la
Newcastle.
Mourinho a ficut cAteva modificiri indr6znet,e
inainte de partid6, lisAnd cdteva nume-eheie pe banci,
in vederea deplasirii de la mijlocul siptimAnii la
Barcelona din cadrul Champions League, unde se
intAlneauultimele qaisprezece echipe r[mase in joc, in
sdptimAna urmitoare avAnd loc finala Cupei Ligii cu
Liverpool. Cu Chelsea in dificultate, condusi la pauzl,
el gi-a demonstrat curajul qi viteza de gAndire pentru
care a ajuns celebru, flcAnd toate cele trei inlocuiri
chiar atunci. O miqcare indrizneall - semn c[-gi dorea
qi era determinat sE cAqtige. De data asta, rezultatele
au fost spectaculoase.
Pe 20
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Chelsea a terminat partida cu doar opt oameni
intacfi, dupd ce Wayne Bridge a fost luat de pe teren
pe targi, Damien Duffa fost gi el accidentat, insi doar
qchiopS.ta, iarportarul de rezervi Carlo Cudicini a
fost eliminat, ceea ce a ficut ca victoria s5. fie qi mai
greu de o-b1inut. Dar Mourinho era intS.rAtat de cursul
meciului qi iqi incrrraja juc5torii cu fervoare. ,,Uneori,
pierzi, dar eqti foarte mdndru de echipa ta, poate chiar
mai mAndru decAt atunci cAnd cAqti$. Mi s-au p5rut
magnifici. Felul in care au reactionat in fala unei
echipe foarte bune, cAnd erau conduqi cu un gol... felul
in care au luptat a fost fantastic."
Era un seurn care indica abordarea antrenorului
relativ nou de la Chelsea: s5. preia inifiativa in
momentele in care jocul este impotriva ta, iar atunci
cAnd esuezi incercAnd, m5.car

ariti

c-ai equat dAnd

tohrl din tine, aritAnd ciwei si c6.qtigi qi ci joci cu
pasiune, ceva ce porbughezul avea din plin. O abordare
manageriali noui inAnglia, unde, de obicei, antrenorii
nuvor sE-qi asume riscuri care nu sunt necesare
qi sunt refractari la ideile noi. Mourinho tocmai
demonstrase c5. era un altfel de conducitor.
Chelsea a pierdut din nou miercuri seari la
Barcelona, singurele doui lnfrAngeri consecutive din
tot sezonul, dar tot intr-o partidi plin5 de incidente gi
controverse. Londonezii conduceau cu 1 -0 gi pireau
si domine jocul, pAni ee arbitrul Anders Frisk l-a
eliminatpe Didier Drogba i:r minuhrl 55, inurmaunei
altercafii cu portarul Victor \Iald6s.
Drogba, care avea deja un eartonaq galben, a mai
primit unul, apoi a luat cartonaqul rogu. A fost o
decizie controversat5 qi disputati. Dar gazdele au
profitat din plin de decizia lui Frisk qi de avantajul lor
de un om. Rezerva Maxi L6pe gi atacantul Samuel Eto'o

au marcat fiecare cAte un gol, aducAnd echipei-gazdi o

victorie in tur cl't 2-1pe Stramford Bridge. Dar povestea
nu s-a terminat aici.
Dupi meci, Chelsea a inaintat o plAngere oficiall
citre UEFA, acuzAndu-i pe antrenorul celor de la
Barcelona, Frank Rijkaar{ qipe arbitrul FriskcS.
s-ar fi intAlnitlapauzi investiarul celui dinurm5.,
acuzafie negati de cei doi. Concret, in plingerea celor
de la Chelsea se sustinea cd Frisk fusese influenlat de
int6lnirea cu Rijkaard, fapt eare explica decizia de a-l
scoate din jocpe Drogba. O dramineplicuti, cu acuze
qi contraacuze, care a escaldat in urmitoarea lun5.' cu
repercusiuni semnificative pentru Frisk, Mourinho qi
Chelsea.
ln acel moment, intr-un sezon care promitea atit
de multe, Chelsea ajunsese pe margineapripastiei.
Visul cuceririi celorpatru trofee era deja spulberat,
dar qi cel de a obline trei dintre ele era grav ameninlat

dupi golul lui John Arne Riise, de la Liverpool, din
primul minut de joc al finalei Cupei Ligii, disputati la
Cardiff. Un adevirat test pentru nervii, determinarea
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qi caracterul londonezilor.
Chelsea a reaclionat pozitiv qi a presat

pentru
ratat o grimadi de ocazii. A fost nevoie
de o mAni de ajutor (un cap de ajutor, mai precis) de
la Steven Gerrard de la Liverpooi, al c6rui autogol a
readus meciul la egalitate cu l-L minute lnainte de
final. Mourinho a demonstrat din nou impetuozitatea,
chiar daci intr-o manieri mai pulin apreciat[: qi-a dus
degetul in dreptul buzelor, semnpentru ale transmite
fanilor Liverpool s[-qi lini gura, ceea ce-a atras reaclia
imediat5. a oficialilor, care i-au interzis lui Mourinho
si rimAnipe bancipentru reshrl acestei intAlniri
tensionate, cu flnal imPrevizibil.
egalare, dar a

2S

o
E
E
=
D
o

:

{t

vt

o

26

Din fericire pentru Mourinho, gestul s6u nu a
afectat rezultatul partidei, deqi au fost necesare
prelungiri, pe eare Jos6le-a urmbrit din tribune, ca
oricare alt spectator tensionat. N-a avut motive s[ se
ingrijoreze. Didier Drogba qi Mateja KeZman au inscris
cAte un gol in cea de-a doua repriz5 de prelungiri,
aducAnd Chelsea in avantaj, astfel incdt goiui tArziu ai
lui Nriflez, de la Liverpool, a fost degeaba. Dupi doar
qase iuni Ia Stamford Bridge, Mourinho ii inmAna
deja proprietarului clubului, miliardarul rus Roman
Abramovici, primul lui trofeu.
Vremuri extraordinare pentru un club neobiqnuit si
fie un combatant important pe atAt de multe fronturi.
Mourinho iqi demonstrase capacitd!ile, cAqtigAnd din
nou, dar nu exista nicio indoiald. ci viala Ia Chelsea,
sub conducerea noului antreno! nu insemna doar
rezultate de top, drame exagerate qi mize uriaqe. A
demonstrat asta din nou, cAnd Barcelona a venit pe
Stamford Bridge pentru returul foarte tensionat de
pe 8 martie. Desigur, Drogba n-aparticipat dup5 ce
aprimit acel cartonaq rogu, dar au existat mai multe
incidente qi fdr5. el.
Echipa iui Mourinho s-a impus cu 3-0 ir: primele
l-9 minute de joc, lnsAnd impresia cE era de neoprit.
Conduceau seria cu 4-2 qi jucau in form6 maximi
dupb reuqitele lui Gudjohnsen, Lampard qi Duff. Dar
Barcelona gi mai ales Ronaldinho, cel mai bun jucitor
mondial, aveau alte planuri. Golul s[u din loviturd.
liberi in minutul 31 a fost urmat de un gol incredibil
cu 7 minute inainte de pauz6, reugiti care ameninfa
rezultatul final. Superstarul brazilian a trimis mingea
din collul terenului, aproape fdrd sl-qi ridice piciorul,
i:r aqa fel incAt l-a picllit pe fundaqul Ricardo Carvalho
qi l-a invins pe portarul Cech. Momentul de geniu i-a

readus pe spanioli la conducere, oferindu-le ocazia de a

incheia disputa prin lovituri de departajare.
Chelsea a avut nevoie rapid de idei noi, care au venit
dintr-o sursi familiar[. Cipitanul echipei, John Terry, a
sirit peste toli la cornerul executat de Duff, in minutul
77, eliminAnd Barcelona din joc qi trimilAnd Chelsea in
sferturile de finali.
La fluierul final, Mourinho, purtAnd renumitul lui
palton, a alergat pe teren fluturAndu-qi braful drept
de bucurie qi a sirit pe jucitorii sii care celebrau
momentul. tnci puteau si oblinl tripla.
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