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EDITORIAL
Sfârșit de capitol
  Justin Ștefan, Secretar General LPF
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Vara începe peste 
câteva zile și este altă 
vară decât cea de anul 
trecut, când pandemia 
părea departe de a fi 
învinsă. CASA Liga I 
aproape că s-a încheiat, 
mai rămân meciurile 
de baraj și vom ști, cu 
exactitate, cine se va 
alătura campioanei 
CFR Cluj, FCSB și 
Universității Craiova în 
cupele europene. La 
fel de important este 
să aflăm componența 
exactă a viitoarei Ligi 
I, după ce se vor juca și manșele de 
menținere / promovare.

Vara va fi alta, cu zile de vacanță 
un pic mai multe pentru majoritatea 
fotbaliștilor și antrenorilor. Conducătorii, 
însă, vor lucra la foc continuu, pentru a 
alcătui noile distribuții în vederea unei 
competiții ce se anunță extrem de 
interesantă. 

Vor fi două echipe din Craiova, a 
revenit Rapid într-o nouă și modernă 
prezentare, și aici nu mă refer doar la 
stadionul-bijuterie de lângă podul Grant.

Anticipez o luptă fantastică pentru 
intrarea în play-off, să nu uităm de 
Viitorul Constanța, Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe, FC Botoșani, Academica 
Clinceni, Chindia Târgoviște, la al cărei 
stadion se lucrează non-stop. Dinamo, 
FC Argeș, UTA sunt, la rândul lor, foste 
campioane și nume foarte importante în 
istoria fotbalului românesc. Gaz Metan 
Mediaș este o echipă care a jucat cupă 
europeană intercluburi și, care, cu nu 
mult timp în urmă, a jucat în play-off.

Până atunci, însă, vara ne va oferi 
turneul final al EURO, cu patru meciuri 
pe Arena Națională din București și, 

apoi, după ce întrecerea 
internă va începe, 
Jocurile Olimpice, cu 
România calificată după 
57 de ani.

Dacă până acum am 
vorbit despre variante 
de succes și echipe care 
se vor înscrie pe traseele 
victoriei sportive, să ne 
gândim un pic la marea 
certitudine a sezonului 
care urmează să înceapă 
la mijlocul lunii iulie. 
Desigur, mă refer la 
întoarcea fanilor pe 
stadioane. Deja, ultimele 

meciuri din actuala ediție s-au disputat 
cu suporteri în tribune și cred că acest 
lucru a avut darul de a ne bucura pe 
toți. Am spus, nu o dată, că fanii sunt 
regii acestui sport. În sfârșit, putem oferi 
Regilor ceea li se cuvine Regilor! Locul 
lor în tribună este un semn al întoarcerii 
la normalitate, după mai bine de un an 
de restricții cauzate de pandemia COVID 
– 19. Emoțiile lor, dragostea lor pentru 
clubul favorit nu au fost restricționate 
vreodată.

Așadar, îmi doresc și cred că vă 
doriți și dumneavoastră să salutăm un 
campionat al suporterilor. Un capitol 
greu din istoria fotbalului este pe cale să 
se încheie și nu privim înapoi cu mânie, 
ci cu o deplină compasiune pentru cei 
care au avut de suferit în toată această 
perioadă de o dificultate extremă.

Să ne bucurăm de vara marilor ambiții, 
includ aici și prezența echipelor noastre 
în cupele europene intercluburi, să 
urăm succes echipelor naționale în toate 
acțiunile în care sunt angajate și, de ce 
nu, să încărcăm bateriile. Va fi un sezon 
lung, care chiar merită urmărit!
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FEATURE
CFR 1907 CLUJ - 
Campioana ediției 2020-2021
  realizat de Liviu Manolache și Octavian Țopa

CFR Cluj şi-a trecut în cont al șaptelea titlu din istorie şi a urcat pe locul al treilea în 
clasamentul all-time privind campionatele câştigate, la egalitate cu Venus București.
Pe durata sezonului 2020/2021, gruparea ardeleană a utilizat 38 de jucători. Iată care 
sunt aceştia și performanțele lor:

PORTARI                                                                                                       

FUNDAŞI                                                                                                       
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Bălgrădean 
Cristian 
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Mario
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Sandomierski  
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Murariu   
Rareş Mihai 
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Kevin 

Sušić   
Mateo 
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Iasmin 
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Itu  
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Deac   
Ciprian Ioan 

Burcă   
Andonie Andrei 
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Cristian Marian 
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Mihai Cătălin 
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Damjan 

MIJLOCAŞI                                                                                                   
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Hoban  
Ovidiu Ştefan 

Petrila Claudiu   
Adrian Mihai

Joca 
Andrei Dodi 

Coimbra  
Aurélio 
Luís Miguel 

Sigurjónsson   
Rúnar Már

Rondón   
Fernández 
Mario Júnior 

Chipciu   
Alexandru Mihăiţă 

Păun 
Alexandru 
C-tin Adrian 

Pereira   
Michaël 
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Nicolae 
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da Silva William 
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Ionuţ Valentin 
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Golofca   
Cătălin Gheorghiță 

Vojtuš    
Jakub 

Gondiu   
Gheorghe 

Iordănescu    
Edward 

Debeljuh  
Gabriel 
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Abdel Billel

Gîdea    
Mihai Adrian  

Petrescu   
Dan Vasile 
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INTERVIU
Interviu cu Edward Iordănescu 
(antrenor CFR Cluj)
  realizat de Octavian Țopa

1 Ați preluat pe CFR 
Cluj în momentul 
în care avea trei 

titluri de campioană 
câștigate consecutiv și 
pretenții justificate la al 
patrulea. Nu v-ați temut 
că presiunea este prea 
mare?

Am preluat CFR după o 
perioadă de performanțe 
care nu poate fi 
contestată. Când am 
preluat echipa era un 
moment extrem de greu. 
Probabil, cel mai greu 
moment din ultimii ani 
buni. Faptul că am preluat 
în timpul competiției este 
un dezavantaj pentru 
orice antrenor. Echipa 
era pe locul al treilea, la 
o distanță semnificativă 
pe prima poziție, dar și la 
distanță de locul secund, 
deci nu aveam doar un 
adversar direct în lupta 
pentru titlu. În fața noastră, 
cei doi adversari, atât 
FCSB cât și Craiova aveau 

aceste avantaje. Mai mult 
decât atât, am preluat o 
echipă construită după o 
anumită filosofie, o echipă 
care făcuse performanță, 
dar știți cum e, după 
performanțe importante, 
în multe cazuri, vine și un 
recul. O echipă care era 
acuzată public, atât de 
oamenii din presă cât și de 
specialiști că este o echipă 
consumată, terminată, la 
final de drum, epuizată, 
la final de ciclu. Cu toate 
astea, am avut încredere 
mare că pot să vin și să 
întorc situația în favoarea 
noastră. Am avut încredere 
în grup, în Marian Copilu, 
președintele care știu cât 
de mult m-a dorit, am 
avut încredere că făcând 
o muncă bună, în echipă, 
putem să întoarcem totul 
și să câștigăm un nou titlu. 
Lucrurile au demonstrat 
că am fost inspirat, am 
câștigat pe parcurs și 
Supercupa și eu cred că 
faptul că mi-am asumat 
toate aceste riscuri clare a 
arătat că am știut ce îmi 
doresc și, probabil, a fost 
un semn și de curaj. 

2 S-a jucat intens 
în acest an, cu 
prea puține zile de 

pauză. Având în vedere 
media de vârstă destul 
de ridicată a lotului, ați 
luat măsuri speciale 
pentru refacerea în timp 
util a jucătorilor?

Da, a fost o provocare 
majoră. Nu putem 
contesta că echipa a avut 
o medie de vârstă ridicată, 
mai mult decât atât și 
calendarul a fost extrem 
de provocator, cu jocuri din 
trei în trei zile sau, uneori, 
patru zile. Așadar, a trebuit 
să facem o strategie 
aparte. În primul rând, 
ați văzut că am apelat la 
un sistem mai accentuat 
de rotație, cu patru-cinci 
și chiar și șase schimbări 
de la un joc la altul. Chiar 
dacă nu-mi place să fac 
acest lucru ... Mie îmi place 
să construiesc tipare de 
joc, să fie omogenitate, 
să încercăm să avem 
continuitate la primul 
unsprezece. În linii mari, 
m-am bucurat de un lot 
echilibrat, valoros și atunci 
am ales răul mai mic. În 
plus, am pus foarte mult 
accent pe recuperare, 
un sistem foarte bine 
dezvoltat de recuperare, 
odihnă, vitaminizare, 
alimentație. Am apelat la 
toate mijloacele posibile 
care ne-au ajutat să avem 
tonus bun de la un joc la 
celelalt.

3 În vestiarul echipei 
clujene sunt 
mulți fotbaliști 

cu mare experiență 
și personalitate. Cum 
ați gestionat această 
situație?

29 jocuri, 20 victorii, cinci remize și doar patru înfrângeri. Acesta este palmaresul lui 
Edward Iordănescu (42 de ani) în anul în care CFR 1907 Cluj a câștigat al patrulea 
titlu de campioană consecutiv și al șaptelea din istoria clubului. Liga Profesionistă de 
Fotbal îl felicită pentru această performanță extraordinară și îi urează succes în carieră!
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Probabil, atuul cel mai 
important a fost faptul că 
eu mai lucrasem cu cel 
puțin două treimi dintre 
ei. Fie data trecută la CFR, 
fie în alte părți, Gaz Metan 
sau FCSB. Faptul că băieții 
mă cunoșteau în linii mari 
și ei s-au asigurat că cei 
care nu mai lucraseră 
cu mine m-au învățat 
rapid, îmi știau valorile, 
principiile, știau că țin 
foarte mult la un nivel 
ridicat de profesionalism, 
de implicare totală 
în antrenamente, de 
responsabilitate, toate 
astea m-au ajutat să nu 
pierd foarte mult timp, 
lucrurile s-au așezat 
repede și doar împreună 
am reușit această 
performanță. Dacă relația 
antrenor – echipă nu 
funcționa, dacă nu era la 
parametri extraordinari, 
atunci nu aveam nicio 
șansă. Jucătorii cu 
maturitate, cu experiență 
au venit rapid către mine, 
asta a contat foarte mult 
și cu ajutorul lor, prin ei, 

am reușit să strângem tot 
grupul și toată lumea s-a 
aliniat. 

4 Care a fost cel mai 
greu moment din 
acest sezon atât 

de încărcat?

Au fost mai multe. 
Probabil, înfrângerea cu 
Craiova, total nemeritată 
... Cred că noi meritam 
victoria după aspectul 
jocului, am avut ocazii, am 
avut bară, am avut situații 
clare, iar adversarul, în 
repriza a doua, nu a spus 
foarte multe lucruri. A fost 
un moment de frustrare, 
de supărare. La fel, 
momentul înfrângerii cu 
Sepsi, care cred că a fost 
mai aproape de adevăr 
decât cel cu Craiova, în 
sensul că am fi meritat 
maximum un egal. Au 
fost momente grele, greu 
de gestionat pentru că 
orice punct pierdut putea 
să fie decisiv, dar echipa 
a răspuns exemplar și, 
împreună cu staff-ul, cu 

președintele, care ne-a fost 
mereu alături și echipa a 
simțit asta, am reușit să 
gestionăm foarte bine 
acele momente din punct 
de vedere emoțional, în 
primul rând. Ca dovadă, în 
jocurile imediat următoare 
au fost victorii. 

5 Care a fost 
momentul în 
care ați știut că 

echipa dumneavoastră 
nu mai poate pierde 
campionatul?

(Zâmbește) În momentul 
în care arbitrul Colțescu 
a dus mâna cu fluierul 
spre buze. Am văzut acel 
moment, îl așteptam 
cu sufletul la gură, 
conduceam cu 1-0 la 
Botoșani și nu a fost ușor. 
Echipa gazdă a încercat 
să pună presiune, a fost 
și o ocazie foarte mare 
de egalare și atunci totul 
se îndrepta spre ultimul 
joc. Când a dus fluierul 
spre gură am simțit o 
descătușare extraordinară, 
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totul este gata, mi-am zis, 
suntem noii campioni ai 
României.

6 De care dintre 
adversari v-ați 
temut cel mai 

tare?

Nu pot spune că ne-a 
fost teamă mai mult de 
unii decât de ceilalți! Au 
avut respectul nostru 
și eu respect tot ce s-a 
întâmplat la Craiova, 
valoarea echipei, eforturile 
care se fac acolo financiar 
vorbind, proiectul respectiv 
... La fel cum respect foarte 
mult tot ce se întâmplă la 
FCSB. Despre toate criticile 
care au venit din presă, 
despre relația patron – 
antrenor, eu niciodată nu 
am comentat, nu m-ați 
văzut să comentez. Știu că 
se fac eforturi din punct de 
vedere financiar, s-au făcut 
investiții foarte mari, sunt 
condiții foarte bune, au o 
bază de pregătire care s-a 

construit la nivel european, 
sunt jucători foarte 
talentați, tineri, la fel cum 
sunt și la Craiova, poate 
cu un plus de maturitate 
aici. Fiecare adversar a 
adus în joc atuurile lui 
și  fiecare a însemnat 
pericol pentru noi, pentru 
îndeplinirea obiectivului. 
Nu, nu ne-am temut, ne-a 
respectat adversarii, am 
încercat să ne batem de 
la egal la egal. Pe parcurs 
au fost anumite fluctuații, 
Craiova a reușit să învingă 
la Cluj și apoi, imediat, 
FCSB, după care a avut 
o cădere inexplicabilă, 
nu mă așteptam, dar 
speram că se poată 
întîmpla asta, ca și ei să 
se mai încurce. FCSB a 
reușit să ducă lupta până 
mai aproape de final, 
după care și ei au cedat. 
Eu cred că noi am avut 
o constanță care a făcut, 
încet-încet, să putem 
câștiga acest campionat, 
spre surprinderea multora, 

chiar cu o etapă înaintea 
finalului.

7 Ce a adus în plus 
această ediție de 
campionat? Dar 

în minus sau ce ar trebui 
schimbat, modernizat?

Mi-a plăcut că și echipele 
de pe locurile patru, cinci 
și șase, spre deosebire de 
alți ani, s-au luptat pentru 
fiecare punct și au luat 
puncte, au reprezentat 
obstacole importante 
pentru cele angrenate 
în lupta la titlu. În alți ani, 
pe echipele care intrau 
pe ultimele locuri de 
play-off le-am simțit 
că se lăsau copleșite 
un sentiment de auto-
mulțumire, de conservare 
și că nu mai aveau aceeași 
implicare ca în jocurile de 
campionat regulat, când 
își doreau foarte tare să-și 
îndeplinească obiectivele. 
Parte negativă a fost, clar, 
calendarul. Toți așteptăm 

BULETIN INFORMATIV // 28 MAI 2021
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ca acest produs pe care 
noi îl oferim să fie unul 
de calitate, de la presă, 
televiziuni, suporteri, 
toată lumea așteaptă 
jocuri cu calitate. Ca să 
oferi calitate îți trebuie 
adversitate, intensitate, 
tonus, trebuie să poți să 
alergi, să poți să te bați 
pentru fiecare minge, 
doar astfel poți să ridici 
nivelul calitativ, ritmul de 
joc, meciul să fie cu puține 
întreruperi, să nu fie 
fragmentat, să se creeze 
multe situații de poartă, 
să se marcheze. Pentru 
toate astea trebuie să fi 
bine din punct de vedere 
fizic. A fost foarte greu ca 
jocurile astea, toate cu o 
miză extraordinară, să le 
joci din trei în trei zile. Nu 
ai timp să te recuperezi 
cum ar trebui, nu ai timp 
să te  regenerezi nici fizic, 
nici mental, emoțional, nu 
ai timp să analizezi bine 
jocurile pe care le-ai avut și 
să încerci să corectezi ... Nu 
mai vorbesc de pregătirea 
viitorului adversar, care se 
face într-o cursă contra-
cronometru și nu la 
detaliu, cum s-ar fi făcut în 
condiții normale. 

8 Care sunt planurile 
dumneavoastră 
de viitor?

Dumnezeu știe! În primul 
rând, îmi doresc să mă 
odihnesc un pic, să fiu cu 
familia, să fiu mai aproape 
de ai mei. Au fost șapte 
luni foarte grele, pentru 
că a fost o miză foarte 
mare, o responsabilitate 
la fel de mare. Acum 
sunt momentele mele, 
ale familiei mele, să fiu 
aproape de ea. M-a înțeles 
familia, iar acum am 
nevoie să mă regenerez 
după care vedem ce 
poate să urmeze. Dar eu 
vreau să vă asigur de un 
singur lucru: pentru mine, 
prioritate de continuitate 
a avut CFR Cluj, sută la 
sută. M-am atașat de loc, 
de oraș, de locul meu de 
muncă, de biroul meu, 
de băieți, de echipă ... 
De ei mi-e cel mai greu 
să mă despart, vă spun 
cu sinceritate, lor le sunt 
extrem de recunoscător 
pentru tot parcursul și 
pentru tot concursul pe 
care și l-au dat. Mi-e greu 
să mă despart de oamenii 
din Cluj. Mi-aș fi dorit să fiu 

implicat în reconstrucția 
echipei pentru că va fi 
nevoie de acest lucru fiind 
foarte mulți jucători la final 
de contract. Mi-e greu să 
mă despart de suporteri, 
cu care chiar dacă n-am 
interacționat foarte mult, 
pentru că nu a fost permis 
acest lucru, la ultimul joc 
m-au tratat la cel mai înalt 
nivel și pentru asta mi-aș 
fi dorit să fiu mai departe 
antrenorul echipei lor.
Acum, pentru o continuare 
a colaborării ar fi fost 
nevoie ca anumite condiții 
să se îndeplinească 
și viziunea să fie una 
comună. Eu știu, însă, că 
la CFR Cluj este un patron 
care face eforturi majore 
pentru a susține condiții 
foarte bune la echipă, un 
președinte care tot timpul 
știe ce are de făcut, un 
profesionist desăvârșit, 
care are în spate oameni 
inteligenți, alături de care 
poate să muncească și 
să reconstruiască viitorul 
echipei. Rămâne de văzut 
ce ne va oferi Dumnezeu 
fiecăruia dintre noi!
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Suntem la debutul anului 
2013. În recepţia de la Digi 
Sport, Cristian Ţopescu 
refuză o ciocolată caldă, dar 
mă invită să iau loc alături, 
pe fotoliu. „Am citit povestea 
ta cu Venusul. Nu ţi-am spus 
însă atunci, la radio, cum 
intram pe stadion, aveam 
câţiva ani doar şi mă târam 
pe burtă să trec pe sub un 
gard de sârmă, mă mai 
juleam, dar apucam să trec şi să-i văd pe 
David, Il Dio, pe Sfera, pe Bodola… Da, am 
fost venusist, ca şi tatăl meu!...”

Dar, uneori, faptele şi întotdeauna 
oamenii pierd lupta cu timpul. Un sfert de 
veac, o jumătate de secol, acum cinci ani 
sau alaltăieri, totul e un trecut, chiar acum, 
secunda în care scriu şi în care citiţi nu se 
va mai întoarce vreodată. Pentru câteva 
minute, cât scriu şi cât citiţi, de partea 
asta şi de cealaltă parte a miezului nopţii 
acesteia, povestea se poate întoarce.

…Şi de pe canapeaua de la Digi Sport, 
unde Cristian Ţopescu îmi strânge mâna, 
„dă-i înainte, Marius, aştept urmarea!”, 
ne întoarcem la povestea Venusului şi 
a formidabilului său general. 73 de ani 
înapoi atunci, 81 de ani, zilele acestea… Ani, 
ani, ani... decenii. Multe decenii. Oameni 
care nu mai sunt...

În aprilie 1940, războiul prăbuşea 
imperii şi frontiere, Hitler se pregătea să 
intre în câteva zile în Paris şi să-şi facă 
poze la Trocadero, între mareşalii săi, 
cu Turnul Eiffel în spate, iar Europa îşi 
plângea morţii. În România însă infernul 
încă nu venise, dezastrul nu trecuse 
graniţa. Generalul Marinescu, zis Gavrilă, 
proaspăt ministru de Interne, continua 
să se distreze nopţile prin cazinouri 
ori însoţindu-l pe rege prin budoarele 
curvelor de lux de unde, se zice, pleca 
îndesând în buzunarele uniformei 
dresurile lepădate de fete. Nu pentru 
colecţie, probabil, ci pentru distracţie. 

Într-un interviu dat celebrului 
Jack Berariu, în „Rampa” 
din 18 iunie 1934, Gabriel 
Marinescu, şef al Poliţiei 
Capitalei atunci, spunea că 
era un tip greu de păcălit, 
„doar proprietarii unui 
tripou o făcuseră, o dată şi 
atât, că iubea şofatul, opera 
şi comediile, că îi plăceau 
enorm „o parolă şi un vin 
bun”, dar că la teatru nu 

mergea decât cu Carol II, zis Carolică… 
Mai mult, când a zis „teatru”, generalul a 
făcut, şmecher, cu ochiu’, precizând că „pe 
timpurile când aveam 89 de kile, făceam 
zilnic exerciţii, dar acum, la 115, merg la 
toate, dar mă mulţumesc cu privitul”…

De la capăt, din nou de la capăt. Venus 
e campioană şi e, fi-nal-men-te, în finală, 
prima oară în istorie. Aşadar, aprilie 1940, 
ultima zi a lunii, prima zi din cele 194 ale 
finalei! Se joacă pe ANEF, în faţa a peste 
15.000 de oameni. Rapid, deţinătoarea 
trofeului şi de patru ori câştigătoare până 
atunci, dar niciodată campioană. Venus, 
de patru ori stopată în semifinale, dar 
de opt ori campioană! Ce va fi? Cum 
va fi? Generalul e hotărât să nu se mai 
mulţumească deloc cu privitul.

Baratky, minunea blondă, deschide 
scorul în minutul 23, Sipoş face 2-0 pentru 
Rapid înainte de pauză, dar la cabine se 
intră cu avantaj minim: Traian Iordache 
înscrie şi el pentru Venus. Baratky, 
pentru Rapid şi Bodola, pentru „negri” 
fac spectacol, dar până cu patru minute 
înainte de final porţile rămân închise. 
Atunci Ploeşteanu marchează: 2-2. Finala 
are rejucare.

Care vine peste 40 de zile, în 10 iunie 
1940, ca la veşnica lor pomenire! Tot pe 
ANEF, tot cu 15.000 de spectatori, dar cu 
trofeul pus chiar pe marginea terenului, 
vicepreşedintele FRF, generalul nostru, 
crezând că astfel îi va conecta pe ai săi 
la ora revanşei. „Cel care va scrie într-o zi 

CRONICĂ
Finala celor 194 de zile. Rapid - Venus, undeva, cândva (II)
   realizată de Marius Mitran

BULETIN INFORMATIV // 28 MAI 2021



Cronică

PAGINA 15

istoria fotbalului, va trebui să consacre 
pagini de glorie acestui moment”, scria 
„Gazeta Sporturilor”. A fost, până la urmă, 
4-4. Humis, grecul, a deschis scorul 
pentru Venus, după 6 minute. Peste încă 
unul, Gavrilescu a egalat pentru Rapid, iar 
Baratky, peste alte două, a făcut 2-1 pentru 
giuleşteni. Orza, în minutul 16 egalează 
pentru Venus, iar Humis, după 18 minute 
face 3-2! E şi scorul pauzei, iar imediat 
după, în minutul 51, Bodola îi răspunde 
lui Baratky şi Venus are 4-2! Generalului 
îi dau lacrimile.”Acum e ziua şi e noaptea 
şi e viaţa noastră!” Dar nu e. Peste zece 
minute, Sipoş loveşte: 4-3, iar cu 13 minute 
înainte de final, Auer face 4-4. Se joacă iar. 
Abia în 27 octombrie, în ziua în care taică-
meu împlinea 7 ani şi mergea la şcoală, iar 
Cristian Ţopescu mergea de-a buşilea pe 
sub un anume gard. Între timp, în 28 iunie 
1940 România pierde Bucovina, Basarabia 
şi ţinutul Herţa, în urma ultimatumului 
lui Molotov, ministrul de Externe al URSS. 
Fără să tragă un glonţ! Se pierd 7 milioane 
de locuitori, 34% din teritoriul ţării şi 33% 
din populaţie. În 30 august, aşa, cu finala 
Cupei suspendată în vederea celei de-a 
treia rejucări, România pierde şi Ardealul 
de Nord, consecinţă a Diktatului de la 
Viena. În 6 septembrie 1940, Carol II, zis 
Carolică, e forţat să abdice, iar mareşalul 
Antonescu devine conducătorul statului, 
generalul Marinescu e arestat, acel 4-4 
fusese într-adevăr ultima reprezentaţie.

Deci, 27 octombrie. A treia oară, aceeaşi 
finală. 12.000 de oameni, se joacă în 
Giuleşti. (Unde eşti, Generale?) E 0-0 la 
pauză. Baratky înscrie în minutul 60, dar 
Ene egalează pentru Venus în penultimul 
minut! Oare? Să fie acum?Baratky face 
2-1 în prelungiri, mai ales că Bodola, 
după Diktat, nu mai putea să-i răspundă. 
Eisenbeisser egalează în minutul 105 
şi urmează meciul 4. În regim legionar 
total, presa scrie că „finala a început să 
plictisească”.

Pe 9 noiembrie e finalul. Pe ANEF, cu 
12.000 de spectatori, Venus rezistă, 0-0, o 
repriză. Apoi Baratky şi Gavrilescu fac 2-0, 
Eisenbeisser se mai agaţă de-un pai, cu 5 
minute înainte de final, dar e prea târziu.

…În noaptea de 27 noiembrie, la exact 
o lună de la episodul trei al finalei, de 
cealaltă parte a miezului nopţii, dar şi a 
gratiilor, generalul Marinescu, cândva 
decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, 
este lipit de perete de „echipa morţii”. 
Legionarii intră în închisoarea Jilava, 
unde era încarcerat şi vor să-l sugrume 
cu un dres de femeie. Îi potopeşte însă 
cu un snop de înjurături şi primeşte trei 
gloanţe-n cap.

Sfârşit. În 1941 Venus termină pe 4, iar 
după război, în 1947 sunt în B, pe 5, iar în 
1948 pe locul 15 şi divizia B se dizolvă, cu 
toate echipele componente. Adio, Venus! 
Nimic de la capăt. Inevitabil, fără recurs, 
fără iertări.
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