Incredibil! Crainicul lui CSU pe Oblemenco a fost prezentatorul
mitingului PSD!
Categorie: Știri FCU Publicat: Duminică, 14 Aprilie 2019 15:35 Scris de Daniel Vlad
Accesări: 22908
ISTORIA ȘTIINȚEI, BRELOCUL PSD. Imnul UNIVERSITĂȚII s-a transformat în propagandă
electorală!

OLGUȚA și MANDA au reușit să captureze istoria și imaginea ȘTIINȚEI, club care de-a lungul
timpului s-a făcut îndrăgit și apreciat și datorită faptului ca s-a identificat cu lupta împotriva
sistemului!
Distrugerea UNIVERSITĂȚII CRAIOVA și acapararea brand-ului de către un partid politic
constituie o mare blasfemie, dar și un caz unic în lumea liberă! Evident, acest lucru a fost posibil
și datorită ignoranței de care au dat dovada instituțiile statului și nu în ultimul rând pasivitatea
unei mari părți a suporterilor.

HREBENCIUC și OLGUȚA l-au inventat pe ROTARU!
Mihai Rotaru le-a fost băgat pe gât oltenilor din Bănie ca un mare salvator al fotbalului
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craiovean. În urmă cu câțiva ani, afaceristul din București, cel care avea lojă închiriată în
Ghencea pentru 5.000 pe lună, s-a trezit împroprietărit peste noapte cu o echipă de fotbal, prin
manevre juridice în afara legii, care a fost trimisă direct în Liga 2 de către FRF, la semnul lui
Mircea Sandu.
Ulterior, formația respectivă s-a autodenumit Universitatea Craiova, deși gruparea lui Mihai
Rotaru s-a reunit pentru prima dată în vara lui 2013, la Mogoșoaia, și a intrat în Craiova abia
peste o lună. Planul lor însă urma să meargă ca pe roate, iar Știința adevărată a fost împinsă
intenționat către faliment, cu ajutorul foarte mare al autorităților locale din Bănie.
La această pulberizare a Științei adevărate au luat parte și o mare parte dintre foștii componenți
ai Craiovei Maxima, deși în sufletul lor toți știau, şi știu și acum extrem de clar, că formația lui
Rotaru, Andrici și Beze nu are nimic în comun cu echipa de suflet a oltenilor adevărați. La
vremea aia însă se urmărea doar un singur lucru: îngenunchierea definitivă cu orice preț a
lui Adrian Mititelu. Nu conta că pentru acest lucru se putea călca chiar și pe cadavre sau că
toți suporterii adevărați ai Universității Craiova vor avea de suferit.
Astfel că, după ce pesediștii s-au implicat cu aducerea spectatorilor pe Ion Oblemenco, la
meciurile lui CSU, cu punerea la dispoziție exclusivă a stadionului pentru această echipă, cu
folosirea exclusivă a bazei din Lunca Jiului, dar și cu cedarea pentru doar 3 euro pe metru
pătrat a unor suprafețe pentru birouri și anexe la arenă, Rotaru a decis să le întoarcă
serviciul membrilor partidului aflat la guvernare, ca un credincios ostaș, deoarece nu este
bine să își supere protectorii.
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Dan Păsărin (foto), cel
care este crainicul de pe Ion Oblemenco la meciurile echipei lui Rotaru, a fost vineri și
prezentatorul mitingului PSD din Craiova. Distinsul domn Păsărin a urlat pe toată durata
„spectacolului”, mai rău ca la golurile echipei lui Devis Mangia, iar, în momentul în care
Claudiu Manda și-a făcut apariția pe scenă, „leul” obositor al lui Rotaru parcă a înnebunit de
frenezie. Totul se transformase ca la un spectacol sinistru, cel care se desfășura anual, înainte
1989, pe data de 23 august, la București.
Cel mai probabil, Dan PĂSĂRIN și-a făcut DOAR DATORIA de serviciu, într-un fel e de înțeles,
are o familie care trebuie să supraviețuiască, ca el sunt mulți dintre cei aciuiți pe lângă Rotaru.

Dincolo de toate acestea, mult mai dureros este faptul că pesediștii s-au folosit la miting și de
imnul sfânt al Universității Craiova, acolo unde cetățenii care sunt aduși de obicei la meciurile lui
CSU cu autocarele, dar și cei care au fost aduși cu arcanul și la acest spectacol, habar nu
aveau să fredoneze versurile imnului, pe care doar suporterii adevărați ai Științei le știu.
Totuși, este mare păcat că fotbalul din Bănie a fost politizat definitiv, iar acum acești conducători
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ai României se folosesc de numele Universității Craiova și de imnul ei, iar cei care susțin echipa
din Liga 1 a lui Mihai Rotaru nu își dau seama în ce situație au ajuns.
Olteni, treziți-vă! Măcar în ceasul al 12-lea realizați ce se întâmplă sau mai bine spus ce sa întâmplat cu adevărata Universitatea Craiova! Dar, dacă vă place așa, atunci nu mai
este nimic de spus...
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