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Magiczny kubek Donalda Tuska. Zalej go
obietnicami premiera :-)
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polityka
Drugie expose premiera już za nami. Jakie było? Chyba mało kto zapamięta
kolejne obietnice, jakie złożył Donald Tusk. Prawdziwym hitem towarzyszącym
przemówieniu okazał się przygotowany przez PiS kubek, przypominający o
niespełnionych do tej pory obietnicach szefa rządu z jego pierwszego expose.
Gadżet przedstawia Donalda Tuska oraz cytat
z jego przemówienia: „Naczelną zasadą
polityki finansowej mojego rządu będzie
stopniowe obniżanie podatków i innych danin
publicznych". Kiedy kubek zostanie zalany
gorocą
wodą,
premierowi
–
niczym
bajkowemu Pinokiowi – wydłuży się nos. Na
kubeczku pojawiają się też rysunki, które
obrazują podwyżkę akcyzy na paliwo oraz
wzrost podatku VAT na żywność i ubranka
dziecięce. „Magiczny kubek prawdę Ci powie.
Wystarczy go zalać obietnicami premiera z
expose:-)” - czytam w pojawiających się w
sieci komentarzach.
Magiczne
kubki
to
pomysł
Fundacji
Republikańskiej, która wzorowała się na
brytyjskich konserwatystach (podobny gadżet wręczyli Tony'emu Blairowi). Od soboty
gadżet będzie można kupić na Allegro i innych portalach internetowych. Na Facebooku
pojawi się także akcja zachęcająca do kupna kubka znajomym, którzy uwierzyli w
obietnice premiera. Koszt jednego kubka to 35 zł.
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Politycy PiS liczą na to, że kubek będzie politycznym hitem jesieni. I chyba są duże
szanse, że w istocie tak się stanie. Dzisiejsze, kolejne expose szefa rządu trudno
komentować inaczej, niż okraszając dużą dawką humoru. „Nos Donalda Tuska jest coraz
dłuższy. W "nowym" expose właśnie wydał z sejmowej mówinicy prawie bilion złotych! Co
obiecał tym razem? Nowe drogi (w tym te, które miały być na Euro), koleje, tarczę
antyrakietową. Mają być wielkie nakłady na policję i wojsko. Grubo idzie! Nowe żłobki,
przedszkola itp. i jak zwykle: "za wszystko biorę osobistą odpowiedzialność". Teraz to już
na pewno za parę lat będziemy żyli w Eldorado. Dajmy mu tylko czas. Czekamy na
zapowiedź lotu na Marsa :)” - napisał na Facebooku poseł PiS Maciej Małecki.
Marta Brzezińska
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