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Wywiad, jakiego udzieliła w weekendowej "Rzepie"
posłanka PO Róża Thun Robertowi Mazurkowi to po
prostu lektura obowiązkowa. Kiedy dziennikarz
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zapytał ją o pomylone ciała ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem stwierdziła: "No trudno!".
W wywiadzie, którego Róża Thun udzieliła Robertowi
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Mazurkowi w Rzeczpospolitej, mówiąc o sympatiach
społecznych, wypaliła: "Do tego dochodzą budzące
emocje, choć drugorzędne wydarzenia, jak Smoleńsk i
pomylenie ciał w trumnach".
Drugorzędne? Ciekawe. Ale dalej jest jeszcze lepiej. "Pani
to nie bulwersuje?" - drążył dziennikarz. "Oczywiście, że w
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Naprawdę, nawet nie chce mi się zastanawiać nad tym, czy pani poseł tak samo powiedziałaby, gdyby to ktoś
z jej rodziny zginął w katastrofie. A Polacy? No cóż, po raz kolejny można im powiedzieć: "Nic się nie stało,
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kobiety, która musiała urodzić dziecko z
gwałtu (3060)
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Ta pani sądząc po nazwisku to Niemka albo Żydówka, więc jakby zginął kanclerz Schreder lub
Netaniahu to były by wtedy wielkie żydowskie łzy Róży Thun i aj waj....
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