A szexuálpolitikus tanácsai



Mottó: A szexuálpolitikus az a személy, aki annyira ért a szexhez, mint egy politikus, - elqrtuk – és annyira ért a politikához, mint egy szexológus, – mert nem védekeztünk. –

K. Csaba, Takonymánről kérdezi: 
Amikor a tévében parlamenti közvetítést nézek, akkor bármit csinál a feleségem, nincs merevedésem. Vajon összefügg-e a kettő?

Feltétlenül, kedves Csaba! Politikusaink impotenciája, a mágneses képernyőn keresztül kihathat az ön férfiasságára is. Javaslom, nézze a tévé2 XXL című műsorát, mert ha azt nézi, még szarni sem tud majd. 

K. Erika, Budapestről írja:
A férjem híradó nézése közben mindig hátulról csinálja. Hátulról dugja a tévét. Félek, hogy pár hónap múlva nem tudom majd hová rakni a sok kis tévét.

Igen, Erika, jogos a félelme. Sőt, elárulom, ez egy nemrég kialakult betegség, mely a Miniszterelnök elqrtuk beszéde után alakult ki, arra érzékeny embereknél. Természetesen kollégáimmal dolgozunk a gyógymód kifejlesztésén. Addig is javaslom, állítson fel a tévével szemben egy nagy tükröt, és videóról játssza le a pártelnökök vitáját, hogy a férje dugás közben azt lássa. Biztos vagyok benne, hogy attól majd lekonyul a farka.

V. Kati, Miskolcról kérdezi:
Ha élvezés közben azt kiabálom, hogy Viktor, Viktor, Viktor, akkor lesz-e három gyermekem és négy kerekem?

Kati! Amennyiben a Ferinek kiabálja, akkor nem biztos. Ha a Viktornak kiabálja, akkor a három gyerek valószínű. A négy kerékért viszont ki kell állnia a kocsisorra. Ott meg azt kiabál, amit akar.

V. Béla, Felsőmajosról kérdezi:
A feleségem szerelmes a Miniszterelnökbe. Mit tegyek, hogy visszaszerezzem?

Hazudjon neki kedves Béla, és minden rendben lesz.

P. Elvira Putritelekről írja:
Teljesen kétségbe vagyok esve, mert szex közben az MDF frakciót látom magam előtt.

Semmi gond Elvira! Még mindig jobb, mintha dugás közben megfigyelnék és lehallgatnák, mondjuk a férje.
T. József, Kiskörösről arról panaszkodik, hogy erotikus álmai arról szólnak, hogy SZDSZ-es politikusokkal szexel. Mit tegyen?

József! Csatlakozzon hozzájuk, és lehet, hogy az álom, valósággá válik.

J. Olga, Budapestről írja:
Kerékpározás közben elestem, és a kormány becsúszott. Életemben nem élveztem ekkorát!

Irigylem kedves Olga. A kormánytól mi nem élvezni, hanem szívni szoktunk. És ugye, az nem ugyanaz. 

O. Tamás, Kecskemétről, arról panaszkodik, hogy a felesége álmában mindig azt kiabálja, Fletó, Fletó, Fletó! Mit tegyen?

Fojtsa meg!

S. Balázs, Sorospöszméről érdekes álmáról szeretne valamit megtudni. Ugyanis azt álmodta, hogy a pártvezérek egy nagy kerek asztal körül, melltartóban és bugyiban maszturbálnak.  Azt kérdezi, vajon ez mit jelenthet?

Kedves Balázs! Nagyon fontos, hogy milyen színű volt a bugyi és a melltartó. Mert ha kék, akkor az EU, ha sávos és csillagos, akkor az USA, ha sárga, akkor Kína, ha pedig vörös, akkor pedig az oroszok fognak megszívatni és megkúrni minket. 

Továbbra is várom a kedves olvasók leveleit.
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