Szabó István
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. –

J. Józsa írja Kunbaracsról:  A férjem kormánypárti, a szeretőm ellenzéki. A férjem kiválóan szeretkezik, egyébként egy durva, hazug pokróc. A szeretőm rosszul szeretkezik, viszont folyamatosan szépeket mond nekem. Melyiket válasszam?

Kedves Józsa! Tök mindegy, melyiket válassza, mert ez az állapot, talán már jövőre változni fog. Akkor majd a szeretője fog hazudni, de kiválóan fogja baszogatni, és majd a férje mondja a szépeket.  

P. Otília írja Szenttamásról: A férjem, Ferenc, azt képzeli magáról, hogy egy fallosz, és mindenkit meg tud kefélni. Holott, még engem sem bír kielégíteni, mert mindig lekonyul. Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek.

Asszonyom, ne tegyen semmit, az a pszichiáterek dolga. Megjegyzem, én olyat is ismerek, aki azt képzeli magáról, hogy Miniszterelnök, és mindent el tud intézni, meg tud oldani.  Sajnos nem intéz, nem old meg semmit, csak baszogat mindenkit, kibaszik mindenkivel, és ami a legrosszabb, nem szokott lekonyulni. De ez a névhasonlóság, ez nem megy a fejembe. 

T. Gábor kérdezi Kalocsáról: Mit tegyek, mert bekattant a feleségem. Népnek nevezi magát, és állandóan szívni akar.

Gábor! Azt javaslom, menjen bele a játékba. Mondja azt a népnek, hogy maga a politikai elit, és jó alaposan szívassa meg. 

S. Erzsébet írja Barcikáról: Mit tegyek, mert a férjem azt kiabálja szeretkezés közben, monnyon le, monnyon le! 

Asszonyom! Monnyon le, és adja át a helyét valami fiatalabb nőnek.      

K. Kata Budapestről írja: A tüntetés előtt ígéretekkel szédítettek a nagygyűlésen. A tüntetésen végigment rajtam a baloldali rendőrség, a tüntetés után pedig simogatott, becézett, majd megszopatott a jobboldali demokrácia. Most fáradt vagyok, kék-zöld vagyok, sajog mindenem, alul, felül. Viszont nem tudom, hogy hová tartozom. 

Kisasszony! Maga nem tartozik sehová. Maga egy politikai prostituált. 

P. Gábor írja Miskolcról: Mi, a testvéremmel sziámi ikerpár vagyunk. Egymásnak háttal vagyunk összenőve, sosem láttuk egymást. Én jobboldali vagyok, ő baloldali beállítottságú. Pont e miatt, gyűlöljük egymást. Van erre valamiféle megoldás?

Gábor, el kell, hogy keserítsem, nincs megoldás. Ha az vigasztalja magát, egyikőjük csak pár perccel fogja túl élni a másikat, mert szinte egyszerre fognak meghalni. 
J. József írja Veszprémből: A tévében láttam egy férfit, aki cipőt dobott az amerikai elnökhöz. Én hasonlóan szépen repülő, csinos cipőt keresek megvételre, ötven-hatvan párat. Tudna nekem segíteni?

Kedves József! Budapesten ismerek egy nyugdíjas cipészt, aki gyönyörű, fémbetétes, öntöttvas talpú bakancsokat gyárt, dobószárnnyal, célgömbbel ellátva. Ha érdekli, kérem, jelezze, és a címet átküldöm emilben. 

K. Péterné kérdezi Vásárosnaményből: Amikor piros betűs napjaim vannak, nagyon szeretem az orális szexet. Ennek mi lehet az oka?

Az okát sajnos nem tudom. De amikor sok piros, illetve vörös színt látok magam körül, én is szívesen szájonbasznék valakit.

E. Elvira kérdezi Mátészalkáról: A férjem Választónak hívja a kutyánkat. Először becézgeti, ígér neki fűt-fát, aztán megrugdossa, leköpi. Mit tegyek?

Asszonyom! Feltétlenül nézesse meg az orvossal, mert valószínű, hogy előrehaladott politikus szindrómája van a kedves férjének, némi miniszterelnöki hajlammal. Ha később hazudni és lopni fog, akkor biztos a diagnózis. Ne keseredjen el, mert így legalább jó eséllyel indul a következő választásokon.

Sz. Tibor írja Kunadacsról: Ha szeretkezés közben parlamenti közvetítés megy a tévében, akkor még az élvezet előtt elalszom. A feleségem pedig veszekszik ezért.

Kedves Tibor! Értesse meg az asszonnyal, hogy a Parlamentben is alusznak a képviselők, ez pedig ragályos. Ha azt akarja, hogy ne aludjon, akkor kapcsoljanak az ellenzéki csatornára, ahol általában Viktóriánus ruhába öltözött szakértők mondják meg, mit is kellene tenni ahhoz, hogy…. Vagy ha nincs más megoldás, aludjon az asszony is. Ahogy koszorús költőnk mondaná: Dugás közben édes a pihenés.

P. Tamás né írja Budapestről: Amikor a Miniszterelnök félreállt, akkor a férje elkezdett hangosan lélegezni, majd egy hatalmasat sóhajtott. Azóta azt hajtogatja, hu, ez nagyon jó volt. Mit tegyen?

Asszonyom! Ne tegyen semmit. Amikor a Miniszterelnök félreállt, és bejelentette az új kormány létrehozását, én is azonmód elélveztem. 

Továbbra is várom az olvasók leveleit, ha tudok, válaszolok rájuk.

Dr. Vitriol

