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. –

T. Péter kérdezi Bottyánból: Azt olvasom a médiában, hogy beindult a választási kampány. Ez mit jelent?

Ez azt jelenti kedves Péter, hogy demokratikusan megválasztott politikusaink az összes írott és hangos sajtót magukénak tudva nyakunkba öntik rendes évi hazugságaikat, ígéreteiket. Természetesen a kampány végeztével minden ígéretről megfeledkezve élik majd tovább harácsoló, tolvaj mindennapjaikat.

S. Klára kérdezi Mohácsról: Mit jelent a koalíció kifejezés?

A koalíció azt jelenti, hogy bárkivel szövetséget kötök, tán magával az ördöggel is, ha az érdekeim úgy kívánják. A hangsúly az én érdekeimen van, a választók és a rám szavazók ebben az esetben is levannak szarva. 

P. Sarolta írja Budapestről: A férjem arra panaszkodik, hogy minden pisiléskor csípő fájdalmat érez a nemi szervében. Ez mit jelenthet?

Ez asszonyom azt jelenti, hogy vagy magácska egy büdös kurva, és a férje öntől kapta el, vagy a férje egy büdös kurvával hált, és akkor jobb, ha magácska is felkeresi nőgyógyászát, gyógyszerészét. Egy biztos. Roppant nehéz lesz bizonyítani, hogy mi volt előbb. A tyúk, vagy a tojás. Vagyis ön kapta el tőle, vagy ő kapta el magától. A csípős pisilőn két ember fog meggazdagodni, az már most borítékolható. A két válóperes ügyvéd.

J. István kérdezi Szabadszállásról: Mit jelent a politikai mutyizmus kifejezés?

A politikai mutyizmus rendszerváltásunk nagy találmánya. Politikusaink háttéralkuk tömkelegével tartják szinten magukat és pártjukat. A háttéralkuk lényege a választók folyamatos szívatása úgy, hogy a politikusok jóléte lehetőleg a legnagyobb szinten fenntartható legyen. Ez a jólét természetesen kiterjed a holdudvarukban sütkérező senkiházi seggnyalókra is. A mutyizmus esetében is a tisztességes adófizetők vannak elsősorban leszarva.  Másodsorban is, de ez most lényegtelen.

T. Mátyás írja Szegedről: Most olvastam, hogy a szadesz mind a 176 választókerületben tud egyéni országgyűlési képviselőjelöltet állítani. Vajon hogy csinálják? 

Úgy, hogy az ország tele van, vak, liberális köcsögökkel, akik attól boldogok, ha egy nagy, kék galamb szopatja őket. Mi meg attól lennénk boldogok, ha a nagy, kék galamb végre összecsomagolna és elrepülne kedvenc országába, Izraelbe.

K. Mariann kérdezi Ostyüről: Vajon miért kapott ismét pénzt a békávé a kormánytól, amikor szemmel láthatóan egyesek ellopják onnan a lóvét?

Igen, ellopják, de valószínű, hogy elfogyott az ellopni való, így pótolni kellett. Az is lehet, hogy nem jutott mindenkinek, és ezért a gyors segély. Bárhogy is van, jelenleg a békávé az egyetlen olyan cég az országban, ahonnan büntetlenül el lehet lopni bármennyi pénzünket. Ugyanis ha nem mondtam volna, a mi befizetett adóinkat lopja el az, aki a békávétól lop.  

D. Dániel írja Szentendréről: A feleségem csak akkor hajlandó leszopni, ha emeszpés póló van rajtam. Miért?

Uram! Valószínű, hogy a kedves felesége megszokta az elmúlt évek gyakorlatát, miszerint ha jót és nagyot akar szopni, akkor a kormányra kell hagyatkoznia. Ha továbbra is szopatni akarja, akkor javaslom, hogy szerezzen be magának még néhány emeszpés pólót, hogy azért a kormányváltás után is megmaradjon kedvesének az illúzió. Egyébként majd eltelik egy-két év, és ugyanolyan jóízűen fog szopni a narancsos trikóban is, csak hát ugye, azt ki kell várni. És kinek van arra ideje? 

K. Piroska kérdezi Óbudavárról: Ki írta a Tőkét?

Kisasszony! Hogy ki írta, azt nem mondhatom meg, mert tilos kiejteni a nevét. Hogy ki költi el, azt sem mondhatom meg, mert akkor bevisznek. Na jó, megsúgom. A kormány. Igaz, ők nem csak a tőkét, hanem a bevételt, és a felvett hitelt is elköltik. 

T. Jenő Kecskemétről kérdezi: Mit jelent, ha valaki független szakértő?

A független szakértő mindenkitől független személy. Kivéve attól az egy valakitől, - személy vagy párt - aki az adott témában megfizeti, vagy lefizeti őt. Egy biztos. Amikor a független szakértőt felkérik szakérteni, akkor még valószínű, hogy független. Később is független marad, legalábbis attól, akitől nem függ anyagilag. 

Sz. Orsolya írja Siófokról: Néhány liberális személy népszavazást kezdeményez városunk nevének Zsidófokra való változtatására. Mi erről az ön véleménye?

Kisasszony! Volt már a világban Sztálingrád, volt már ebben az országban Leninváros, van már a fővárosban Orbán tér, mi a baja a Zsidófokkal? 

T. Marcel kérdezi Jászkarajenőről: Vajon mit hoz a kis embereknek a 2010-es esztendő?

A 2010-es esztendő a kisembereknek 12 keserves hónapot, 52 borzalmas hetet, 365 reménytelen napot, a politikusoknak 12 vidám hónapot, 52 gondnélküli hetet, 365 pénzzel teli napot hoz. A 2010-es esztendő egyvalamiben lesz gazdag a kisember számára. A megszorításokban.

Továbbra is várom leveleiket, ha tudok, válaszolok rájuk.

Dr. Vitriol   

