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. –

K. Margit írja Újfehértóról: A vőlegényem a választások után szeretné megkérni a kezemet, és nem tudom igent mondjak e neki. Ugyanis Ő a Fideszt támogatja, én pedig a Jobbikot. Az Fidesz elnöke viszont kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem köt koalíciós megállapodást a Jobbikkal. Mit tegyek?

Kisasszony! Tegye azt, amit a nagy politika tesz majd a választások után. Ugyanis én úgy gondolom, hogy a hőn áhított kormány megszerzése érdekében, az elnök úr magával az ördöggel is koalícióra lépne, nemhogy a Jobbikkal. 

J. Ferenc kérdezi Budapestről: Azt szeretném megtudni doktor úr, hogy mit nevezünk választási csalásnak?

Tisztelt uram! A választási csalás az, amikor nem a Fidesz nyer. Választási csalás az, amikor nem a jobb oldal nyer. És választási csalás az, bár ez még sosem fordult elő, ha valamelyik cigány tömörülés fut be győztesként, vagy akár csak bejut a Parlamentbe.

P. Viktória, kunszentmiklósi olvasónk leveléből idézek: A férjem minden hajnalban borzasztóan büdös galambokat ereget, és röhögve azt hajtogatja: - liberális vagyok, liberális vagyok, liberális vagyok. - Ön szerint ez valamiféle betegség?

Asszonyom! Hogy fingik a kedves férje, az nem betegség. De hogy a liberálisokhoz húz, és ennek az eszeveszett baromságnak még hangot is ad sőt, felvállalja! Hm. Jó lenne, ha megnézetné őt valami komoly szakemberrel. Lehetőleg ne liberálissal. 

S. István kérdezi Szabadszállásról: Doktor úr! Ön szerint milyen lesz az elkövetkező négy esztendőnk, ha a Fidesz nyer? Milyen lesz, ha az Mszp nyer? Milyen lesz, ha a Jobbik nyer? És milyen lesz, ha valamelyik más párt nyer? Kérem, röviden válaszoljon. 

Kedves uram, röviden válaszolok: szar, elképzelhetetlen, nehezen hihető, olyan nem lesz. Egyébként bárki nyer, szar lesz. 

K. Sarolta írja Miskolcról: Doktor úr! Ön szerint mit nevezünk politikai impotenciának? Ugyanis a férjem Mszp-és képviselő, évek óta nem tud szexuálisan kielégíteni, és ezt a magas politikára fogja. 

Nézze asszonyom! A férje a dolog eltusolása érdekében a magas politikába kapaszkodik. Azt javaslom, Ön pedig kapaszkodjon bele a kedves férje farkába, és lassan, érzelmesen kezdjen bele az öszödi beszédbe. Ha erre felpattan a férje szerszáma, akkor minden rendben van. De ha nem, akkor nem a magas politikában, hanem Önben van a hiba. 

P. György kérdezi Kecskemétről: Mit nevezünk politikai hiteltelenségnek? 

Politikai hiteltelenségnek nevezhetjük szerintem, az elmúlt húsz évünket, mivel a mindenkori kormányzó pártok húsz éve hazudnak választóiknak, teszik tönkre országunkat. De még mindig nem elég hiteltelenek, mert még mindig van pár millió honfitársunk, aki hisz nekik, bízik bennük, rájuk szavaz. Úgyhogy ebből kiindulva, nem tudom mit jelent a kifejezés: politikai hiteltelenség. 

T. Sára írja Szalkszentmártonból: A férjem munkanélküli, és prostitúcióval keres némi pénzt. A lányom egyetemista, és másodállásban kurválkodik. Egyedül én dolgozom, minimálbérért. Erről Önnek mi a véleménye. 

Asszonyom! Ha Ön nyolc órát dolgozik a szaros minimálbérért, akkor az egész családból Ön keresi a legkevesebbet, de vigasztalódjon azzal, hogy Ön szopik a legtöbbet. 

J. Tibor kérdezi Budapestről: Mit takar az Szdsz-Mdf összefogás? 

Hogy mit takar, azt nem tudom, de, hogy mit akar, azt sejtem.  Például, szeretné szavazásra bírni azt a néhány szerencsétlen agyalágyultat, aki még úgy hiszi, hogy létezik liberális konzervatizmus. Ez olyan valami, mint a liberális bolsevizmus. Vagyis egy ökörség. Annak sem volt sikere, és szerintem ennek sem lesz. Viszont, ebben a felállásban lehet szidni a másikat, ha nem jutnak be a Parlamentbe. És nem jutnak be, az, tuti.  

Tóth Maca leveléből idézek: Egyre többször azt álmodom, hogy választási nagygyűlésen vagyok, melyen együtt kampányol a két nagy párt, és a két pártvezér félmeztelenül ölelkezik. Mielőtt megcsókolnák egymást, felébredek. Ön szerint ez mit jelent?

Kisasszony! Hogy mit jelent, azt majd meglátjuk a választások után, mivel azt gyanítom, a győztesnek össze kell majd csókolóznia valakivel. De hogy ki lesz az? A fene sem tudja, de nincs nagy választék, az biztos, mint ahogy az is biztos, hogy mindenképpen jó gyomor kell majd hozzá. 

T. Tibor írja Budapestről: Az apósom megrögzött baloldali, ráadásul egy hülye fasz! Nincs valami ötlete, hogy mit csináljak vele?

Drága uram! Megnyugtatom, az én apósom is egy hülye fasz, ráadásul Ő is baloldali, és ami még a rovására írható, az-az, hogy Ferinek hívják. Gondolhatja ezek után, hogy nem tudok válaszolni a kérdésére.        
  


Továbbra is várom leveleiket, ha tudok, válaszolok rájuk.

Dr. Vitriol   


