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. –

N. Margó írja Taszárról: A férjem, amikor berúg, mindig azt hajtogatja, majd jön a barátjával, a Janival, és megcsinálják nekem a politikus figurát. Már sokszor kérdeztem tőle, az milyen, de nem mondja meg. A kérdésem, az milyen?

Asszonyom! Milyen a politikus póz? Egyikőjük seggbe kúrja hátulról, a másik elölről szopatja, és közben egyfolytában azt mondogatják, ugye milyen jó! Hát nekik biztosan. A többit döntse el maga.   

S. Oszkár kérdezi Budapestről: Egyik nap korán mentem haza, és két meztelen férfit találtam a gardróbszekrényben. A feleségem azt mondja, hülye vagyok, ha bármi rosszra gondolok, és fogalma sincs, hogy kerültek oda. Nekem meg gyanús az egész dolog, mert szerintem nem szoktak csak úgy a szekrényekben meztelen férfiak ücsörögni. Jól gondolom? 

Kedves Oszkár! Ön briliáns elmével rendelkezik, az a fentiekből is kitűnik. Igaza van, hisz ritkán teremnek meztelen férfiak a szekrényekben, bár, ezek szerint előfordul. Viszont, abban meg a nacsasszonynak van igaza, hogy nem szabad rosszra gondolni. Mert az igen is jó dolog, legalábbis a feleségének biztos, hogy jó, amikor ketten kefélik. Meg különben is! Mi a francért megy maga korábban haza!?

J. Mónika Miskolci olvasónk írja: A férjem, amikor fingik, mindig azt mondja, elrepült az utolsó galamb. Aztán röhögve utána küld még néhányat. Létezik, hogy egyszer tényleg elrepül az utolsó?

Nézze kisasszony! Ezek a galambok rohadt szívósak! Aztán majd április tizenegyedikén kiderül, hogy valóban elrepült e az utolsó?

P. János Salgótarjáni olvasónk leveléből idézek: Azt szeretném megtudni, hogy Fidesz győzelem esetén megmarad e az Orbán tér elnevezés?

Drága uram! Ebben teljesen biztos vagyok sőt! Sejtetni vélik, hogy már most róla van elnevezve az Istenhegyi út is, és azt is rebesgetik, hogy Siófokot tán Viktorfokra keresztelnék. A Lővért pedig Kövérnek. Azt se felejtsük el, hogy van egy Ferencvárosunk is, ami szlávul, Fletográd.

K. Mária kérdezi Monórról: Álmomban politikusaink arca jelenik meg előttem! Aztán hideg verejtékben fürödve felriadok, és azt kiabálom, nem akarok szopni, nem akarok szopni, nem akarok szopni! Ez már annyira rányomja bélyegét mindennapjaimra, hogy még a páromat sem tudom leszopni. Mi erről a véleménye?

Kisasszony! Ezen nincs mit csodálkozni, hisz politikusaink húsz éve szopatnak bennünket. Hogy ez magát ennyire megviseli, az már nagyon szomorú sőt! Elgondolkodtató! Hisz eddig úgy tudtam, csak a munkához, a tanuláshoz, és az élethez való jogainkat vették el az elmúlt években. De hogy már szopni sincs kedve az ember lányának? Ez minden képzeletet felül múl! 

Sz. István kérdezi Tihanyból: Igaz az, hogy a négyes Metró végállomása a tihanyi apátság mellett lesz? 

Drága uram! Ha egy kicsit tovább tart a kampány, és marad még egy kis felesleges pénz a békávé kasszájában, amit kötve hiszek, akkor bármi előfordulhat. Egyébként az nem Metró, hanem vakond vasút, és ott jön majd fel a föld alól, ahol senki sem várja. Mint a vakond. Így, akár ez Tihanyban is előfordulhat. Főleg most, hogy a várható új kormány, megint össze akar majd csókolózni a történelmi egyházakkal. 

L. Orsolya írja Budapestről: Mi lesz akkor, ha az SZDSZ nem kerül be a Parlamentbe? 

Akkor, drága Orsolya? Nemzeti ünnep, a szokásos körítéssel. Tűzijátékkal, ejtőernyősökkel, ének és zenekarokkal. És természetesen zongorán kísérik majd a főpolgármester urat, aki nem énekel majd, hanem végre valahára elhúz innen.  

J. Csaba kérdezi Monokról: Mi lesz akkor, ha az MSZP nyeri meg a választásokat?

Akkor, kedves Csaba? Csalást kiált és a szavazatok újraszámlálását követeli majd a jobb oldal. 

K. István kérdezi Jákóról: Mi lesz akkor, ha a FIDESZ nyeri meg a választásokat?

Akkor, kedves István? Csalást kiált és a szavazatok újraszámlálását követeli majd a bal oldal.
   
D. Dániel Csopaki olvasónk kérdezi: Mi lesz akkor, ha a Jobbik nyeri meg a választásokat?

Akkor, kedves Dániel? Csalást kiált és a szavazatok újraszámlálásáért tüntet majd a jobb és a bal oldal.

J. Katalin kérdezi Mohácsról: Mi lesz akkor, ha az MDF nyeri meg a választásokat?

Akkor, kedves Katalin? Olyan nem lesz.



Továbbra is várom leveleiket, ha tudok, válaszolok rájuk.


Dr. Vitriol   




