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. 

P. Aranka kérdezi Jászfényszaruról:
A férjemmel a Parlamentben kirándultunk, és az én drágámra ott jött rá a dugási vágy. Magáévá is tett az egyik ablakmélyedésben. Nekem azóta lelkiismeret furdalásom van.

Ne legyen, kedves asszonyom! Mert míg magácskát a Nagy Házban baszták, addig bennünket ugyan onnan baszogatnak. És ugye, ez nem mindegy?

J. Viktor, Budapesti olvasónk írja:
A felesége gordonkázni tanul. Azt kérdezi, hogy ez nem veszélyes-e a mai világban?

Ezt én innen nem tudom megítélni. Egy biztos, jobban járna, ha oboázna. A felesége nem biztos, de maga feltétlenül. 

P. Sára Kunszentmiklósról kérdezi:
Mi a különbség a kis magyarok és a nagy magyarok között? Egyáltalán léteznek-e nagy magyarok?

Persze, feltétlenül. A különbséget nem tudom meghatározni, de valószínűsítem, hogy a legtöbb nagy magyar az a régi rendszerben, kis pufajkás volt. 

S. Zsigmond verpelétről írja:
A felesége alkoholista. Rendszeresen berúg, és akkor egy szegfűt lengetve azt kiabálja, Ferit akarom, Ferit akarom! Olvasónk azt kérdezi, mit tegyen?

Üsse le, mert még a végén a fülébe jut, és visszajön!

T. Tamás veszprémi leveléből idézek:
Felesége azt ígérte neki, ha az EP választásokon a szavazók száma eléri a 35%-ot, akkor minden nap szeretkezni fog vele. Ha nem éri el, akkor mással fog kefélni. Olvasónk azt kérdezi, hogy tudná elérni a maximális érdeklődést?

Uram! Nyugodjon bele, hogy az asszony mindenkivel dugni fog, csak magával nem.  

S. Orsolya ceglédi olvasónk panaszolja:
A férje galambos, az apósa narancsos, az anyósa szegfűs, a bátyja pedig tulipános, ő pedig nemzeti radikális. Egész nap zeng otthon a ház. Mit tegyen, hogy a viták elcsituljanak?

Asszonyom! Fogjon meg egy üres boros üveget, tegyen bele benzint, lógasson ki belőle egy rongyot, gyújtsa meg, és ejtse le maguk közé, amikor a vita folyik. Meglássa, rögtön csend lesz. 

B. István Budapestről kérdezi:
Amióta eltörölték a 13. havi nyugdíjat, azóta a feleségének folyamatosan megvan a 13. havi, havija, és nem tudnak nemi életet élni. Mit tegyen, hogy ez megváltozzon.

Vezesse be a 13. havi kurvázást. Ha ez sem segít, akkor kérdezze meg felesége kezelőorvosát, óvszerészét, mert valószínű, hogy ők kezelik az asszonyt. 

K. Timea kérdezi Pápáról:
A férje nem szexel vele. Mit tegyen, hogy ez megváltozzon.

Asszonyom! Mivel volt olyan merész, hogy a fényképét is átküldte levelével, bizton állíthatom, nem tud a mai orvostudomány olyan gyógymódot, amelynek segítségével ágyba tudná csalogatni a férjét. Én sem mennék! Nincs az az Isten! Brrrr!

P. Ferenc írja Kazincbarcikáról:
A múltkor egyik gyerekkori komája utána kiabált az utcán, hogy Fletó, Fletó! Erre többen nekiestek, leköpdösték, megrugdosták. Azt kérdezi, mi erről az esetről a véleményem?

Semmi, hisz természetes emberi reakciót láttunk. Egyébként váltson nevet, vagy várost, vagy bármit, de nekem többé ne írjon, mert kiver a víz már a nevétől is. 

K. Tamara kérdezi Sülysápról:
A férje női ruhában, galambbal a vállán sétálgat a főutcán. Mit szólok hozzá?

Nem irigylem, mert biztos, hogy ő lesz a 200001-ik. És az lenne a végzetünk. Egyébként, neki is.

P. Mónika írja Budapestről:
Az anyám szenilis, és e miatt nagyon boldog. Ugyanis azt képzeli, hogy a kommunizmusban élünk. Mit csináljak, hogy ez megváltozzon.

Semmit, ugyanis a mama, nem sokat téved. Akkor is loptak, most is lopnak, akkor is a kis embert szívatták, most is azt szívassák, és akkor is hülyének néztek bennünket, mint most. Csupán a focicsapat mezének a színe változott, a csapat az a régi maradt. Hagyja meg a kedves mamát, örömteli tudatlanságában.



 





  




