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. –

M. Miklós írja Budapestről: Korábban értem haza, és a feleségemet a barátom karjaiban találtam. Mit tegyek? 

Túlórázzon, és akkor minden a legnagyobb rendben lesz. Ha ennek ellenére sem változik a helyzet, akkor változtasson állást, mert magában van a hiba, és nem az asszonyban. Ha még ez sem segít, akkor váljon el. Hagyja ott a lakást, a kocsit és a nyaralót, elvégre az ember örül, ha örömet szerezhet a barátjának, nem igaz? 

K. Mónika kérdezi Győrből: A barátját az hozza lázba, ha a szavazófülkében szexelhet. Problémája az, hogy négyévente vannak választások. Mit tegyen?

Költözzön le Pécsre, ott az utóbbi időben minden hétvégén népszavazást tartanak. Így önök is jól járnak, mert dughatnak kedvükre, és a Pécsiek is jól járnak, mert lehet, hogy ez a két szavazat hiányzik ahhoz, hogy végre érvényes legyen a voksolásuk.

B. Valériának, Jászkarajenőről, az apósával van problémája, aki Holdkóros: Amikor a férje éjszakás, akkor az apósa bemászik az ágyába, és hangosan lihegve élteti a kormányt, közben persze, alszik. Amikor a mondandó végére ér, akkor hatalmasat élvez, majd visszamászik az ágyába. Olvasónk azt kérdezi, mit tegyen, mert minden éjszaka disznómód néz ki az ágya.   

Ne tegyen semmit, mert aki ettől a kormánytól élvez, akár ébren, akár alva, az előbb-utóbb vagy meghal, vagy a diliházban köt ki. Kérem asszonyom, legyen türelmes.

K. János írja Bükkszentkeresztről: A felesége szex közben azt lihegi, hogy ne gordonkázz fiacskám a popómba! Eddig szerette, ha seggbe kurták, vajon mitől változott meg?

Az ok, kedves uram, pofon egyszerű. Valószínű, hogy a seggében érzi a megszorító intézkedéseket, mellyel, ha jól belegondolok, nincs egyedül. 

J. Sára kérdezi Kunszentmiklósról: Mi az a szexuális demokrácia?

Ugyanaz, mint a politikai demokrácia. Demokratikusan megválasztott vezetőink, demokratikusan megmondják nekünk, hogy mikor és mennyit szopjunk ahhoz, hogy nekik demokratikusan, kurva jó legyen. 

T. Tamás kérdezi Budapestről: Minden éjjel hatalmas csokor vörös szegfűvel álmodik, ami leteperi őt és magáévá teszi. Amikor felébred, tiszta víz az ágya, sajog a szája és a feneke. Mit jelenthet az álom? 

Az álom magáért beszél. Hisz lassan öt éve szopatnak bennünket, és úgy látom, hogy most a vége felé, még seggbe is támadnak. De megnyugtatom, hogy pár év múlva egy nagyfaszú naranccsal fog álmodni, valami hasonlót.

Sz. Vera írja Miskolcról: Megleste az anyósát, amint a régi vörös pártkönyvét szorongatva maszturbált a sufniban. Azt kérdezi, mi erről a véleményem?

Semmi. A kedves mama nosztalgiázott. Valószínű, hogy felidézte azokat az időket, amikor a párttitkár és a téeszelnök felváltva dugta őt a sufniban, miközben a kedves férje vietnámi műszakban volt a téeszben. Egyébként pár év múlva magát is meglesi majd a menye. A különbség annyi lesz, hogy önt a párt elnöke és valamelyik KFT vezetője fogja dugni, a pártkönyve nem biztos, hogy piros lesz, és az is lehet, hogy mindez nem a sufniban, hanem mondjuk valami irodában fog lejátszódni, miközben a kedves férje a munkanélküli hivatalban áll sorban. 

P. Géza kérdezi Pécsről: Mi az a szavazó szopatás?  

A szavazó szopatás nem új dolog, hisz, immáron húsz esztendős. A pedofíliához hasonlítanám. Lényege, hogy a politikusok különféle ígéretekkel magukhoz édesgetik a szavazókat, aztán mikor már minden bizalom megvan feléjük, akkor jó alaposan megszopatják őket.

J. Viktória azt kérdezi, vajon anyakönyvezet név-e a Fletó?

Egyelőre nem, de félek, hogy ami késik, az jön. Hisz a gordon blauról is azt hittem, kaja, azt tessék. 

P. Péter írja Bécsből: Köszönöm, hogy az elnök asszony megszabadított bennünket Gyuritól! Örök hála ezért.

Szívesen máskor is, csak szóljanak nyugodtan, ha van még valaki, aki szóba jöhet a jövő évi választásokon. Biztos, hogy találunk neki komoly tisztséget hazánkban. Ott tartunk már, hogy ruszki is lehet az illető, tök mindegy, csak ne magyar legyen. Kevés kikötésünk van: Törve beszélje anyanyelvünket, lehetőleg olyan család leszármazottja legyen, akik utáltak és kizsákmányoltak bennünket, és az sem egy hátrány, ha köztörvényes cselekedetei miatt néhány országból már kitiltották a fickót. Ha teljesen le van égve, az sem számít, majd mi ellátjuk sok lóvéval, és kevés munkával. Hisz teljesen mindegy, mennyien élősködnek rajtunk, nem igaz?

Várom a további leveleket, ha tudok, válaszolok rájuk:

Dr. Vitriol        

