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. Terézia írja Budapestről: A férjemnek hónapok óta nincs erekciója, viszont elvárja, hogy a puha pöcsére megjátsszam az orgazmust. Amikor nagy nehezen összehozok egy műlihegést, akkor felugrik az ágyról, és azt kiabálja: - Igen! Megcsináltuk! – azt kérdezem a doktor úrtól, hogy mit tegyek?

Asszonyom! Lihegjen és szenvedjen tovább. Mi is ezt tesszük, és higgye el, mi sem élvezzük. 

J. Péter panaszolja Szolnokról: Pozsonyba kirándultunk, és egyik hajnalban rajtakaptam a barátnőmet, amikor a szállodai szobánkban kéjesen lihegve simogatta Fico mellszobrát.

Tisztelt uram! Ezen nincs mit csodálkozni. A nők szinte kivétel nélkül megvesznek egy ritka nagy faszért.

P. Tamara kérdezi Szabadszállásról: Miért van az, hogy sokkal több a cigánygyerek, mint a magyar?

Azért kedves hölgyem, mert a cigányság még mindig a kommunista eszméket vallja: Világ proletárjai közösüljetek.  Vagy egyesüljetek? Tudja a fene. Mindenesetre, még mindig működik a dolog.  

J. Ibolya írja Kislétáról: Amikor meghallom a szót, hogy Magyar Gárda, akkor megmagyarázhatatlan kéjes érzés kerít a hatalmába. Ez normális?

Nézze kisasszony! Magát kéjes érzés bizseregteti, de ismerek olyat, aki ettől össze is szarja magát. Tehát, ha ezt vesszük alapul, akkor ez normális, mert inkább élvezze tele, mint összecsinálja a bugyiját. 

K. István budapesti olvasónk leveléből idézek: Villamosvezető voltam, és egy fillér végkielégítés nélkül rúgtak ki a Békávétól. Azóta nem vagyok képes kielégíteni az asszonyt. Mit tegyek?

Uram! Csupán annyit kellene tennie, hogy a felesége kezébe nyomja a napi sajtót. Akkor ő vagy elájul, vagy nyomban elélvez, mivel rögtön a szemébe tűnik majd, hogy egyedül csak önt zavarták el a cégtől súlyos milliók kifizetése nélkül. Ha van esze a kedves feleségének, akkor legközelebb minimum egy Békávés osztályvezetővel kezd ki, és nem egy nyamvadt kis villamosvezetővel.   

S. Olga kérdezi Mátészalkáról: Szlovákiába szeretnénk a hét végén nászútra menni, viszont erről az anyósom nem értesítette a Fico kabinetet. Most mit tegyek? 

Kisasszony! Most már ne tegyen semmit, mivel kifutott az időből, De van egy jó hírem! Valaki egész biztos, hogy élvezni fog. Vagy ön, vagy a Szlovákok. Ugyanis vagy megbasszák magácskát, vagy kibasszák onnan. 

K. Rita írja Győrből: Minden dugás közben a férjem elhadar egy verset. – Kiki riki, Gyurcsány Feri, éljen Demszky és Medgyesi. – utána hatalmasat élvez. Én meg hoppon maradok. Mi erről a véleménye doktor úr?  

Asszonyom! Javaslom, hogy ön már az előjáték alatt szavaljon egy hasonlóan gyönyörű verset. – Kiki riki Orbán Viki, éljen Kósa és Tarlós Pisti! – van rá egy négyzetméter söröm, hogy ezek után a kedves férje sem fog élvezni.  

K. Linda budapesti olvasónk kérdezi: Mit tegyek ugyanis az apósom összevásárolta a környék összes libáját, - természetesen nem fizette ki őket - és indulni akar a következő választásokon.

Asszonyom! Fizessen ön a papa helyett. Egyébként ne tegyen semmit, a befektetett pénz egészen biztos, hogy busásan megfog térülni. Ugyanis ha nem mondtam volna, a kedves apósa a legjobb úton halad a sikeres politikai karrier felé. És ne feledje, Ludas Matyi csak egy libával kezdte, mégis sokra vitte.  

J. Piroska Kiskunmajsai olvasónk leveléből idézek: Azt hallottam, hogy a kommunista diktatúra miatt, beakarják tiltani hazánkban a piros színt. A problémám az, hogy nekem általában piros színű a menszeszem. Mit tegyek?

Kisasszony! Igyon zöld tintát, vagy szeretkezzen méregzöld színű, földön kívüli, igen csúnya urakkal. Akkor vagy nem lesz menszesze, vagy lesz, csak zöld. Egyébként a kék színt nem ajánlom, mert ezt a színt is pont most golyózzák ki Országunk Házából. 

G. Sándor írja Tétéről: Kicsit elhíztam, és narancsbőrös lettem. Mit ajánl a doktor úr?

Először is magamat ajánlom, - mint legjobb szakembert - másodszor pedig azt, hogy lépjen be. A jelszavam az, hogy minden embert a megfelelő helyre, abból gond nem lehet. A libabőrösök a libásokhoz, a narancsbőrösök a narancsosokhoz kell, hogy tartozzanak. Aztán ha már ott sem kellenek, akkor irány az EU.

H. Péter panaszolja Miskolcról: A szomszédunkba cigányok költöztek. Ellopták a fáimról a gyümölcsöt, a kerékpáromat és a kerti szerszámaimat. Mit tegyek?

Uram! Először is! Amit ön ír, az, kimeríti a rasszizmus fogalmát, mivel minden ember egyenlő! És aki egyenlő, az nem lop, mert akkor mindenki lopna. Másodszor! Ha a dolgos romák szempontjait nézzük, akkor az ő szomszédságukban lakik egy kötözködő, rosszindulatú magyar paraszt. Aki nem tudja elviselni az ő szokásaikat. Nem tudja elviselni, amikor csemetéik leszedik a kertjében termő gyümölcsöt, és azt sem tudja elviselni, amikor kérdezés nélkül kölcsönveszik a kerékpárját, kerti szerszámait. Vagyis, kedves uram, a hiba önben van, és ezúton kérem, hogy otromba, rasszista leveleivel ne zaklasson engem sem, és a szerkesztőséget sem. A tanácsom pedig az, hogy legyen sokkal türelmesebb és sokkal toleránsabb. 
Továbbra is várom a kedves olvasók leveleit, ha tudok, válaszolok rájuk.

Dr. Vitriol






