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. –

P. Piroska Budapestről írja: Válófélben vagyunk. A férjem nem tud sem kielégíteni, sem anyagilag végkielégíteni. Mit tegyek?

Asszonyom! Vásároljon magának egy vibrátort, és tegyen rá egy vasutas sapkát. A vibrátor kielégíti, a vasút meg végkielégíti. Tehát azt javaslom, hogy arccal a vasút felé maszturbáljon.   

S. János írja Kesztölcről: Az egyik szomszédom fideszes, a másik szomszédom emeszpés. Számomra furcsa, hogy a kert végében csak egy budi áll, és mindketten azt használják felváltva, nagy egyetértésben.

Kedves uram! Nincs ebben semmi furcsa, mert azért azt már megszoktuk húsz év alatt, hogy a politikusok szara közös. Csak arra vigyázzon, nehogy az ön nyakában kössön ki szippantáskor, mert azért ez is szokás mifelénk. 

J. Mária Nyékládházáról kérdezi: Mi a költségvetés?

A költségvetés, a politikusok által ellopott pénzek maradékának az újraosztása úgy, hogy ismét minden politikus megtalálja a maga és családja számítását. 

T. Tamás budapesti olvasónk kérdezi: A volt kommunista párttitkárból, aki ráadásul tanácselnök volt, mostani rendszerünkben, hogy lehet fideszes polgármester?

Higgye el nekem kedves uram, csak a mez színe, és a játék neve változik. A játékosok, és az általuk felállított szabályok azok változatlanok. 

Cs. Éva Budapestről írja: Azt olvastam, hogy földünkön minden negyedik ember kínai. Nagyon félek, hogy rájön a férjem, ugyanis nekünk négy gyerekünk van. 

Asszonyom! Ha eddig nem jött rá a férje, hogy a vágott szemű kölök nem az övé, akkor hülye. De az is lehet, hogy a férje kínai, és akkor maga a hülye, mert ezt nem vette észre. De persze a férje is hülye, mert ha ő a kínai, akkor ki a másik három gyerek apja? Szép család, csak gratulálni tudok. 

K. István kérdezi Miskolcról: Ki nyeri a jövő évi választásokat?

Uram! Azt nem tudom megjósolni, hogy ki nyeri. Viszont azt tudom, hogy mindenki vesztes lesz, aki ebben az országban él. Kivéve azt a maroknyi semmittevőt, akiket úgy hívnak, politikusok. 

J. Barbara írja Vácról: Szeretem a politikusokat, szinte mindegyikkel szimpatizálok. Önnek mi erről a véleménye?

Kisasszony! Ne csüggedjen! Kérdezze meg háziorvosát, gyógyszerészét. Biztos, hogy van erre valamiféle megoldás. 

S. Sándor kunszentmiklósi levelezőnk soraiból idézek: Akkor alszom a legjobban, ha parlamenti közvetítést nézhetek a televízióban. Mi erről az ön véleménye?

Ez természetes, mert a folyamatos, monoton hazudozás elálmosítja az embert. Azt is tudom, hogy önnél már csak az a pár politikus szunyókál mélyebben, aki valamiféle tévedésből még bent maradt az ülésteremben, és kénytelen végighallgatni az aktuális hazudozót.  

K. Sára kérdezi Jászladányból: Városunkból gyalogos cigányok indultak Budapestre, így tiltakozva rossz sorsuk, nehéz megélhetésük ellen. Mit tanácsol, hogy jobb soruk legyen? 

Csúnya dolog, hogy gyalogolniuk kell, amikor tudom, hogy önnek is van autója, kedves Sára. Nyugodtan felvihette volna őket a fővárosba, hogy ne kelljen gyalogolniuk, ne kelljen rongyosra taposniuk a mástól nehezen megszerzett cipőket. Másodszor. Azt is tudom, hogy ön, mint nyugdíjas, minden kibaszott, rohadt nap otthon döglik és nézi a tévét. Ezzel megakadályozza, hogy ezek a szerencsétlenek betudjanak önhöz törni, hogy így biztosítsák megélhetésüket. Tehát, több megértést, és több emberséget kérek, kedves Sára. 

Sz. István írja Tassról: Mifelénk rengeteg a galamb, sok kárt okoznak, erre szeretnék valami megoldást találni.

Ez így, ebben a formában nem igaz! Ugyanis ha minden igaz, országszerte sincs már 200.001 galamb, hála az égnek. De ha mégis, a jövő évi választásokig növekedne ez a szám, akkor az, vagy csalás, vagy ámítás, és majd akkor kitaláljuk, hogy mit tegyünk. 


Továbbra is várom a kedves olvasók leveleit, ha tudok, válaszolok rájuk.   

Dr. Vitriol     







 


