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. Barbara írja Kunszentmiklósról: A férjem jobban szereti a hasát, mint engem. Mit tegyek?

Asszonyom! Elkövette azt a hibát, hogy levele mellé, egy fényképet is mellékelt, amin Ön látható. Így a felsorolt dokumentumok tanulmányozása után bátran kijelenthetem, ha maga lenne a feleségem, én egy szelet zsíros kenyeret is jobban tudnék szeretni, mint Önt.    

Sz. István írja Budapestről: A szemét anyósomat a vonat alá akartam lökni. Amikor odaértünk, akkor derült ki, hogy a MÁV megszüntette a vonalat. Most mit tegyek?

Uram! Próbálkozzon a BKV-nál. Ott még van annyi pénz, hogy ne vonalakat, hanem zsíros állásokat szüntessenek meg, kellő végkielégítések reményében. 

P. Amál kérdezi Mátészalkáról: Mit nevezünk totális káosznak?

Totális káosznak azt nevezzük, ami hazánkban folyik húsz éve. A mindenkori kormány nagyhangon, hazudva kormányoz, a mindenkori ellenzék köpködve, kígyót-békát kiabálva ellenez. Ebből kifolyólag senki sem tudja mi az igazság, és hogy mit kellene tenni. Ezt az átláthatatlan helyzetet kihasználva, a mindenkori zsidóság a zavarosban halászva lefölözi a hasznot. Az ország pedig szép lassan csődbe megy.  

K. Sándor Miskolci olvasónk leveléből: A feleségemnek vörös hajú, szeplős, cigány gyereke született. Én fehér bőrű, szőke hajú, kék szemű magyar férfi vagyok. Maga szerint lehetséges, hogy én vagyok az apa?   

Uram! Leirt paramétereit figyelembe véve, maga tiszta árja, északi típus, aki legalább annyira magyar, mint indiai. A felesége paramétereit figyelembe véve, Ő egy büdös kurva. A gyermek paramétereit figyelembe véve, hm… talán, zsici. Most ezek után én kérdezem. Mi a kérdés? 

T. Ibolya kérdezi Alsózsolcáról: Miért négyévente vannak az Országgyűlési és Önkormányzati választások hazánkban?

Azért kisasszony, mert évente csak a malacoknál van választási. Igaz, hogy politikusaink sokszor úgy viselkednek, mint a disznók, de azért az mégis csak sértés lenne rájuk nézve. Mármint a disznókra. Egyébként azért vannak hazánkban négyévente választások, mert híres tudósok hosszú kutatások után kimutatták, ennyi évnek kell eltelnie ahhoz, hogy mind a politikus, mind a baráti köre megtudjon gazdagodni.  

O. Péter írja Kántáról: Városunk polgármestere és képviselő testülete már a második négy éves ciklusát tölti. Eddig bármit ígértek, nem tudták megvalósítani, viszont elég rendesen megszedték magukat anyagilag. Most, a választások előtt, megint ígérnek. Mit tegyünk? Szavazzunk a régiekre, akik biztos, hogy nem tesznek semmit, viszont már elég gazdagok, vagy válasszuk az újakat, akik szegények, és szintén ígérnek. Vagy, ne szavazzunk senkire? 

Kedves Péter! Az Önök problémája, országos probléma. Ha a régiekre szavaznak, akkor ugyanúgy nem történik semmi, csak tovább lopják a pénzt. Ha az újakra szavaznak, akkor azok is lopják majd a pénzt, kérdés az, hagynak e annyit, hogy fejleszteni tudjanak. Nem hinném. Ha pedig nem szavaznak senkire, akkor sem spórolnak egy büdös buznyákot sem, mert akkor majd valakik lopják el a pénzt, különféle trükkös pályázatokon keresztül. Tulajdonképpen, ha megnevezzük a tolvajokat, ha nem, úgysem történik velük semmi. 

K. Edit kérdezi Soltról: Milyen bizottság nincs még a Parlamentben?

Ez nagyon jó kérdés kisasszony, gratulálok. Utánajártam, és örömmel jelentem, találtam egyet. Nincs a Bizottságok Munkáját Felügyelő Bizottság. De, cikkem megjelenése után pár héttel már azt is felállítják. Hogy honnan tudom? Találja ki.

T. Oszkár Budapestről írja: Amikor hazamentem, a feleségem a szomszéd Józsi faszát szopta. Ezen én borzasztóan felháborodtam, mert a feleségem Szadeszes a Józsi pedig Fityiszes. Nem hittem volna, hogy az asszony idáig süllyed. Amikor kérdőre vontam, azt válaszolta, a Józsi ígért neki fűt-fát.

Ez roppant érdekes, kedves uram. Mert ha a felesége csinálja, akkor ő egy szopós kurva. Ha párt csinálja ugyanezt, akkor ez a koalíció. Egyébként ezen nincs mit csodálkozni, mert a kis pártok általában leszopják a nagyokat. Főleg akkor, ha a nagy, fűt-fát ígér a kicsinek. 

K. Mária leveléből idézek: Nyugdíjas vagyok. Most engedtek ki a kórházból. Minden nap nézem a tévében a parlamenti közvetítéseket. Csodálkozva látom, hogy a terem tele van sok nyikhajjal, és nem látom Kádárt, Fockot, Biszkut és a többieket. Nem tudja ennek mi az oka?

Drága Mária! Remélem nem az időskori elhülyülés telepedett elméjére, csak átaludta az elmúlt húsz esztendőt. Ha így van, akkor ne keseredjen el, mert az ott megjelenteken kívül szinte semmi sem változott. Ugyanúgy folytatódik a rablógazdálkodás a korrupció, és ugyan olyan jól élnek most is az elvtársak, mint régen. Akarom mondani, az urak.    

Z. László kérdezi Tassról: Úgy tudom, hogy a miniszterelnök úr az egyik futballcsapatnál kapus, és a Fidesz vezetője pedig egy másik csapatnál csatár. Ön szerint fognak egymás ellen játszani? És ha igen, rúg gólt a csatár, vagy nagyon jó a kapus?

Kedves uram! Ezek az urak botcsinálta játékosok. De azt hiszem, mindannyian jobban jártunk volna, ha komolyabban veszik az edzéseket, csak a focira koncentrálnak, és labdarúgók maradnak.   

Továbbra is várom az olvasók leveleit, ha tudok, válaszolok rájuk.

Dr. Vitriol


