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. Gabriella írja Zsámbokról: Az élettársam teljesen odavan Lendvai Ildikóért. Ön szerint, ez kétségbeejtő, vagy teljesen elfogadható, mivel egy neves személyiségről van szó.

Kisasszony! Én még sosem láttam az ön fényképét, az Elnök asszonyét viszont igen. Arra kérem, igyon meg egy felest, vegyen egy mély lélegzetet, és álljon a tükör elé. Ha kellemes a látvány, rúgja ki a párját, ha viszont kellemetlen… hm. … Akkor jobb ha …. Szóval érti, nem?

J. Sándor kérdezi Kölesdről: Úgy számolom, hogy csak három párt jut be a Parlamentbe a következő választások után. Fidesz, Mszp, Jobbik. Ha a Fidesznek nem lesz meg a kétharmados többsége, akkor ön szerint koalícióra lép majd valamelyikkel is? 

Nézze. Az elnök úr szerint nem, mert a Jobbikot megveti, az Mszp-ét pedig utálja. Igaz, a 88-as választások előtt ugyanezt mondta a Kisgazdákkal kapcsolatban is, aztán mégis csak koalícióra léptek. Tehát maradjunk annyiban. Nem lépnek szövetségre most, mert az elriasztaná a választóikat. Utána meg már tök mindegy mit csinálnak, hisz ott vannak, kormányoznak, mi pedig ismét le leszünk szarva négy évig, ők meg azt csinálnak, amit akarnak, szintén négy évig. 

K. Eleonóra írja Szegedről: a Magyarok Szövetsége, Vukics Ferenc elnök úr vezetésével visszaakarja állítani a királyságot, és a Szent Istváni alkotmányt. Ön ezt jó dolognak tartja?

Feltétlenül! Ha egy nemrég alakult gittegylet – bukott politikusok gyűjtőhelye - ilyen nagy volumenű ötlettel áll elő, azt komolyan kell ám venni! Milyen jól hangzik már: Öfelsége, első Vukics Ferenc, Isten kegyelméből Magyarország ura, a hit védelmezője. De ha esetleg ez a hülye Parlament ezt a fenomenális ötletet leszavazná, akkor még mindig ott van a kormányzói státusz, amit azért oda lehetne adni az Elnök úrnak, nem igaz? Az Alkotmányról nem nyilatkozom, mert abban tényleg vannak homályos, idejét múlt baromságok. No de azért remélem, hogy nem a Szent Istváni alaptörvény lesz a tényleges megoldás.  

B. László leveléből idézek: Mostantól büntetik azt, aki a gárda egyenruhájában, - fekete nadrág vagy szoknya, fehér ing vagy blúz - vagy ahhoz hasonlatosban jelenik meg nyilvános helyen. Szombaton temetésre kell mennem, mit tegyek?  

Annyi más szín van a világon, kedves uram! Nem hinném, hogy csak fekete – fehérben lehet temetni. Mit szólna, mondjuk rózsaszínű öltönyhöz, sárga inghez, kék nyakkendőhöz, amihez fenemód jól passzolna egy hetykén félrevágott világoszöld kalap, ugyanilyen színű cipővel. A koporsó lehetne, mondjuk, piros. Ezzel két legyet üthet egy csapásra. Ha ilyen színes a temetési forgatag, akkor az emberek kedve is jobb. Azt is mondhatnám, hogy jó kedvvel, dalolva lehet temetni. Tán még az elhunyt is jobb kedvvel megy a föld alá. Temetés után pedig együtt maradhatnak, és mint színes forgatag térhetnek be a sarki discóba, tort ülni. 

S. Jolán írja Borsodnádasdról: Azt mondják, azt írják mindenhol, hogy félni kell az egyenruhában, zárt alakzatban parádézó, feloszlatott Magyar Gárdától. Engem húsz rongyos cigány vert össze fényes nappal. Ellopták a táskámat, leköptek, mert magyar vagyok. Ez nem rasszizmus?

Nem kisasszony, ez nem rasszizmus. A rasszizmus az, amit maga művel. Aljas módon cigányoz, kiemeli, sugallja a feloszlatott gárda fontosságát, és olyanokat állít, amik nem történtek meg. Maga kérem részegen elesett az úton, a táskája elgurult, és az arra járó, békés roma férfiak segítségével került szakszerű orvosi ellátás alá. Vegye tudomásul kisasszony, hogy egy roma, nem lehet rasszista! Nem úgy, mind ön! Mert maga kisasszony, egy minden hájjal megkent cigánygyűlölő, akinek kitalációitól hemzsegnek az internetes fórumok, és a különféle szélsőséges rádió és tévéadók műsorai. Szégyellem magam, hogy az ilyen szemét cigánygyűlölők miatt vannak szegény Draskovics miniszter úrnak álmatlan éjszakái. Hm! Még hogy a jóságos gárda! Frászt! A jóságos roma lakosság! Testvéreink, cigány barátaink! Szeressetek minket, hisz lassan többen lesztek, mind mi! Könyörgöm, hadd hajtsuk igátokba buksinkat! Mert ha mi nem leszünk, netán bajunk esik, akkor miből fogtok megélni?

B. Péter kérdezi Szabadszállásról: Miért nem törlik el a választásokon a listás szavazást?

Azért kedves uram, mert akkor egyik szava hihetetlen, képmutató politikusunk sem jutna be Országunk Házába, és meglehetősen hülyén nézne ki az üresen kongó ülésterem. Persze, a széksorok most is üresek, mert polivigyoréknak igencsak büdös a munka. És mi van, ha büdös? Semmi. A fizetést megkapják, a lóvénak meg nincs szaga. 

J. Ibolya kérdezi Miskolcról: Ön szerint lesz kisebb Parlamentünk?

Feltétlenül. Például eltudok képzelni egy marcipánból készült Parlamentet, ami jóval kisebb az eredetinél. És a korrupció miatt is jobb a nagyobb létszámú Parlament. Igaz, korrumpálódni bárhol lehet, nincs helyhez kötve. De mégiscsak könnyebb háromszázhatvannyolc embert megvesztegetni, mint kétszázat. Gondolja el. Felhívja, és azt a választ kapja, most nem tud megvesztegetni, mert abban az időpontban más veszteget. Kérem, álljon sorba. A szél megütné, ráadásul az ügye sem haladna. Így jobb, ha többen vannak, gyorsabban haladhat a megvesztegetés. Tudja, nem akad el a bürokrácia útvesztőjében.


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

Dr. Vitriol     


     


