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Amikor az embert elhagyja a humorérzéke, gyaníthatóan politikai pálya 

bíborlik előtte, de ő nem porlik, mint a szikla, mert a szikla egyáltalán nem por-
lik, ezt csak énekeljük. Kuncsori Söndrő pár éve szökkent a média nyergébe, ele-
inte még simán lehetett vele társalogni akármilyen témáról, például a barát-
poszáták rendellenes szexuális viselkedéséről hormontúltengés esetén, vagy a kó-
ros hajladozásban szenvedő egyedek lordosisáról, amit a gerincoszlop fokozott 
előregörbülése okoz, főnökeink előtt. Tudott derülni az olyan alliterációs mon-
datokon, mint: „A lóhangya a lófő lóheréjét eszi” —, nem vette mindjárt magára. 
De egyszer a tízóraijához bennhált borvizet talált inni, és uramfia, mindjárt meg-
világosodott. „Hiszen magam vagyok a lófő!”, kiáltotta diadalmasan. „Vesszen 
minden lóhangya!”  

Az igencsak musztángos médiacsődör néhányszor levetette magáról, de 
Kuncsori Söndrő gyorsképzésű kurultáji leckéket vett azonmód, miáltal dereka-
san elbarantázódott, és ma már echte netrodeósnak számít.  

Egyébképp is megújult: Kuun Cs. Iszkander néven szövegel. Játékosan válto-
gatja a blogkult jellegzetes kifejezéseit, mint: undorvány, hűje Honlapy, majom-
palánta, felhőszobrász, fröccsmester, csúcsanyós, sz.hatvány, k.k.köböző, beton-
fenekű nimfa, tévészatócs, plébojmaca, rombucmanó, agyládavetemény, 
rüheltségrajongó ganajbogár… Egyúttal mély meggyőződés szállotta meg: aki 
másként vélekedik, mint ő maga, az mind-mind, sőt egytől egyig pöcegödri 
zsebnapólka, pincezugi házigöring. 

Heves természete vitte ama műveltségi vitába, ahol arról folyt a leprika, hogy 
melyik Vénusz az eredeti. Kuncsori Söndrő alias Kuun Cs. Iszkander azonnal el-
lentmondást nem tűrt: nyilvánvalóan a Földünktől 40 és 259 millió km között 
változó távolságra kerengő a valós. Otthon a falujában, írta a bolgra, megvan 
még az Árpád-kori Vénusz-domb, ahonnan az Esthajnalcsillagot nézték a jányok 
és legények, két csók között, bitangos szerelmeskedésben. 

Néhány kultúrbuzi rápirított, mondván: mégiscsak borzalmas, hogy olyan 
rükverctotyi kotyog bele, akinek fogalma sincs a vénuszokról, ámorokról, nimfákról! 
Hát a milói Vénusz, hát a Willendorfi? Meg a Szamottrakéi Vénusz?!...  

Ha Kuncsori Söndrő ekkor utánanéz a világhálón, és elnézést kér, csakhamar 
el lesz vala felejtve. De ő éppen ezt nem akarta, ezt az egyet semmiképp. Hallj 
oda, hogy elfelejtsék! Inkább hadd emlegessék, sőt megemlegessék, amíg csak él-
nek. Sőt: halnak! 

És visszaírta, hogy elmúltak azok az idők, amikor a kommunisták kisajátítot-
ták maguknak a csillagokat is, az egész világegyetemet; mert még a műholdon is 



136 Múzsa és lant 

szocializmust akartak építtetni azokkal a szerencsétlen Samottrakó Vénuszokkal, 
megalázva nőtestvéreinket az erejüket meghaladó, hozzájuk nem méltó fizikai 
munkával. 

Na, erre közvihánc képződött a neten. „Ha Karinthy élne, így blogozná ki a 
dolgot: Röhög az egész portál!...” Kuncsori Söndrő alias Kuun Cs. Iszkander tel-
jesen begurult, lélekben olyan fakósárga lett, mint Izabella spanyol hercegnő 
egyetmása, mikor felfogadta, hogy addig nem vált fehérneműt, míg a férje 
Ostendét be nem vette. 

A világhálót meg kell régulázni. Nem a CÉLT szolgálja. Iránytalan geze-
muzaság az egész. Mint a mozi. Megy a sztory, piff-puff, bimm-bumm, a gúdgáj 
lepuffantja a bedgájokat. A duma is olyan. Hogy például „Brad Pitt jó ember, de 
a felesége...” „Kurvára jó a vidrátszegi sör. Kár, hogy nem gyártják, így aztán 
nem is puffad fel tőle az ember hasa.” „Egyszer hasba rúgott egy hajléktalan, 
felpuffadtam, de elkaptam a grabancát, és mindjárt kinyúlt.” „Én jó ember va-
gyok, de ki nem állhatom a sörivó kurvákat, inkább hasba rúgom őket, mint azt a 
hajléktalant, akiről kiderült, hogy már két napja ki volt nyúlva.” 

Az ilyen netcsevej az idegosztályra kergeti Kuncsori Söndrő alias Kuun Cs. 
Iszkandert.  

Mindenkinek visszaír mindent. Miféle világ ez, jajdul fel, amelyben fürdős 
kurvák viszik a szűzmáriás lobogót. 

Hagyni kell, hogy megtérjenek, írja vissza egy modern fürdős lédi; és egyetért 
vele számos politikai transzvesztita és -titó.  

Tudós blogos megállapítja, hogy a Kuncsori Söndrő alias Kuun Cs. Iszkander 
gondolatainak nem más, mint a sértettségét kompenzáló gőg szab irányt. 

Két külföldi pacák, Zeusz, állítása szerint görög és főisten (nahát!), és bizo-
nyos Deus, aki nem definiálta magát (vagyok, aki vagyok), latin digó lehet, be-
kapcsolódván a vitába javasolják: állítsanak szobrot a Samottrakó Vénusznak, de 
nevét változtassák nőneműre, így: Véna.  

Samottrakó Véna lenne a bukott komunista érában megalázott nők szimbó-
luma. Nosza, Kuncsori Söndrő alias Kuun Cs. Iszkander azonnal felkapja a vi-
zet. „Kiknek képzelik ezek magukat? Ők is csak egy-egy isten, ott né, mint a 
többi.”  

És megalakítja a Samottrakó Vénusz Pártot, al-elnevezése szerint a Samott-
rakó Vénák Elleni Összmagyar Szervezetet. Az SVP (SVESz) keresztes hadjá-
ratot hirdet a téglák, a fürdős hölgyek és urak ellen; akiket műholdra kell pakolni, 
majd kirúgni mindet a világűrbe, végleg. Samottból pedig kizárólag kemencét 
szabad rakni, hogy ki kerül belé, az nem is kérdés. Építkezni csakis vályogból le-
het ezentúl. A fürdőzés, lubickolás szigorúan tilos. És így tovább. 

A párt címerén Söndrő testvér látható egy jókora, testhezálló bazaltkővel. Ko-
ra modern Sziszifuszaként csakis lefelé görgeti a sziklát. 

Vigyázat, hé. Alája kerülhetünk! 



Molnos Ferenc 
 

Húsvét előttHúsvét előttHúsvét előttHúsvét előtt    
 

Szél tépi kint a fákat. 
Búcsúzni készül március, 
s villanydrótokat rángat. 
Citius, altius, fortius 
 

— mondja a tavasz hetykén, 
pedig hát tél sem volt még. 
Állhatunk sorba egyként, 
mint nyugodt, fennkölt hegység, 
 

ott bujkál mégis köztünk  
— megverettünk vagy győztünk, 
mindennek megvan az ára — 
 

valami bénító, lomha pára, 
és egybe von ma élőt s holtat. 
Árnyak mögül várjuk a teleholdat. 

 

VassVassVassVass----kertkertkertkert    
 

Panninak és Sanyinak 
 

a szemközti erdő lila foltja 
még fuldoklik a szürke ég alatt 
hüvelyükben a kardvirágokat 
ősz óta rágja már barna rozsda 
 

de bokrok hegye csalitos parton 
sárgászöldes pászmákban fellobog 
ugrásra kész vadként toporog 
pázsit zöldje veronai bársony 
 

érzéki asszony kibontott hajjal 
— szomorúfűz — most vidáman nevet 
alatta fapad kínál egy helyet 
 

házaspár porszívóval a kertben 
fekete macska aranyesőben 
úgy hírlik itt ébredt ma a hajnal 


