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Idegrángás 

2018. december 24. 

A Nyugati aluljárójában megyek, jól haladok, lehagyom a sok lúzert, de 

bevág elém egy paraszt, a telefonjába kaffog, a világra odafigyelni nem 

méltóztatik; 

mit képzel ez a fasz, tökéletes ütemben rúgok kijjebb a lábammal lépés 

közben, mintha csak helyezném előre, ahogyan az a járásomból 

következne, 

mint a furfangos focista, színlelek, már miközben szabálytalankodom, 

mert máskülönben ez a taplóarc elmenne előttem, éppen csak, de el, én 

pedig neeeeem, azt már nem hagyom, nem járja, hogy megússza 

ennyivel, 

gyönyörűen találom telibe a sarkát, pont mielőtt letenné a lábát a földre, 

ettől előrébb landol, mint várta volna, és próbál kompenzálni 

kétségbeesetten, de hiába, a másik lábáról levette már a súlyt, úgyhogy 

szökkenni próbál, szökkenni kénytelen a kis mitugrász geci, 

de ehhez a kunszthoz nincs meg benne az erő, beroggyan a térde, és 

felsőtestből rántaná magát tovább, csakhogy a hátsó patája eközben az 

előtte lévőbe akad, a súlypontja így a cipője orra elé kerül, és ő rémülten 

bontaná ki a lábaiból gabalyodott csomót, ám ahogy menteni próbál, az 

nem jó másra, csak hogy még nagyobb lendületet vegyen, és 

nekifutásból vágódjon el – a szemem sarkából követem, jó tíz méterre 



járok tőle, elmentek köztünk vagy tízen ez alatt a néhány másodperc 

alatt, mire felnéz, ötlete sem lesz majd, ki gáncsolta el, ha gyanakszik 

egyáltalán, és nem bosszantó balesetnek véli csak; 

mission accomplished, a metróba be – bambulás, aztán a metróból ki, látom 

a felsorakozott embereket az ajtó előtt, jönne a sok parasztja befelé 

egyből, a kiszállókra nem várna, még sorfalba is álltak, csak egy dolgot 

néztek be, de azt alaposan: ma én állok előttük, én állok előttetek, 

kibaszott zombik, ha itt lerohanás lesz, azt nem én kapom, de telibe ám, 

amint az ajtók félresiklanak, 

dinamikusan elgázolom az előttem állót, a három közül véletlenül pont 

az egyetlen nőneműt, egy tizenhat éves, eldugaszolt fülű, tátott szájjal 

rágózó kiscsajt, elszáll messzire, pattan, mint a nikkelbolha, elfele, na, a 

többi ebből megérti majd, megértik a leckét, 

ez meg, ez a hápogva hőbörgő leendő hárpina, ez úgyis olyan arrogáns, 

bunkó módon rágta a rágót – nyilvánvaló, hogy az ilyen csak a pofonból 

tanul, ha és amennyiben képes tanulásra egyáltalán; 

a mozgólépcsőre lazásan fel, nem történt itt semmi, nincs itt semmi 

látnivaló, kérem (van talán valakinél okosszemüveg? rögzítette? 

beazonosított engem? nem? nahát akkor, kérem!), a hápogást nem 

hallom, közöm hozzá nincsen; 

pörgök rendesen, jól esik az adrenalinfröccs, mégiscsak rendet vágtam a 

sok hülye között, két rendetlenkedőt is levittem a földre, ipponnal, 

baszki, úgyhogy tovább, most már a nem mozgó lépcsőnél járva, az 

aluljáróból fiatalosan szaladva fel, a fény felé, de a fényt sajnos kitakarja 

előttem egy bevásárló szatyros picsa, a márkanevet személyazonosság 

jelzéseként maga elé lógatva virítós fajta, 

letarolna, mert neki sietős a dolga, félresasszézok hát, mintha megadtam 

volna magam, ő meg fel sem néz, na persze, hiszen hozzá van szokva, jól 

néz ki, a körülötte élő többi neki mind csupa csicska, 

folytassuk hát, ahol abbahagytuk, úgy lépek bele a szatyrába térddel, 

hogy az a kézfeje mögé lendül, a tartalma kiborul a lépcsőkre; 

ünnepelnék, 



de győzelmi sorozatom rögtön az első zebránál megszakad, úgy húz el 

előttem a beforduló Rolls-Royce, természetesen szlovák rendszámmal 

(komárnóival), hogy majdnem leviszi a lábam, megcsap a szele, és csak 

nézek utána tehetetlenül, hallom, ahogy üvöltöm, önkéntelenül: „A 

tolvaj kurva anyátokat! Azt hiszitek, nektek mindent szabad?”, és 

felmutatom a középső ujjamat, de persze nem érek el ezzel semmit, nem 

történik semmi, az autó távolodik tőlem, az emberek pedig még csak 

rám sem hederítenek, 

némelyik karácsonyfát visz, mennek a maguk dolga után. 

 

Tic, Tic, Tic 

24 December 2018 

I’m in the badly crowded subway, under Nyugati station, making good 

progress overtaking the losers, when a jerk cuts in front of me. He’s 

breathing into his mobile phone, has no attention for the rest of the 

world. 

What the hell is this idiot thinking? 

I kick out, in perfect rhythm, as though I would be but making a step, 

just as the next step should follow. Like a footballer, I’m acting – 

scheming to take this motherfucker down. 

He would otherwise pass me by, and I won’t let that happen. He is so 

not getting away with this. 

I am hitting his heel at just the right moment, before his foot could land, 

causing him to contact the ground further ahead than planned. Now he’s 

trying to compensate, to no avail. His weight is already off his other foot, 

so he is trying to spring up a little, spring up like a daisy. 

He lacks the power to pull this off. His knee goes wobbly. All he has left 

as a resource is his upper body. As he is trying to jerk forward like this, 

his rear foot catches up with the front foot, and his centre of gravity is 

now out ahead, lunging forward, very awkwardly. He is trying to get 

out of the self-made trap, but in the process he just collects some ill-

needed momentum and goes with that into his inevitable crash landing.  



I’m following this from the corner of my eye, from a good distance away. 

About a dozen people have passed between us since the fall began to 

unfold. When he finally looks up, he will have no clue about what 

happened – who may have tripped him, or if anyone did. 

Mission accomplished. 

Into the metro. Staring at nothing. At the destination, out the sliding 

doors, or, rather, preparing. People are lined up outside, standing in the 

way. 

All these jerks can’t wait to get in. A fucking human wall. Why, they are 

mistaken, very. It’s me facing them, you see: you’re facing me, you 

fucking zombies! If someone’s getting run over, it ain’t gonna be me!  

Dynamically, I crash into the first person in my way. By pure fucking 

accident it’s the only female among them. Sixteen-year-old, ears plugged 

in, chewing gum mouth open. She bounces off me like a flipper ball. 

Haha, take it from someone with real big balls! She will learn the lesson – 

so will the others around her, too. 

The bitch starts lamenting. Gosh! The image of her chewing her gum in 

that outrageously arrogant manner gives me the shivers – it’s clear she 

has no manners whatsoever. 

Up the moving staircase like nothing happened. As long as smart glasses 

can’t do facial ID, I’m fine in the crowd. The lamenting dies off behind 

me. 

I’m on a row. Adrenaline pumping. I have just cut a path through the 

ranks of some real idiots, taking two of them down in the process. 

On, now, up the non-moving staircase next, taking the steps on the run, 

with the energy of a youngster, towards the light above. But then the 

light gets covered out by a bitch descending with her large shopping 

bag. The kind of bitch that holds the brand name out to identify herself. 

She would walk straight through me, so I take a cunning step aside. Like 

I’m no one, a nobody. She doesn’t even look up to acknowledge, she’s so 

sure of herself, confident that everyone else around her will die to please 

her. 



So let’s continue where we left off! I swerve back to get my knee in the 

way of her shopping bag as I slightly raise it up, pushing the bag up 

above her hand. The contents spill out, over the stairs. 

Cause to celebrate. 

But then my series of triumphs comes to an end at the nearest crosswalk. 

A Rolls-Royce drives by, whizzing past just in front of my feet. License 

plate Slovakian, from Komarno. Lower insurance costs and (unlike in 

Hungary) zero registration tax were paid for this rolling piece of wonder 

that almost runs over my toes. 

I feel the wind of the car’s movement, and I hear myself unwittingly 

scream, “Thieving bastards! You think you can do whatever the fuck you 

want?” 

I show the middle finger, in that universal sign of discomfort. It gets me 

nothing. Nothing happens. The car just goes on. People don’t even look 

at me. 

Some are carrying home Christmas trees. They mind their own business. 

 


