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Gulyás Gábor - Egy időmilliomos szobazseni vallomása 
 

Be vagyok zárva. Már hetek teltek el a karanténban, vagy talán hónapok? A fene 

se tudja, mi az igazság. Egy ideig még szórakoztató volt, hogy teljesen egyedül 

lehetek. Megnéztem a világon létező összes filmet és sorozatot; mindent pótoltam, 

amit évek óta csak tervezgettem. Sőt, már azt is láttam, amit csak most készítenek 

a jövőbeli moziknak, legalább háromféle formátumban. A stáblistáknak külön 

hétvégét szenteltem, egy csomó érdekes nevet találtam rajtuk. Ezeket 

összevágtam egy külön filmmé. 

A nappali minden helységében végig vittem az összes játékot, ami az utóbbi 

időben megjelent, PC-n és konzolon egyaránt. Mondjuk mióta feltalálták a 

számítógépet. A fejlesztőcsapatoknak hála pedig már azt is teszteltem, amikre 

még vár a világ. De játszottam egyedül amőbát, torpedót, sőt még bújócskázni is 

kedvem támadt, hátha nem találom meg magam. Aztán kiolvastam a polcaimon 

sorakozó könyveket. De igazából műfajtól, stílustól, szerzőtől és témakörtől 

függetlenül az összes fellelhető kiadványt, amihez csak a világhálón hozzá tudtam 

férni. Közben pedig én is írtam néhányat, és azokat is kiolvastam. Hátulról előre, 

csak a páros oldalakat, minden negyedik mondatot és így tovább. 

Párkapcsolatom nem lévén kénytelen voltam kielégíteni magam az összes 

pornóvideóra, amit csak ingyenesen el tudtam érni. Majd én is csináltam egyet 

magamról; fiatal voltam és kellett a pénz. És miután már volt pénzem, jöhettek a 

fizetős oldalak. Azok tartalmát is viszonylag hamar lecsekkoltam, csak a több 

tonnányi vaginanövesztő spamet kellett állandóan törölnöm a postaládámból. 

Miután kifogytam minden elképzelhető hoki-alapanyagból, maradtak a fiktív 

fantáziák, vagyis a növények állatokkal, gombák baktériumokkal, elektronok a 

protonokkal meg mindenféle futuro-robotos cucc, na akkor hagytam abba.  

Az utóbbi időben egyébként is szinte az egész napot az interneten töltöttem. 

Néha kicsit szűkös lett a böngésző, ilyenkor újabb pózt kellett váltanom. A fotel 

kényelmesebb volt. Megnéztem a világ összes valaha tárolt website-ját elejétől a 
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végéig, közben elfogadtattam minden cookie-t, és bezártam minden létező felugró 

reklámot. Majd, mivel még volt elég időm, fogtam az internetet, és rámásoltam 

az otthoni gépemre. Majd összetömörítettem, és kiírtam biztonsági másolatnak. 

Hátha esetleg közben fellázad, és meglegyen nekem otthon. 

Megkóstoltam minden elérhető ételt kiszállító étterem és vendéglátóhely 

összes ehető tételét, néha még ki sem hűlt, úgy vetettem rá magam futárostól. 

Soknak mondjuk én turbóztam fel az állagát vagy az ízét oly módon, hogy 

beraktam a mosógépbe gyorsprogramra vagy éppen ráültettem egy néhány napig 

fokföldi ibolyát. Aztán amikor már mindent megkóstoltam, YouTube-

oktatóvideók segítségével elkezdtem főzni. A second-hand élelmiszer 

áruházakból beszerzett félig romlott vagy éppen egyszer már feldolgozott 

alapanyagokból saját kreálmányokat készítettem. 

A fügés papucsállatka-pástéjtomom gondolom finom lett, mert azóta sem 

találtam meg, de fürjtojásos kaktuszragum szalmonellás-karamellás öntetben is 

biztosan isteni, ugyanis a legyek előszeretettel dézsmálják. Megfőztem és 

megsütöttem minden dolgot, amit csak lehetett. Amit nem, azt is elkészítettem, 

csak azon kicsivel többet kellett dolgozni.  Meg persze piáltam, ahogy csak 

bírtam. Evés előtt, evés után, evés közben. Sőt, még két ivás közben is ittam egyet 

gyorsan. Ha arra gondoltam, hogy a kikapcsolt tévén megnézem híreket azért, ha 

szomorú voltam azért, ha jó kedvem volt, mert éppen ittas voltam akkor meg azért. 

Mindegy milyen szesz vagy cefre, nekem mindegy volt, csak jó sok legyen belőle.  

És, hogy ennyi étel meg ital mellett ne hízzak el a bezártság alatt, sportolni is 

elkezdtem. Először csak szimpla (csillárra) felülés és (vécére) guggolás, váltott 

kézzel történő fogmosás és majd jött a magánéleti problémákon történő 

átlendülés, és a mobiltelefonon hibásan bepötyögött szavak súlyának felemelése. 

Háromra meztelenül felmásztam a szekrény tetejére vagy éppen a nyomás alatt 

lévő megvadult radiátoron rodeóztam. Erkély-aerobik, zuhanytálcában való 

egyhelyben úszás vagy éppen köldökszösz-pöckölés, mikor mihez volt kedvem. 

Sikerül lemennem spárgába, és ha egy kis bacon-t teszek magamra, egész 
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elviselhető. Szalámival Pick-boxoltam, izzadságig túrtam az orrom vagy éppen 

poratkákkal játszottam életre-lapátra menő go-meccset. Megy a szőnyeg alatti 

önkidobós és a kéz nélküli fekvőtámasz. Most éppen a mentális úton való 

izomnövesztést gyakorlom, de szerintem azt is hamar elsajátítom.  

Emellett lassanként rákaptam, hogy háztartás vezessek, bár a 

hűtőszekrénnyel még nem igazán tudok párhuzamosan parkolni. De például tudok 

már botmixerrel a kézben, orromból kilógó tamponnal jógázni. Meg kötni. Varrni. 

Hímezni. B-kosarat melltartóba zsákolni. Tesz-Vesz Városból hipnotizálni 

magam. Körömollóval vidám arcot vágni. Gemkapcsokból életnagyságú delfint 

létrehozni. Elementálokat materializálni. Villanyt szerelni. Burkolni. 

Programozni. És még vagy száznegyvenezer különféle OKJ és nem OKJ-s 

szakmát, valamint követ, papírt és ollót adó végzettséget. Tudok például bal 

lábbal fát faragni, miközben cigány átok szórása közben egy pókhálóból jósólok. 

Néha még hasbeszélek is, bár sokat káromkodik a köldököm. Gyakorlom a 

gondolatátvitelt, nappaliból a fürdőbe.  

Buddhista lettem. Meg judaista. Felvettem az iszlámot, de megint leesett. 

Meg a tantuszt. Korán reggeltől-estig. Szcientológia is pipa. Ezenkívül beléptem 

néhány a pénzemre hajtó egyházba és felekezetbe. Kombináltam párat a 

fontosabbnak tűnő tanaik közül, és megalapítottam a sajátomat. Így ezentúl már 

én foszthatom ki magam. Csudanagy élvezet.  

Megtanultam majdnem a világ összes nyelvét, és feketeöves káromkodó 

lettem. Angolul és németül már korábban is beszéltem mindenféle ittas 

dialektusban, de most már frankón megy a francia, csaj nélkül is. Latinul is tudok, 

bár sok hasznát nem veszem, kivéve ha valami rettentő démont idézni támad 

kedvem az üvöltve origamizó alsó szomszédokra. Most éppen a klingon, a 

transzformersz és az óbeszél van terítéken, bár ez utóbbi minden egyes pillanatban 

változik. Lassan a megtanulható nyelvekből is kifogyok, és jön az állati 

kommunikáció, a kutya meg a macskanyelv. Emellett önszorgalomból 

elsajátítottam a légypiszok ablakra tapadását és a mikrohullámú sütő hangját 
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utánozni, ez utóbbi mondjuk nem volt egyszerű. Hihetetlen, de az őrlőfogak lassú 

ritmikus szuvasodása szintén klasszul megy. Nem tudom, hogy mennyire releváns 

egy ilyen, de én nem bízom a véletlenre.  

Tovább képeztem magam jobb agyféltekés rajzolásból, de a 

halántéklebenyem még mindig rosszul fogja a ceruzát. Elkezdtem 

szobanövényeket szaporítani, mindegyiket elültettem az ígéret földjére. 

Megfoltoztam az összes lyukas zoknimat egymással, lett belőlük egy kiváló 

szórakoztatási értékkel bíró bohócnadrág. Hetek óta nem borotválkoztam, 

ráadásul az egyik nap zuhanyzás közben a szellentésem beleszorult a lefolyóba. 

Szerencsére a levágott lábkörmeimmel és néhány koktélparadicsommal 

megoldottam a helyzetet. Bűvészkedés közben eltüntettem néhány kártyát, amik 

aztán később az ajtóm kopogtattak. Betömtem az összes lyukat a sajtban.  

Ha esetleg beesik hozzám véletlenül egy idegen értelmes faj képviselője, 

tutira kiveséznénk az ókori filozófusokat, mind egy szálig. De agyszkanderban is 

kiváló vagyok, ahogy a múlt szerda óta a legtöbb fenéken való pattanás 

kinyomásának rekordja is én nevemhez fűződik.  És még sorolhatnám, mire volt 

időm a karantén alatt. Egy ideig sokat kártyáztunk meg esténként vetkőzős 

pókereztünk az árnyékommal. Társasjáték és persze sakk is előkerült 

(természetesen ő volt a feketével), de egy idő után megunja az ember. Lusta 

voltam, és két hete leküldtem a boltba valami nasiért és sörért, de azóta nem jött 

vissza. Fogalmam sincs mi lehet vele, kicsit aggaszt… 

Kérdeztétek, hogy milyen hangulatban vagyok. Milyen érzéseket okoz a 

bezártság és az elszigeteltség. Láthatjátok, hogy milyen tartalmasan és felettébb 

jókedvűen töltöm a karantén-napjaimat, tiszta vidám vagyok. Pontosabban csak 

azt írom.  

Merthogy ez egy fikció, amit én találtam ki. Valójában azonban nem 

könnyű, sőt iszonyatosan nehéz egy ilyen időszakot átvészelni úgy, hogy nem 

tudjuk mikor lesz vége. Úgyhogy, ha megbocsátotok, én újra elmerülök a saját 
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kitalációmban, hogy addig se tartózkodjak a valóságban. Javaslom, tegyétek ti is 

így. Szóval ott tartottam, hogy… 

Be vagyok zárva. Már hetek teltek el a karanténban, vagy talán hónapok? 

A fene se tudja, mi az igazság. Egy ideig még szórakoztató volt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


