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Dinók Zoltán

Gond az árammal
Zoli huszonhét évesen végre elérkezettnek látta az id�t, hogy önálló életet 

kezdjen egy albérletben. Mikor eljött a nagy nap, anyja mindent elkészített neki. 

Amit lehetett, elmagyarázott. A mosással kapcsolatban, a gázzal való vigyáza-

tossággal, vasalással, egyszóval mindent, ami a háztartást illeti és ami a testi 

épségét illeti.

– Jól van, anya, ne izgulj!

Szinte meghatódott. Anyja sült csirkecombot készített neki, fóliával be-

csomagolta. Barátja, Józsi már lent várta a ház el�tt utánfutós autóval. A tv-t, 

discmant levitte a ház elé. Józsival kezet fogott.

– Szia, barátom! Indulhatunk?

Angélának könnyek jöttek a szemébe.

– Igen!

Egy nagy csomagot az utánfutóra tett, ebben voltak a cuccai. Még egyszer 

elbúcsúzott anyjától. Zoli igazán örült. A szíve repdesett a boldogságtól. A Váci 

utcára érkezve Józsi segített a másodikra felvinni a csomagokat. Alaposan ki-

melegedtek.

– Cipeltem már holmikat, de a tiédnek aztán tényleg van súlya!

Mikor végeztek, Zoli adott egy ötezrest a barátjának, aki el�ször nem akarta 

elfogadni, de annyi ereje nem volt mégsem, hogy visszautasítsa.

– Köszi! Ha bármiben segíthetek, csak szólj!

– Jól van! – mosolyodott el Zoli, aztán kezet fogtak, majd elköszöntek.

Zoli máris lefeküdt s kifújta magát. Élvezte az egyedüllétet, hiszen erre 

vágyott. Szétnézett a szobában, a  konyhában, a  fürd�szobában, mindenütt, 

még a WC-ben is. Mivel az utazás során igen kimelegedett és koszos lett, úgy 

döntött, hogy megmossa a haját. Levetk�zik a fürd�szobában, s épp dugná be 

a hajszárítót a konnektorba, amikor eszébe jut, hogy � világéletében félt, szinte 

betegesen az áramtól és annak kezelését�l. Felhívta az anyját. Pár perc múlva 

csengett a telefon.

– Igen! – mondta Angéla.

– Szia, anya, én vagyok! De ne ijedj meg!

– Mi a baj?

– Tudod, hogy én néha áramfóbiás vagyok!

– Jaj, istenem, tudtam, hogy gondjaid lesznek!

– Semmi gond nincs, anya!

– Nem mered beledugni a hajszárítót a konnektorba, igaz?

– De bele merem!

– Nem lesz semmi bajod, bízz önmagadban!

– Jó.

– Persze arra vigyázz, hogy víz ne érje!

– Hogyne!

– Más gond nincs?
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Zoli elmosolyodott, s azt mondta a telefonba:

– Nincs! Ez meg megoldódik!

– Nehogy megcsapjon nekem az áram!

– Ugyan!

– Ha megmostad a hajad, hívj fel!

– Oké!

S azzal kikapcsolta a mobilt. Aztán Zoli bedugta szívdobogósan a hajszárító 

zsinórját a konnektorba, s belelépett a kádba. Megnyitotta a zuhanyt s alaposan 

lemosta magáról a koszt, félhosszú haját is megmosta. Mikor végzett, megtö-

rülközött, a kezét alaposan megtörülte, hogy vizes ne legyen, s bekapcsolta a 

hajszárítót. Kicsit ideges volt közben, de minden rendben történt. Majd amikor 

fényes és szép lett a haja, azonnal felhívta anyját:

– No megmostam a hajam, s nem rázott meg az áram!

– Már izgultam! – mondta reszket� hangon az anyja. – Akkor más gond 

nincs?

– Nincs, anya, nincs!

– Jól van, majd estefelé még beszélünk!

– Persze! Most kikapcsolom a mobilt.

– Oké!

Angéla megnyugodott, hatalmas k� esett le a szívér�l. – Csak meg tudja 

állni a helyét ez a legény!

Este focimeccset sugároztak a tévében, Zoli azt már teljes nyugalomban 

nézte. Félid� közben cseng a mobilja.

– Minden rendben?

– Hát persze, anya! Ne aggódj semmi miatt!

– Jól van!

– Most éppen meccset nézek!

– Nézd csak, de azért holnap is hívj fel!

– Úgy lesz!

Angéla most már teljesen megnyugodott. Zoli a meccs után le is feküdt. 

Édesek voltak az álmai. De azt nem is tudta, hogy Angéla otthon bevett egy 

nyugtatót, s fi a boldogulása érdekében még egy imát is elmondott…


