Hogy holnap is éljenek ... 


A hajléktalanok Világa zord Világ . Zord, és kegyetlen ...
    S még ebben a zord és kegyetlen Világban is akadnak, akik - tán a mindennapi értelemben vett kéregetést szégyellve - versek árusításával próbálják meg a Semmi markából kikönyörögni mindennapi betevõ falatjukat. Természetesen saját, végsõ esetben sorstársaik verseit árulják mint valami fura, kissé tán torz, de feltétlenül õszinte virágokat, melyek csak ott nõnek az aszfalton. S valóban : a kenyér-keresetnek ez talán kevésbé lealázó s elembertelenítõ módja mint a kéregetés, de hogy sokkal becsületesebb, mint a lopás, az biztos.
    Az viszont még így sem biztos hogy az, aki ma egy-egy versét eladja nekünk, holnap is ott áll majd, ahol ma állt ...  
Nem, mert a közeledõ Tél irgalmatlansága ellen nem megoldás, talán csak ideig-óráig könnyebbség a versekért kapott, s többnyire az italboltok vagy bor-kimérések kasszájába vándorló forint. Mert a " költõ " épp úgy fázik mint bármely más társa, de annyi pénzt úgy sem kap hogy ruhát, kabátot, vagy neadj' Isten: lábbelit vehessen. Az e ruhadarabokat pótló ócska lõrére viszont elég. Vagy elég kell hogy legyen ...
Egy ideig, egy-két évig még tán szégyellik hogy így; az irgalom-hullajtotta krajcárkákon italozva próbálnak " melegedni", aztán a szégyen elpárolog, majdnem olyan gyorsan, mint az alkohol-adta melegérzet dermedt tagjaikból. 
  Mert az is gyorsan tovaszáll, a tartós mínuszokkal ellentétben ... 
És akkor minden kezdõdik elõlrõl : A kín, a dermedt ujjal szorongatott versek félszeg felkínálása, aztán az újabb flakon bor, amely eltünteti tudatuk mélyébõl a hideget . 
- Egy idõre . Csak addig tán, míg a " kapatos " ember zavaros, riadt és riasztó álomba merül, egy olyan álomba, melybõl nem biztos hogy lesz még számára ébredés ...

- Barátom - aki tán nem is annyira a barátom volt, semmint csupán sorstársam - így pusztult el egy télen, tánha öt-hat esztendeje. Még a Szállón éltem, mikor valaki hozta a hírt : 
 " A Költõ Sanyi a nyílt utcán megfagyott..." 
        A Költõ Sanyi...
Csak így ismerte mindenki, bár már rég nem írt. Nem tudott, nem is tudhatott, hisz az alkohol tán már a nevét is kimosta fáradt, megtört értelmébõl. Azt a nevet, amelyet senki sem ismert közülünk. Nem, mert nem is volt rá szükség, amint a többi utcán élõ neve sem fontos már egy idõ után . Így egy lett csupán Õ is a név nélkül maradt halottak közül. Pedig Költõ volt . Nem is rossz Költõ . / Néhány versét még ma is árulják az egykor vele - mellette élõ sorstársak az utcákon, s tereken kóborolva. / Mára azonban már csak egy névtelenné, tehát személytelenné és Múlt-talanná lett halott.

   A Kor áldozata ? Az alkoholé ? Vagy az embertelenné lett " Emberiség "-é ?  

Ki tudja : Én sem tudom, s Te sem, Kedves Olvasóm. Annyit tudunk csak ; Te is és én is, hogy ennek nem kellett volna / nem lett volna szabad ! / így történnie.
     - Hogy holnap is megtörténhet ugyan ez máshol, és mással ?
Tudom, hisz ma is ezrével élnek az utcákon, tereken, erdõk mélyén, s ki tudja még ; hol nem. És a ma kint élõk közt is akadnak " Költõ-Sanyik " . Olyanok, akik egyszer tán valóban büszkeségei lehetnének e Nemzetnek . Így azonban csak névtelen, semmibe-lökött, s néha tán valóban vétlen szenvedõivé, netán újabb, temetetlen áldozataivá válhatnak. Olyanok, akik ma még szembe jönnek velünk az utcán . 

       Segítsünk hát nekik, hogy holnap is " szembe jöhessenek "...


