Szeretni kell ...


Az Ember társas lény. Így van ez a lent élõk közt épp úgy, mint a " normál-társadalom " tagjai közt. Így van, mert így kell legyen, hisz ez a Lét legfõbb alapja . Szeretni kell... 
 - Vagy inkább csak kéne. De ott, ahol élni is alig lehet, hogy is tudhatna õszintén, tisztán, és minden hátsó gondolat nélkül szeretni a Szív ? Igaz ugyan hogy a hajléktalanok Világában  is vannak hosszú életû, és mély kötõdéssel járó pár-kapcsolatok, épp úgy mint a " normál " életben, de e kapcsolatok lényegi tartalmukat tekintve az esetek többségében nem ugyanúgy mûködnek, ahogy egy átlagosan vett kapcsolat mûködik. Más az egymás iránt érzett vonzódás kiváltó oka, amint   más az egymással szembeni elvárás is. Tán nem is annyira a Szerelem köt össze két embert a bizonytalan Holnapok felé vezetõ Úton, mint inkább az egymásnak adni vélt, viszonylagos biztonság reménye, s a tökéletes magánytól való rettegés, mely érzelem nélkülivé, tehát tökéletesen kifosztottá teszi az Emberi lelket. Hisz a hajléktalan / még a csapatban élõ is / ragaszkodik a közvetlen, hogy úgy mondjam " intim " kötõdéshez, s ez úgy legbensõbb, bizalmas ügyei megtárgyalásában, mint testi vonatkozásban értendõ. Így aztán ha csak egy mód van rá, igyekeznek maguknak társat, " párt " keresni, hogy ha nem is " örök hûségben " de rövidebb - hosszabb idõn át azzal " éljenek ", megosztva minden falás kenyeret, minden  kapott fillért, és feloldva egymásban minden, tán épp oly gyakran kapott bántó szót és testi - lelki pofont, annak szégyenletes ízét. Ezek a kapcsolatok jobbára véletlen-szerûen alakulnak ki, aszerint; testi vagy inkább lelki  szellemi  társat keres a magányosan élõ ember, vagy csak és kizárólag védelmet a többiekkel s a külvilággal, tehát a " fent" élõkkel szemben. Persze általában mindháromra egyaránt szükség van, hisz még egy nincstelenségbe zuhant embernek is kell valaki akihez szólhat, akit megérinthet, s aki mellette áll a bajban. Ezek a " szerelmek " azonban nagyon zavarosak ! Nincs nap, hogy ne kísérné egy-egy ilyen páros lépteit vita, vesze-kedés, az erõsebb fél fizikai fölény-fitogtatása gyalázkodó szavak, és kemény, vérig menõ ütlegek formájában. Mert bizony nem egy és nem két esetben esnek pofonok, s akkor még csak a pofonoknál tartunk / nem egy esetben épp csak néhány perccel a kapkodva esett ölelkezések után, vagy épp azok helyett / mintha így, ezzel a fura " önigazolással " akarnák helyrehozni az Emberségükön esett csorbákat, még azon az áron is, hogy azt bántják, aki az adott helyzetben a legközelebb áll gyötrõdõ szíveikhez ... 
    - És a bántalmazott fél mégis marad. Marad, mert inkább egy ember durvaságait viseli semmint esetleg az egész csapatét. A bántalmazott, a kiszolgáltatott fél e kapcsolatban / mint egyébként is / többnyire a nõ, aki egy esetleges szakítás esetén a körötte élõk " szabad prédájává " válik, hisz nincs aki megvédje, így nem egy esetben válik nemi erõszak áldozatává akár csapaton belül, akár egyedül él azután. Kis és nagy "Szerelmek" születnek tehát lent épp úgy, amint fent, és mint fent, ott lent is csókok, ölelések esnek mikor s hol van rá alkalom, hisz már rég csak önnön testük az, amit még egymásnak adhatnak az õket körülvevõ, ellenségükké lett Világban ... Ölelések esnek, tán gyermekek is fogannak, s néha csak azért hogy e "Szerelmek" egy hét, egy hónap, vagy egy kicsit hosszabb idõ múlva gyûlöletté legyenek, gyûlöletté, melyet mégis magukbazárnak, s titkolnak tán önmaguk elõtt is, hisz az utcai Életben mindent könnyebb elviselni, mint az egyedüllétet ...


