Hol van ( vannak... ) ?        " Egy ” csövest ” temetnek ;
			                                                 Egy névtelen senkit ,
 			                                                 ki nem hagyott hátra 
			                                                 senkit , és semmit ..."

 Tegnap még itt volt. Itt állt közöttünk a sorban... 

Hogy ma hol van ? Ki tudja ... Lehet hogy neki sikerült az, ami itt, ebben a mélységben csak keveseknek, és visszatért a   " normál " társadalomba. De ez nem biztos. Sõt; szinte biztos hogy nem. Errõl aztán vagy az eltûnt hajléktalan-társ újbóli felbukkanása, vagy a " csöves-híradó " pletykái mesélnek efféle híreket hozva egynémely mindig " jólértesült " útján : 
" Sitten van ... " ; " Kórházba vitték ... " ; " Szállóra ment ... " vagy épp a téli idõszakok szinte mindennapos hírét : " Megfagyott ... " 
    Ez sem ritka, és az sem. 
Hiányzik ? Tudja a fene, talán igen, hisz megszoktuk már minden kis és nagy hülyeségével együtt. De talán mégsem, hisz így, hogy nincs köztünk, eggyel kevesebben, s ennek függvényében egy fokkal nagyobb bejutási  eséllyel állunk az ingyen-konyha bejárata elõtt, arra az egytál meleg ételre várva. Tehát télen éppenséggel hogy nem hiányzik. Minden esetre észrevesszük hogy eltûnt, hisz valahol, valamiért Utunk részévé lett. Nem biztos azonban, hogy rajtunk kívül bárki is észrevenné, ha egyikünk - másikunk egy nap nem jön többé. Mármint a " fent " élõk közül. Talán úgy vannak vele; 
- Nem ügy, õ lelépett, de jött helyette más. Darab-darab, ez is csak kér, meg az is ...
Hogy ki is volt az eltünt személy valójában ? Ki tudja. Még közülünk sem sokan ismerik a mellettük vegetáló " tisztességes " nevét, anélkül meg akár ne is keresse õket az ember. Hát jobbára nem is keresteti õket senki, hisz azzal tényleg közröhej lenne beállítani a jardra hogy : 
- Kérem szépen, eltûnt a " Róka " ; a " Kopasz "; vagy a csöves-világban tucat-névvel bíró " Csöves ", " Csövike" egyike, vagy a sok száz közül valamelyik      " Ricse " ... 
El is hajtanának mint a lepkét, ha efféle nevek viselõi után érdeklõdnénk ! Az eltûnt cimbora valódi nevének utánajárni pedig sem erõnk, sem kedvünk nem igazán volt akkoriban, ahogy ma sem "szõrölnek " effélével a Hajléktalan-társadalom tagjai. Nem érnek rá, fontosabb dolguk van : túl kell élniük ezt az újabb telet ...

    Így tûnt el a képbõl szinte nyomtalanul a Margó / akit állítólag úgy hasbarúgtak, hogy szétdurrant a hasfal-sérve / és a Költõ Sanyi / ez is " tucat-név / akit egyébként állítólag megtaláltak, s el is temették. Hogy ez a Költõ Sanyi azonos volt-e a mi Költõ Sanyinkkal, vagy az egy másik volt ? Ki tudja ... 

És eltûnt ezeken kívül még száz és száz ember, akiket soha senki nem fog keresni, s ha véletlenül meg is találják õket valahol, hát nem lesz aki azonosítsa, s ha csak a Csöves-világban használatos névvel is, de nevesítse õket.   
Így, vagy legalábbis hasonló módon tûnt el például a "Lambada", vagy más-néven "Kecske". Õt ( ismét csak állítólag ) megcsípték amikor " emelni " próbált. Nem, ne gondoljanak rögtön valami nagy érték megfújására ! Lambada kis-stílû, kedves csibész volt, aki mindig csak annyit újított, hogy napi betevõ bora meglegyen. Kajára, miegyébre már rég nem költött, az a pár falat a kukában is " megtermett " számára, nagynéha vett csak cigarettát is, ha muszáj volt, tehát ha esett, és " beázott a járda-trafik ", azaz a Jóisten " kimosta " a csikke - ket ... Igaz : holmi rendõri intézkedésre se gondoljanak, se tárgyalásra, se egy kényelmetlen börtön-cellára. Semmi ilyesmit nem kellett elszenvednie . Eddig még talán okés is a dolog, megspóroltak neki egy csomó fölösleges procedúrát. 
   - Amit viszont e kis könnyebbségért cserébe el kellett szenvednie, az már korántsem " okés " !  
Az õt lebuktató egyének ugyanis a maguk egyszerû, mondhatni " mezei " mód-ján ítélkeztek fölötte, egy afféle " rögtönítélõ bíróságot " alakítva. Hogy védõje volt-e ? Nem hinném, tán csak maga az Úristen, de az Õ szava itt a Földön mostanában valahogy nem hallik.
 - Tehát megtartották Lambada fölött a tárgyalást, majd meghozták az ítéletet is, s ezen ítélet értelmében betuszkolták egy személygépkocsiba, kivitték az Isten háta mögé, és miután kellõképpen eszméletlenre rugdosták, " halmazati büntetés " gyanánt -- csuklóból lecsapták mindkét kézfejét ...  ( Mindez nem az én pihent agyam szüleménye, nem is az ezerkétszázas évek rém-históriáinak egyike, most történt a huszadik század küszöbén. Nekem legalábbis 1997-ben mesélte egy régi cimborám. )
Volt tehát " bûneset ", volt " tettenérés " és volt ítélethozatal, majd annak végrehajtása is megtörtént. Hát hol itt a szabálytalanság ?
   Hogy végülis ki volt a " bíró ", és kik voltak az " ítélet-végrehajtók " ? A kutyát nem érdekelte, hisz akit íly módon " rendre utasítottak ", csak egy névtelen csavargó volt, egy szar senki, egy koszos, tolvaj " csöves " ...
   Sanyi ( állítólag a mi Költõ Sanyink ) az akkori Mártírok útján fagyott meg az egyik butik lépcsõjén, ahová a szomszédos éjjel-nappali tulajdonosa ( Óh, szent Irgalom ! ) még egy alig használt kartonpapírt is adott heverõ gyanánt. Hogy hogy fagyhatott meg mégis ... ? Érthetetlen ! Pedig még egy vastag zakója, sõt; egy elegáns nyakkendõje is volt, s mindennek tetejébe még zokni is díszelgett a lábán !   Hogy mije volt még ? Semmije ... Se ing, se pullóver, se kabát, se cipõ. 

( Lehet hogy mégis volt oka rá, hogy ne igazán élje túl a mínusz huszon-egynéhány fokokat ...? )
   - S hogy kereste-e ( akár Õket, akár a többieket ) bárki is akár a Hajléktalan-gondozási központból, akár az egykor-volt Családtagjaik közül ? Nem hinném, hisz a Központ dolgozói hiába erednének nyomába egy-egy ilyen történetnek, amirõl még az is kiderülhet hogy link duma, valamelyik csöves-társ szenzáció-éhes agyszüleménye, ami aztán úgy jár szájról szájra mint a népmesék, és úgy duzzad, mint a tavaszi folyam vize... És ha igaz is : Mi a garancia arra, hogy az a szerencsétlen tényleg a saját nevén csináltatta a hajléktalan-igazolványt annó'? Könnyen megeshet ( és meg is esett nemegyszer már az én idõmben is ) hogy megad egy " fal " nevet, aztán mire utánajárhatnának a bemondott adatok valódiságának, a kapott igazolvány birtokában felszívódik, mint Kossuth a ködben, hogy aztán már csak maga operálja meg idõrõl idõre az igazolvány érvényességi idejét jelzõ dátumot. Így még egy-egy ismert név birtokában sem bátorságos azt mondani : Igen, õ volt az, akirõl a történet szól ...
A család tagjai pedig érthetõ módon szintúgy nem keresik, mert ha esetleg még életben van, tán fel kéne karolni, ha pedig már meghalt, még képes Állam bá', és az õ nyakukba sózza a nyomorult rokon eltemettetésének költségeit. 

  - Így vész aztán nyoma emberek tucatjainak egyik napról a másikra, hogy már csak egy másik, hozzájuk hasonló hajléktalan õrizze meg õket : egykor kimondott szavaikat, kis és nagy " dobásaikat ", vagy csak puszta létezésük tényét emlékezete mélyén, míg ki nem kopik végül onnan is a mindennapok történései sodrásában... 















