Lopkodunk ?
  		                           - Lopkodunk ... !

   Bizony, méghozzá nem is kevesen, s nem is akár mit, vagy akár kitõl. 
Lopunk mi már szegénytõl, gazdagtól egyaránt, de tán már önmagunktól is, tán csak a lopás "öröméért". S hogy miért még ? Pofon egyszerû : A Holnapért, amit nap mint nap, percrõl prcre megpróbál kitépni kezünkbõl az épp soron /és uralmon / lévõ, s megválasztása elõtt oly sok szépet ígérõ kormány, s annak "bölcs" Vezetõi...

Lop a szegény, ha mást nem is, hát némi élelmet, vagy ha még a szegénynél is szegényebb, egy félliter itókát, hisz neki / a szegénnyel ellentétben / már az sincs ahová fejét lehajtsa, s legalább egy takaró alá meneküljön az egyre keményebb hideg elõl. Ezt, mármint a takarót igyekszik pótolni az elemelt ital hamis melegével, s minthogy megvenni nem tudja, hát elemeli. Persze az üzletvezetõ vagy a tulajdonos legnaggyobb bosszankodására, aki ilyenkor heves, s bizony nem egyszer durva szavakkal / ha nem épp a szavaknál is durvább tettekkel, azaz : pofonokkal, miegyébbel / torolja meg az õt ért veszteséget. Arra már õ sem gondol, hogy az a nyomorult nem tett egyebet kicsiben, mint amit õ maga is tesz nap mint nap nagyban, mégha " törvényes " keretek közt is. Mert épp úgy " lop " õ maga is, hol ennek, hol annak, hol pedig amannak az árát emelve, hogy az adó ellenére, s a beszerzési árak ellenére az õ " kis "  haszna mindenképp biztosítva legyen, s minthogy ez másként nem megy, hát a vásárlók rovására, akik a tegnap még megvehették a szükséges élelmiszert egy százasért, de ma már csak száztíz forintér, vagy még drágábban juthatnak hozzá. Vagyis csak juthatnának, ha volna rá elég pénzük, de nincs, így kénytelenek lemondani róla, vagy ha már igen kínozza õket a Nincs, hát ellopni onnan, ahol van. Ez az a bizonyos " róka fogta csuka fogta róka " : 
  Lop a szegény, mert tõle is lopnak, és lop a gazdag, mert tõle méginkább lopnak. Csak az a nem mindegy, hogy amíg a szegénytõl a túl és továbbéléshez szükséges minimumot orozzák el, addig a szegény csak a VAN fölöslegébõl szeretne hozzájutni a neki Isten törvényei szerint járó részhez. Minthogy azonban ezt nem képes megszerezni az Égi-Földi törvények betartásával, hát egyként szegi meg mindkettõt, hisz holnap is élni akar. És most figyeljék meg kedves Olvasóim, mennire beigazolódik a régi mondás : " Amint fent, akképpen lent ! " vagy másként: " Fejétõl bûzlik a hal. " Igaz ez is és az is, hisz a lent élõket a fent élõk taszították arra a szintre ahol már elengedhetetlen a lopás, s taszítják egyre lejjebb és lejjebb, ki tudja még milyen mélységek felé. Mert amilyen mértékben fokozódik a fent élõk telhetetlen harácsolása, olyan mértékben nõ a lentiek nyomora, s ezzel a bûnözés felé fordulók száma is. S ezt a különbözõ Minisztériumokban ülõ  " Illetékesek " épp úgy tudják, mint én, s amint Önök is, ám mégsem azon igyekeznek hogy a lent élõk gondjain enyhítsenek. Sõt, azoknak a százezreknek / millióknak ?! / a gondját mintha észre sem vennék ! Hisz arról például egyetlen egyszer sem hallottam / és Önök sem / a Rádió hírmûsorainak egyikében sem, hogy az Oltalom Karitatív Egyesület két autója közül majd' egy éve az egyiket "elkötötték", holott az biztosította nap mint nap száz és ezer nincstelen élelmének, ruhanemûinek, s gyógyszerének szállítását, de még a hajléktalant is azzal szállították kórházba ha arra szükség volt. Azt viszont, ha egy Képviselõ kocsiját elkötötték, minden fél órában hallhattuk únásig ... S most kérdem én : Nem disszonáns ez egy kicsit? Nem cseng hamisan  és embertelenül értõ elméink és érzõ Szíveink számára? A száz és száz és ezer nincstelen nem ér annyit, / s még többet is / mint egy Képviselõ ?















		            Emlékek útján ...


Különös, vagy inkább nem egészen szokványos feladatra vállalkoztam a napokban : Egy ismert média, ( nevesül a Duna Tv) képviselõinek kíséretében vissza tértem életem egykor megélt állomásaira, olyan helyeket is felkeresve, amikre inkább csak a kívülállók elmondott szavaiból " emlékezhettem ", semmint saját élményeimre támaszkodhatva. 
     Például a Sibrik Miklós utcába, valahol Kõbányán ...

Akkoriban egy lepusztult, züllött környék volt, ahol még a kutyáknak is különb óljuk volt, mint az ott élõ emberek " otthonai ". Mintha egy-egy mai " csöves-tanya " elõrevetített, jóslat-szerû képei lettek volna, amelyek egy harminc évvel késõbb szinte már általánossá lett Valóságot voltak hivatva megmutatni : 
     " Ez vár rátok ... " 
Ma az egykori nyomor-tanya helyén új panelépületek sorakoznak, tán jellegtelenebbé, minden esetre egy fokkal civilizáltabbá varázsolva a képet. Én magam mindössze egy alkalommal jártam a régi "Sibriken", mégis úgy éreztem egy pillanatra ; valami hiányzik, valamit " kiloptak " a környék hangulatából. 
   Talán az akkor elébünk lépõ asszonyt hiányoltam, aki egykor útbaigazított ? 
 Talán ... Itt, ezen az új " Sibriken" senki sem szólt hozzánk, az emberek - bár kellõképp megbámultak bennünket - szó nélkül mentek dolgaik után, mint mindig. 

Tovább lépve Életem emlékeinek útján, a Pasarétre mentem, ám itt sem várt rám más, mint az elõzõ állomáson. Sehol egy baráti hang, sehol az egykori        Sibriken hallott kérdés:
   " Kit tetszenek keresni, kedves ? " 
A kép aztán az Újpesti Dózsa György úti házban sem változott, még akkor sem, ha ott végül mégis csak elém lépett egy néni. Addigra azonban már én váltam fásulttá, így nem is igazán érzékeltem szavaiban mást, mint a felém közeledõ ember szinte védekezés-jellegû kíváncsiságát. Itt sem a valós segíteni szánás, de az örök emberi félelem és a magányba kényszeredett ember kíváncsisága lapult a szavak hátterében. 
- Lehet hogy csak én magyarázom valamiért félre a két különbözõ idõpontban elém álló ember szavainak hogyanját, s miértjét ? S ha igen ; vajon nem-e azért, mert mai énem számára már valamiért hiteltelenné lettek a segítõkész szavak, kérdések, s mozdulatok ? Azt hiszem, ez lehet  a dolog hátterében. Utam, mely ezer buktatót tárt elém, már óvatossá tett , így akkor is félve nézek a világba, ha az üresnek, kihaltnak tûnik embertársaim közömbössége miatt, s akkor is, ha megérzem az ál-jóság legkisebb szelét egy-egy felém szálló szóban, vagy csak a szó hangsúlyában, hangszínében, de még a futó pillantás erejében is ...  S azt hiszem, nem csak én vagyok így ezzel !

    Hát igen ... Ahogy szállnak fölöttünk az évek, ahogy megérintik szívünk; - lelkünk; - értelmünk a mindennapok történései, úgy leszünk napról napra óvatosabbakká, " zártabbakká ", sötéten-látóbbakká, s közben tán észre sem vesszük : 
  Mi magunk épp íly közömbösnek látszunk a felénk közeledõ, s tán épp így, hozzánk / hozzám / hasonlóan a Múlt képeit, érzéseit keresõk szemével nézve...






