                 Szerelem, szerelem ...


  ... átkozott gyötrelem ... ! Igen, a Szerelem - legyen bár-milyen szép és mély - mindig ad egyfajta fájdalmat is. És akkor még csak a " normál " szerelmekrõl szóltam. De napjainkban egyre több a " felemás " kapcsolat, az, ahol az azonos nemhez tartozók közt kel életre az õsidõk óta élõ vonzalom. Félreértés ne essék: Soha sem ítéltem el, nem is lett volna sem okom sem jogom hogy elítéljem a " másságot ", ma sem ez a szándékom, hisz az kinek-kinek a magánügye, épp mint a Szerelem megszokott formája, s az azt kísérõ szexualitás kérdése is. Legalábbis ; az kéne hogy legyen, amint a Fent élõk közt jobbára az is. Nincs is ebben semmi rendkívüli, ma már legalábbis nincs, ha a kapcsolat ugyan úgy kultúrált keretek közt zajlik, mint a " vegyes felállású " kapcsolatok. / Már ha mondhatóak még azok is " kultúráltaknak " napjainkban... /  A hajléktalanok világában, fõként a szállókon élve azonban már jóval több bonyodalmat okoz egy-egy ilyen kapcsolat, hisz azt azért még mindig inkább igyekszenek titokban tartani, mint az esetleges könnyûvérûséget, vagy a már kifejezetten prostitú-ciónak számító életvitelt. Viszont a lent Világában élõk közt egyre gyakoribb az efféle problémákkal küzdõk száma. S ennek tán csak az az oka, hogy a különbözõ büntetés-végrehajtási intézményekbõl kikerülõk jobbára a hajléktalanok között kötnek ki. Nem ritka, hogy egy-egy házasságban élõ, mire kikerül a börtönbõl, megízleli a szexuális élet e másik fajtáját is, / hisz nem állíthatnak mindenki mellé külön testõrt ennek megelõzése érdekében ! / és párt választ az azonos-nemûek közül odabent, akivel aztán kikerülve is folytatni szeretné az életét. Ezt a régi otthonban nem teheti, de még a régi környezete elõtt is inkább szeretné titkolni, így egyik-másik hajléktalanszállóra megy választottjával. De mint az egymással zárt közösségben élõk közt zajló történések többsége; ez sem marad, nem is maradhat sokáig titok. És még ekkor sem szólják meg õket, legalább is, nem olyan mértékben mint azokat a férfiakat és nõket, akik már külön " sportot " ûznek másságuk fitogtatásából. Ez talán abból adódik, hogy míg a hetero-szexuális beállítottságú hajléktalan csak a legritkább esetben jut olyan szállóra ahol párjával együtt élhet, addig az azonos nemûekhez vonzódók születésük jogán, nemi hovatartozásuk fizikai valóságát figyelembevéve kerülnek egyazon szállóra választottjukkal, így - ha nem tudják házon kívül lebonyolítani a  dolgot- bizony ingerlik az éjszaka hallható - vagy akár csak sejthetõ, elképzelhetõ - hangokkal a mellettük, esetleg velük egy háló-teremben élõket, akik maguk is vágynának egy-egy boldog pillanatra, de nekik a fent említett okok miatt erre nem, vagy csak egy-egy kapualjban, esetleg egy erdõben, vagy valamelyik játszótér eldugottabb padján, bokrában lopott ölelések során nyílik lehetõségük. A legnagyobb gondot azonban azok okozzák, és a legnagyobb ellen-érzést is azok váltják ki még a hajléktalanok világában is, akik köztudottan nem küzdenek nemi identitás-zavarokkal, s csak és kizárólag a kényelem, az anyagi juttatások reményében élik a " másak" különös / és valljuk meg: sokszor keserves / életét, de úgy, hogy ma még a másik nemhez tartozók egyikével, holnap pedig egy azonos-nemûvel "prostituálják magukat", attól függõen: ki biztosítja számukra az elõnyösebb anyagi feltételeket. Ezek az "emberek" már igenis kivívják társaik megvetését, hisz nem egy esetben õk maguk hangoztatják:  Mindegy; férfi vagy nõ, csak jól megfizesse a testemet ... 
- Míg egy valós Szerelem, - legyen az külön-nemûek, vagy azonos "felállásúak" közt felébredt érzés - valahol, valamiért mindig tisztának tûnik, s a prostitúció jól-rosszul, de megindokolható a létfenntartás kényszerítõ erejének középpontba állításával, a szexuális "kilengés" eme formája már sem " tisztának", sem megindokolhatónak nem nevezhetõ sem a fent, sem pedig a lent élõk között ...







