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SÓGOR ZSOLT 
 
Mocsár 
 
Akkor már évek óta kóboroltam. Céltalanul, hogy máshogy, 
nem is lett volna kóborlás máskülönben. Magányosan is, per-
sze, szóval, ahogy kell. Nem láttam életnek nyomát, hacsak 
magamat nem számítom; nyoma voltam az életnek, tagadha-
tatlanul. 
Talán kerestem valamit, végül is azért szoktak útnak indulni az 
emberek, fıleg az ilyen értelmetlen történetekben, mint az 
enyém. Emlékszem, más történetekben az igazságot keresték, 
vagy a boldogságot, az örök életet, örök szerelmet, ezek tet-
szıleges kombinációit, esetleg mindet egyszerre. Vagy valami 
egészen mást. 
Én viszont nem is sejtettem, miért indultam útnak. Nem voltak 
emlékeim az út elejérıl, vagy pontosabban fogalmazva, arról, 
hogy lett volna, amikor nem voltam úton. Kóboroltam erdık-
ben, poros utakon, esıáztatta réteken, sárban, fényben, sötét-
ben. Láttam, ahogy fogy a Hold, láttam, ahogy növekszik, és 
ennek sem láttam semmi értelmét. Mégis megemlítettem, tes-
sék, ki tudja miért, talán, mert mások is meg-megemlítették 
más történetekben. Ha fél az ember, mindig jól jönnek a többiek. 
Aztán persze történt valami, azért is mondom el az egészet. 
Túlzás talán, hogy történt, nem baj, legalább egy mondatnyi 
idıre hadd lélegezzenek föl. Mondjuk úgy inkább, megláttam 
valamit, amire nem számítottam. Már az gyanús volt, amikor 
lépésrıl lépésre emelkedett a talaj. Rájöttem persze, szinte pil-
lanatok alatt, nem hiába jártam én se iskolába, hogy amirıl szó 
lehet, az inkább az, hogy én süllyedek. Mocsár.  
Azonnal megálltam. Nem tehetek róla, ösztönös reakció volt. 
Azután persze hamar tudatosult bennem, hogy nem tettem 
nagy jót magammal, mert legalább dupla sebességgel folytat-
tam a süllyedést. Mélyen átgondoltam a helyzetemet, és arra 
jutottam, hogy tulajdonképpen nem is bánom annyira. Fárasz-
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tott már az a sok lépkedés. Az ösztöneim mozgásra ösztökél-
tek volna, hátra, elıre, nekik, azt hiszem mindegy volt, de én 
azért voltam tudatos lény, hogy úrrá legyek rajtuk. Nem moz-
dultam. 
Meg is lett a jutalma a fegyelmezettségemnek. Amikor úgy de-
rékig lehettem a mocsárban, egy szürke foltot láttam kiemel-
kedni belıle, tılem úgy tizenöt-húszméternyire. Azt kellett 
hinnem, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, hiszen éppen 
abban a tempóban emelkedett, ahogy én süllyedtem. Ok-
okozat rendszerben nıttem föl, fejlıdtem ilyen intelligenssé, 
ok-okozati kapcsolat elıttem nem maradhatott rejtve néhány 
másodpercnél tovább. 
A szürke folt lassan ıszülı hajjá változott, különösen akkor 
lehettem ebben biztos, amikor megjelent a hajszálak alatt egy 
homlok, aztán két szem, egy orr, és mind a többi kellék, ami 
csak kívánatos lehet egy archoz. Az ısz, vállig érı hajtakaró 
alatt kétségtelenül egy öreg férfi rémült ábrázata tőnt föl, de 
ahogy már észrevehették, ekkor már a vállát is láttam, ami azt 
is jelentette, hogy addigra én is körülbelül a vállamig a mo-
csárban voltam már. 
Kezdtem bánni, hogy nem kezdıdött elıbb ez a szép folyamat, 
szívesen megnéztem volna végig. Szerencsére még kint voltak 
a szemeim, amikor az ısz alak lassan kiemelte a mocsárból az 
egyik karját, és az égnek emelte. Nem jött üres kézzel. Egy 
koponya volt nála, kis mérető, szerintem kifejezetten érdekes 
formájú. Lehet persze, hogy csak emlékeztetett valakire.  
İ mindenesetre iszonyú félelemmel nézett rá, ahogy a magas-
ba emelte. Többet, ıszintén szólva nem is nagyon láttam, in-
kább csak látni véltem, hogy hirtelen vakító fény támad, az ısz 
alak a szeme elé emeli a másik karját, a kis koponyáról vissza-
verıdı éles fehér pedig bevilágítja utolsó utam addig oly sá-
padt, fénytelen helyszínét. Szép kép volt, örültem, hogy ez bú-
csúztatott. Járhattam volna sokkal rosszabbul is, mielıtt végleg 
magával ragadott a süllyedés. 


