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NYIKOLAJ BAJTOV

A BI CIK LI
Ami kor szét he lye zõ dött a tá bor, az er dõ szé lén 

ha di lán cot al ko tó má so dik cohors bi zo nyá ra azt a 
pa ran csot kap ta, hogy hagy ja el ál lá sa it és vo nul-
jon fél re. Lepidus lát ta, ahogy el vo nul nak a fe nyõk 
mö gé, de nem ér tet te, mi ért. A me zõ re le szállt az 
es te, az er dõ ben vi szont már tel jes sö tét ség ho nolt. 
„El vo nul nak – gon dol ta Lepidus –, mi tör tén he-
tett?” Egy re in kább iz ga tott ság vett raj ta erõt. Utá-
nuk akart men ni, de vár ta a fi át, aki vi zet gyûj tött a 
for rás ból – bal ra, úgy száz lé pés re tõ le. Ek kor meg-
je len tek a nyu ga ti gó tok. A fák kö zül, a ho mály ból 
tûn tek elõ, és szem ügy re vet ték a te re pet. Hár man 
vol tak, ha jí tó dár dák kal fel sze rel kez ve. Ne tán fel-
de rí tõk lennének?.. Ahogy ész re vet ték Lepidust, 
rá ron tot tak. Lepidus ki a bált, hogy fi gyel mez tes se 
a fi át. Hát rál va, a paj zsa mö gé búj va ket tõt kö zü-
lük ott hely ben, azon nal le dö fött. De a har ma dik, 
aki nek si ke rült ol dal ról meg kö ze lí te nie, dár dá já val 
szét ron csol ta jobb vál lán az iz mo kat. Öm lött a vér, 
és Lepidus ki ej tet te a ke zé bõl a kar dot. Ám ugyan-
ak kor meg tu dott for dul ni, és ki tart va paj zsát el há-
rí tott még két ütést, mi re oda fu tott hoz zá a fia. A 
bar bár olyan gyor san el rej tõ zött az er dõ ben, mint ha 
ko ráb ban hí re-ham va se lett vol na. Va ló szí nû, hogy 
a fiú meg se be sí tet te, de nem eredt nyo má ba, ha nem 
ehe lyett ap ját tá mo gat ta ki a me zõ re. Mi u tán meg tet-
tek együtt vagy két száz lé pést, Lepidus el gyen gült 
és el esett. A fiú szét tép te az in gét és át kö töt te a 
vál lát a ca fa tok ban ló gó, szét ron csolt iz mok fö lött. 
Majd jobb ra mu ta tott ke zé vel. Ott, a ná das mö gött a 
tá vol ban víz tü kör fe hér lett: vagy egy nagy tó, vagy 
mo csár. „Ha on nan elõz zük meg õket – mond ta a fiú 
–, úgy tud juk el ér ni a tá bort, hogy nem kell az er dõ 
kö ze lé be kerülnünk… „Most pi henj egy ki csit, amíg 
el me gyek a for rás hoz. Ott hagy tam a ta risz nyá mat. 
Ki kell mos ni a se be det.” Lepidus egy ál ta lán nem 
el len ke zett: alig volt ere je – a fáj da lom és a vér vesz-
te ség na gyon meg vi sel te.

Néz te, ahogy el megy tõ le a fia, és el tá vo lo dó alak-
ja ös  sze folyt elõt te a szür kü le ti homállyal… Majd 
egy csa tát lá tott: az er dõ bõl is mét ki ug rott a nyu ga ti 
gót – de nem az a gyá va, aki el fu tott, ha nem egy 
má sik –, egy ha tal mas óriás… Lepidusnak úgy rém-
lett, hogy õt ma gát pán cél zat védi…. Csi kor gat ta a 
fo gát és fel nyö gött –, el volt ke se red ve, hogy nem 
se gít het a fiának… És lát ta, ahogy a fia el esett, és 
az óri ás, fel ágas kod va, fe lül rõl két kéz zel be le döf te 
a dárdát… és kihúzta…. Majd is mét be le döf te és 
kihúzta….

Lepidus le zu hant a föld re. A bar bár für kész te 
a me zõt, de õt nem vet te észre… A fû fö lött már 
fi nom köd há ló úszott. Mi kor már tel je sen be sö té te-
dett, Lepidus fel kelt és el ván szor gott a mo csár nál 
le võ ke rü lõ út hoz, oda, ahol ab ban re mény ke dett, 
hogy meg ta lál ja a tá bort. Né ha-né ha hát ra né zett. 

Úgy tûnt ne ki, hogy az er dõ szé lén va la mi fé le tü zek 
vil lan nak fel… Nem so ká ra rá buk kant egy rej tett 
ös vény re, amely egy hegy ge rin cen ve ze tett át, és 
bal ra tõ le te rült el a hi deg pá rá tól fe hér lõ mo csár.

Lepidus úgy érez te, hogy kö ve ti va la ki, és is mét 
hát ra né zett. A lá tó ha tár vö rös lõ sáv ja hát te ré ben 
egy moz gó ala kot pil lan tott meg. „A bar bár óri ás 
len ne? – gon dol ta. – Nem, a nyu ga ti gó tok nem szí-
ve sen jön nek ki messzi re az er dõ bõl.” Rá adá sul ez 
az ár nyék, amely ki emel ke dett a köd bõl, ki csi volt 
és túl sá go san gyor san moz gott: egy em ber nem tud 
ilyen gyor san fut ni. Akár lo vas nak is gon dol hat ta, 
ha a moz gá sa az üge tés re ha son lí tott vol na, de az 
ár nyék si mán, egyen le te sen ha ladt elõ re. És a ló sem 
ilyen ala csony nö vé sû.

Lepidusnak már nem volt ere je sem a cso dál ko-
zás ra, sem a ret te gés re. Vis  sza for dult, és ne héz kes, 
las sú lép tek kel ha ladt elõ re, bal ke zé vel meg tart va 
há tá ra ve tett paj zsát. Ám mi kor már egy re kö ze-
lebb rõl hal lot ta a sur ra nó zö rejt, és mint ha egy alig 
ki ve he tõ hang hív ta vol na, Lepidus egy szer re rá jött, 
hogy ez a fia… Az ár nyék a jobb ol da lon fel buk-
kan va meg elõz te, és né hány lé pés sel elõt te meg állt, 
majd kar len dí tés sel üd vö zöl te. Lepidus sem mit sem 
ér tett. A fia va la mi rúd fé lén lo va golt, amin elöl és 
há tul egy-egy nagy ke rék volt, és va ló szí nû, hogy 
ezek vit ték elõ re olyan gyor san. Azu tán Lepidus 
fel fe dez te még a pe dá lo kat, ami ket a fiú a lá bá val 
nyom ko dott, és ki ta lál ta, hogy ily mó don for gat ja 
a kerekeket… El ru gasz ko dott, tett egy láb moz du la-
tot, és a ke re kek egy pil la nat alatt oda hoz ták elé. 
Lepidus ész re vet te, hogy a fiú, ki tud ja mi ért, va la-
hogy na gyon fi a tal lett: cse ne vész, vé kony, la pos 
mell ka sú, ti zen hét év kö rü li ka masz nak né zett ki… 
igen, olyan la pos volt, mint a ke re ke ken já ró szer ke-
ze te. „Te élet ben vagy?” – kér dez te Lepidus. „Nem, 
meg ölt a bar bár – fe lel te mo so lyog va –, mind járt 
meg ha lok”. Le szállt a rúd ról és gon do san a föld re 
fek tet te az egész konst ruk ci ót. Lepidus nem fog ta 
fel, mi tör tén he tett. Mi kor a fiú ki egye ne se dett, már 
egy tízéves gyer mek állt elõt te. „Ülj le – kér lel te a 
fia –, azt sze ret ném, ha a ka rod ra ültetnél… Csak az 
egyik re – he lyes bí tett za var tan –, a bal ra.” Lepidus 
meg adó an le eresz ke dett a föld re. A fia le ült mel lé és 
hoz zá bújt, majd Lepidus meg ölel te és a tér dé re ül tet-
te: már egy két-há rom  éves kis fiú volt ott… El telt 
egy vagy tíz perc – a sö tét ben már sem mit sem 
le he tett lát ni: min dent ma gá ba szí vott az éj sza ka. 
Lepidus ki nyúj tot ta a kar ját és be haj lí tot ta a tér dét 
– és bi zo nyos sá vált, hogy nincs ve le sen ki. Ku ta-
ko dott kör ben-kör ben, de a ke re kek, ami ken a fiú 
utol ér te, szin tén el tûn tek.
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