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Fyrir og
eftir

Mig langar til að deyja hundrað ára gamall með

bandaríska fánann á bakinu og Texasstjörnuna á hjálminum eftir
að hafa öskrað á hjólinu niður brekku í Ölpunum á 120 kílómetra
hraða. Mig langar til að komast yﬁr enn eina marklínu á meðan
naglinn hún konan mín og börnin mín tíu fagna og síðan langar mig
að leggjast niður á einum af þessum frægu frönsku sólblómaökrum
og gefa þar upp öndina með reisn. Þveröfugt við þann átakanlega
dauða sem mér var ungum spáð.
Hægfara andlát á ekki við mig. Ég geri ekkert hægt, ég anda ekki
einu sinni hægt. Ég geri allt á miklum hraða, borða hratt, sef hratt.
Það gerir mig brjálaðan þegar Kristin konan mín ekur bílnum okkar
því hún hemlar alltaf á gulu ljósi á meðan ég engist óþolinmóður í
farþegasætinu.
„Láttu ekki svona, ekki vera svona mikil kerling,“ segi ég við
hana.
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„Lance,“ segir hún, „gifstu karlmanni.“
Ég hef varið líﬁnu í að keppa á hjóli, frá fjallavegum í Austin,
Texas til Champs-Élysées og mér hefur alltaf fundist að ef ég
dræpist fyrir aldur fram þá væri það vegna þess að einhver bóndi
á fjórhjóladrifnum Dodge svínaði mér ofan í skurð. Trúið mér, það
gæti vel gerst. Hjólreiðamenn eru í eilífu stríði við menn á stórum
bílum og það hefur svo oft verið ekið á mig og í svo mörgum löndum
að ég hef enga tölu á því. Ég hef lært hvernig á að fjarlægja sauma úr
sjálfum sér, það eina sem maður þarf eru naglaklippur og harka.
Ef þið sæjuð líkama minn undir keppnistreyjunni mynduð þið
skilja hvað ég á við. Ég er með upphleypt ör á báðum handleggjum
og bletti upp um fótleggina sem ég raka alltaf. Kannski er það þess
vegna sem jeppakarlar reyna alltaf að keyra mig út af veginum, þeir
sjá kerlingakálfana og ákveða að bremsa ekki. En hjólreiðamenn
verða að raka sig, því þegar mölin kemst inn undir húðina þá er
auðveldara að hreinsa hana og búa um sárin ef maður er hárlaus.
Eina stundina stígur maður hjólið áfram eftir þjóðveginum en
þá næstu, búmm, liggur maður með andlitið í malbikinu. Heit
vindhviða skellur á manni og maður ﬁnnur rammt olíubragðið af
útblæstrinum uppi í sér en það eina sem hægt er að gera er að steyta
hnefann í afturljósin á meðan þau fjarlægjast.
Þannig var krabbinn. Það var eins og að vera hrakinn af veginum
af stórum bíl og ég er með örin til að sanna það. Það er kiprað ör á
brjóstkassanum á mér rétt fyrir ofan hjartað þar sem lyfjabrunnurinn
var settur í mig. Hægra megin í náranum er skurður yﬁr á lærið
þar sem þeir skáru af mér eistað. En svakalegastir eru tveir djúpir
hálfmánar í hársverðinum, eins og hross haﬁ sparkað tvisvar í
hausinn á mér. Þeir eru ummerki um heilaskurðaðgerðina.
Þegar ég var 25 ára fékk ég krabbamein í eista og var næstum því
dáinn. Mér var sagt að lífslíkur mínar væru tæp 40 prósent og satt að
segja voru sumir læknarnir bara að vera góðir við mig þegar þeir gáfu
mér þessar líkur. Dauðinn er ekki beint skemmtilegt umræðuefni,
ég veit það, og ekki heldur krabbamein, eða heilaskurðaðgerðir, eða
neitt fyrir neðan mitti. En ég er ekki að þessu til eiga í kurteislegum
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samræðum. Ég vil fá að segja sannleikann. Ég er viss um að ykkur
langar til að heyra hvernig Lance Armstrong varð Stórkostlegur
Bandaríkjamaður og Hvatning til okkar allra, og hvernig hann
vann Frakklandshjólreiðarnar – Tour de France, 3.685 kílómetra
keppni sem er talin vera erﬁðasta og harðsóttasta íþróttakeppni í
heimi. Ykkur langar til að heyra um staðfestu og leyndardóma
og ótrúlega endurkomu mína og hvernig mér tókst að komast
í methafabækurnar við hlið stórkostlegra manna eins og Greg
LeMond og Miguel Indurain. Ykkur langar til að heyra af skáldlegu
klifri mínu um Alpana og hetjulegum sigri mínum í Pýreneafjöllum
og hvernig sú tilﬁnning var. En Frakklandsreiðin er minnsti hluti
sögunnar.
Það er hvorki auðvelt að segja frá eða heyra sumt af þessu. Ég
er að fara fram á það við ykkur nú, strax í upphaﬁ, að þið leggið
til hliðar allar hugmyndir um hetjur og kraftaverk því ég er ekki
kennslubókardæmi. Þetta er ekki Disneyland eða Hollywood. Ég
skal gefa ykkur dæmi: Ég hef lesið að ég haﬁ ﬂogið upp fjöll og
ﬁrnindi í Frakklandi. En maður ﬂýgur ekki upp fjöll. Maður stritar
hægt og bítandi og pínir sig áfram og kannski, ef maður leggur
sérlega hart að sér, kemst maður á toppinn á undan öllum hinum.
Þannig er krabbinn líka. Gott, hraust fólk fær krabbamein og
gerir allt sem maður á að gera til að sigrast á því en deyr samt sem
áður. Það er grundvallarsannleikurinn sem maður lærir. Fólk deyr.
Og þegar maður hefur lært það virðist allt annað ómerkilegt. Það
virðist bara svo lítilvægt.
Ég veit ekki hvers vegna ég er enn á líﬁ. Ég get aðeins getið mér
til um það. Ég er sterkbyggður og atvinna mín hefur kennt mér að
takast á við ólíkindi og erﬁðleika. Ég æﬁ af kappi og keppi af hörku.
Það hjálpaði til, það var góð byrjun, en það var svo sannarlega ekki
það sem réð úrslitum. Ég get ekki að því gert en mér ﬁnnst að bati
minn haﬁ meira með slembilukku að gera.
Þegar ég var sextán ára var mér boðið að gangast undir rannsókn
á stofnun í Dallas sem heitir The Cooper Clinic og er mikils metin
rannsóknastöð og fæðingarstaður þolﬁmibyltingarinnar. Læknir
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þar mældi hámarks súrefnisupptöku mína (VO2 max), en hún segir
til um hversu mikið súrefni maður nær að taka inn og nýta, og hann
segist enn ekki hafa séð hærri mælingar. Ég framleiði líka minni
mjólkursýru en ﬂest fólk. Mjólkursýra er efni sem líkaminn býr til
þegar hann er undir álagi – það er efnið sem veldur sviða í lungum
og verkjum í fótum.
Í grófum dráttum þoli ég meira líkamlegt álag en ﬂest annað
fólk og ég verð ekki eins þreyttur undir álagi. Ég hugsa að það haﬁ
kannski hjálpað mér til að halda líﬁ. Ég var heppinn – ég fæddist
með meira en meðalandrými. Samt var ég í örvæntingafullri, sjúkri
móðu mestallan tímann.
Veikindi mín voru auðmýkjandi og algjörlega afhjúpandi og þau
neyddu mig til að líta á líf mitt óvægnum augum. Það eru nokkur
skammarleg atvik í því – stundir grimmdar, ólokinna verkefna,
aumingjaskapar og eftirsjár. Ég varð að spyrja sjálfan mig: „Hver
ætla ég að vera ef ég liﬁ þetta af?“ Ég komst að því að ég átti eftir að
taka út heilmikinn þroska sem manneskja.
Ég ætla ekki að blekkja ykkur. Það eru tveir Lance Armstrong,
fyrir krabbann og eftir. Eftirlætisspurning allra er: „Hvernig breytti
krabbameinið þér?“ Það væri miklu nær lagi að spyrja hvernig það
breytti mér ekki. Ég fór út úr húsi 2. október 1996 og kom heim
annar maður. Ég var íþróttamaður á heimsmælikvarða með stórhýsi
við árbakkann, lykla að Porsche, og sjálfsköpuð auðæﬁ í bankanum.
Ég var einn af helstu hjólreiðamönnum í heimi og frami minn lá í
fullkomnum sigurboga. Ég kom heim annar maður, bókstaﬂega. Á
vissan hátt dó ég og öðlaðist svo annað líf. Meira að segja líkami
minn breyttist því að í lyfjameðferðinni missti ég allan vöðvamassa
sem ég hafði byggt upp um ævina og þegar ég náði heilsu á ný
byggðist hann ekki upp á sama hátt aftur.
Sannleikurinn er sá að krabbamein er það besta sem hefur
komið fyrir mig. Ég veit ekki hvers vegna ég fékk sjúkdóminn en
hann gerði ótrúlega hluti fyrir mig og ég myndi ekki vilja sleppa
honum. Hvers vegna ætti ég að vilja breyta, svo mikið sem í einn
dag, mikilvægasta og áhrifamesta aﬂi lífs míns?
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Fólk deyr. Sú staðreynd dregur stundum svo úr mér máttinn að
ég fæ það ekki af mér að koma orðum að því. Hvers vegna ættum
við að halda áfram? spyrjið þið kannski. Hvers vegna hættum við
bara ekki öllu og leggjumst niður þar sem við erum? En það er
annar sannleikur líka. Fólk liﬁr. Það er jafn satt og hitt. Fólk liﬁr
og á ótrúlegasta hátt. Þegar ég var veikur sá ég meira af fegurð,
sannleika og sigrum á einum degi en ég gerði nokkru sinni í
hjólreiðakeppni – en það voru mennsk augnablik, ekki augnablik
kraftaverka. Ég kynntist manni í slitnum íþróttagalla sem reyndist
vera stórkostlegur skurðlæknir. Ég eignaðist vin í önnum kaﬁnni og
útkeyrðri hjúkrunarkonu að nafni LaTrice sem hugsaði um mig af
slíkri alúð að hún gat aðeins átt rætur í dýpstu samúð og samkennd.
Ég sá börn með engin augnhár eða augabrúnir, hár þeirra sviðið
burt af meðferðinni, en þau börðust af sama móði og Indurain.
Ég skil þetta ekki til fulls ennþá.
Það eina sem ég get gert er að segja ykkur frá því sem gerðist.

Auðvitað hefði ég átt að vita að það var eitthvað að
mér. En íþróttamenn, sérstaklega hjólreiðamenn, hafa atvinnu af
afneitun. Maður afneitar öllum verkjunum og sársaukanum vegna
þess að maður verður að gera það til að komast í mark. Þetta er
sjálfspyntingaríþrótt. Maður er á hjólinu allan daginn, í sex til sjö
tíma í senn, í alls konar veðri og vindum, yﬁr götusteina og möl, í
leðju og roki og rigningu, jafnvel hagléli, og maður lætur sársaukann
aldrei ná yﬁrhöndinni.
Mann verkjar alls staðar. Mann verkjar í bakið, verkjar í fæturna,
verkjar í hendurnar, hálsinn, og svo verkjar mann auðvitað í
rassinn.
Þess vegna veitti ég því enga sérstaka athygli að mér leið ekki allt
of vel árið 1996. Þegar hægra eistað á mér varð svolítið bólgið um
veturinn sagði ég sjálfum mér að bíta á jaxlinn því ég gerði ráð fyrir
að ég hefði bara meitt mig eitthvað á hjólinu eða að kerﬁð í mér
væri að bæta upp eitthvert sálrænt karlmennskudæmi. Mér gekk
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vel í hjólreiðunum, betur en nokkru sinni, og það var engin ástæða
til að hætta.
Hjólreiðar eru íþrótt þar sem gömlum kempum vegnar best.
Þær krefjast líkamlegrar seiglu sem byggist upp með árunum og
útsjónarsemi sem maður öðlast aðeins af reynslunni. Árið 1996
fannst mér ég loksins vera að komast á toppinn. Um vorið vann
ég, fyrstur Bandaríkjamanna, keppni sem kallast Flèche–Wallonne,
mikla þrekraun yﬁr Ardennafjöllinn. Ég var í öðru sæti í Liège–
Bostogne–Liège, klassískri keppni þar sem hjólaðir eru rúmir 268
kílómetrar á einum svakalegum degi. Og síðan vann ég Tour Du
Pont keppnina í Karólínufjöllunum þar sem hjólaðir eru 1.970
kílómetrar á tólf dögum. Ég bætti við mig ﬁmm silfrum til viðbótar
og var við það að komast á topp ﬁmm á alþjóðlega listanum í fyrsta
skipti á ævinni.
En áhangendur hjólreiða tóku eftir undarlegu fráviki þegar ég
vann Tour Du Pont keppnina. Þegar ég sigraði í keppnum var ég
vanur að reka hnefana sitt á hvað út í loftið þegar ég renndi mér
yﬁr endamarkið. En í þetta sinn var ég of uppgeﬁnn til að fagna á
hjólinu. Augun í mér voru blóðhlaupin og ég var rjóður í framan.
Afrek mín þetta vor hefðu átt að fylla mig sjálfstrausti og orku en
þess í stað var ég bara þreyttur. Ég var aumur í geirvörtunum. Hefði
ég vitað betur hefði ég áttað mig á því að það var sjúkdómseinkenni.
Það þýddi að ég var með aukið magn af HCG sem er hormón sem
einkum þungaðar konur framleiða. Karlmenn hafa ekki nema
agnarlítið af því, nema eistun séu í ólagi.
Ég hélt ég hefði einfaldlega ofkeyrt mig. Bíttu á jaxlinn, sagði
ég við sjálfan mig, þú mátt ekki við því að vera þreyttur. Fram
undan átti ég enn eftir tvær mikilvægustu keppnir tímabilsins,
Frakklandsreiðarnar – Tour de France eða Túrinn, og Ólympíuleikana í Atlanta, en þetta voru þær keppnir sem ég hafði miðað alla
þjálfun og keppnir við.
Ég hætti í Tour de France eftir aðeins ﬁmm daga. Ég hjólaði
í ausandi rigningu og fékk hálsbólgu og lungnakvef. Ég var með
slæman hósta og verki í mjóbakinu og komst einfaldlega ekki aftur
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upp á hjólið. „Ég náði ekki andanum,“ sagði ég fréttamönnum. Eftir
á að hyggja eru þetta ískyggileg orð.
Í Atlanta gaf líkaminn sig aftur. Ég var í sjötta sæti í tímakeppninni
og tólfti í götuhjólakeppninni, það var ágætis árangur á heildina
litið en nokkur vonbrigði miðað við væntingar mínar.
Heima í Austin reyndi ég að telja sjálfum mér trú um að ég væri
bara með ﬂensu. Ég svaf ósköpin öll og fannst ég aumur og sljór. Ég
leiddi það hjá mér. Ég kenndi um löngu og strembnu tímabili.
Ég hélt upp á tuttugu og ﬁmm ára afmæli mitt 18. september og
tveimur kvöldum síðar bauð ég húsfylli af vinum heim í partí fyrir
tónleika með Jimmy Buﬀet og við leigðum okkur margarítuvél. Móðir mín, Linda, kom í heimsókn frá Plano og í miðju partíinu sagði ég
við hana: „Ég er hamingjusamasti maður í heimi.“ Ég naut lífsins. Ég
var í tygjum við fallega háskólastúlku við Texasháskóla sem hét Lisa
Shiels. Ég var nýbúinn að skrifa undir nýjan tveggja ára samning
við virt franskt keppnislið, Coﬁdis, sem hljóðaði upp á 2,5 milljónir
bandaríkjadala. Ég átti frábært nýtt hús sem ég hafði eytt mörgum
mánuðum í að byggja og hvert einasta smáatriði í arkítektúrnum
og innanhússhönnuninni var nákvæmlega eins og ég vildi hafa
það. Það var í miðjarðarhafsstíl og stóð við bakka Austinvatns, með
háum gluggum sem vissu út að sundlaug og ítalskri verönd sem lá
niður að bryggju þar sem ég geymdi sjósleða og hraðbát.
Aðeins eitt eyðilagði kvöldið fyrir mér. Um miðja tónleikana
fann ég fyrir höfuðverk. Hann byrjaði sem vægur sláttur. Ég gleypti
tvær aspirín. Það gagnaðist ekkert. Í rauninni versnaði verkurinn.
Ég reyndi íbúprófen. Nú var ég með fjórar töﬂur í blóðinu en
höfuðverkurinn ágerðist bara. Ég komst að þeirri niðurstöðu að ég
hefði drukkið aðeins of margar margarítur og ákvað að drekka aldrei
eina einustu aftur. Vinur minn, umboðsmaður og lögfræðingur, Bill
Stapleton, fékk mígrenislyf hjá Lauru konunni sinni sem var með
stauk af því í veskinu. Ég tók þrjár pillur. Þær slógu heldur ekkert á
verkinn.
Þegar nú var komið var þetta höfuðverkur eins og maður sér í
bíómyndum, lamandi og skelﬁlegur sársauki.
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Að lokum gafst ég upp og fór heim. Ég slökkti öll ljós í húsinu og
lagðist í sófann, lá grafkyrr. Verkurinn minnkaði ekkert en ég var
orðinn svo uppgeﬁnn af sársaukanum og eftir allt þetta tekíla að ég
sofnaði að lokum.
Þegar ég vaknaði næsta dag var verkurinn horﬁnn. Ég fór að
baksa við að laga kaﬃ í eldhúsinu og áttaði mig þá á því að sjónin
var eilítið þokukennd. Allar útlínur virtust óskýrar. Ég hlýt að vera
að eldast, hugsaði ég. Kannski þarf ég að fá gleraugu.
Ég fann afsökun fyrir öllu.
Nokkrum dögum síðar sat ég heima í stofu að tala í símann við
Bill Stapleton þegar ég fékk heiftarlegt hóstakast. Ég kúgaðist og
fann eitthvað málmkennt og salt í kokinu á mér. „Bíddu aðeins,“
sagði ég. „Það er eitthvað ekki í lagi.“ Ég rauk inn á baðherbergi. Ég
hóstaði yﬁr vaskinum.
Hann var ataður blóði. Ég starði í vaskinn. Ég hóstaði aftur og
aftur spýttist upp úr mér rauður taumur. Ég ætlaði ekki að trúa
því að allt þetta blóð og allir þessir kekkir hefðu komið úr líkama
mínum.
Skelkaður hélt ég aftur inn í stofu og tók upp símann. „Bill,
ég verð að hringja í þig seinna,“ sagði ég. Ég lagði á og hringdi
strax í nágranna minn, Rick Parker lækni, góðan vin sem var líka
heimilislæknir minn í Austin. Rick bjó aðeins neðar í hlíðinni.
„Geturðu komið?“ sagði ég. „Ég er að hósta upp blóði.“
Á meðan Rick ók til mín fór ég aftur inn á bað og virti fyrir
mér blóðið í vaskinum. Allt í einu skrúfaði ég frá krananum. Mig
langaði til að skola það í burtu. Stundum geri ég hluti án þess að vita
hvers vegna. Ég vildi ekki að Rick sæi þetta. Ég skammaðist mín. Ég
vildi að þetta hyrﬁ.
Rick mætti á svæðið og skoðaði upp í nef og munn á mér. Hann
lýsti ofan í kokið á mér og bað um að fá að sjá blóðið. Ég sýndi
honum það litla sem eftir var í vaskinum. Ó, guð, hugsaði ég, ég get
ekki sagt honum hvað það var mikið, það er svo ógeðslegt. Það sem
eftir var virtist ekki svo mikið.
Rick var vanur því að heyra mig kvarta undan stíﬂuðum
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ennisholunum og ofnæmi. Það er mikið af eilífðargrasi og frjókornum í Austin og sama hversu kvalinn ég er má ég ekki taka
ofnæmislyf vegna strangra lyfjareglugerða í hjólreiðum. Ég verð að
harka af mér.
„Það gæti verið að blæða úr ennisholunum,“ sagði Rick. „Þú
gætir hafa sprengt æð.“
„Gott mál,“ sagði ég. „Þannig að þetta er ekkert alvarlegt.“
Mér létti svo gríðarlega. Ég stökk á fyrstu skýringuna sem ekki
var alvarleg og lét þar við sitja. Rick slökkti á vasaljósinu sínu og á
leiðinni út bauð hann mér í kvöldmat heima hjá sér og Jenny konunni sinni í næstu viku.
Nokkrum kvöldum síðar brenndi ég á vespu niður hæðina til
Parkerhjónanna. Ég er með dellu fyrir vélknúnum leikföngum og
vespan er eitt uppáhaldið mitt. En þetta kvöld var ég svo aumur í
hægra eistanu að ég gat varla setið á vespunni. Mér leið heldur ekki
vel við matarborðið. Ég varð að koma mér rétt fyrir og svo þorði ég
ekki að hreyfa mig því það var svo sárt.
Ég sagði Rick næstum því hvernig mér leið en var of feiminn
til þess. Þetta virtist ekki beint vera umræðuefni til að brydda upp
á við matarborðið og ég hafði þegar angrað hann með blóðinu í
vaskinum. Hann á eftir að halda að ég sé algjör væluskjóða, hugsaði
ég. Ég hélt þessu út af fyrir mig.
Þegar ég vaknaði næsta morgun var eistað á mér svo hryllilega
bólgið að það var næstum á stærð við appelsínu. Ég klæddi mig,
náði í hjólið af standinum í bílskúrnum og byrjaði á venjulegu
æﬁngaleiðinni minni en komst að því að ég gat ekki einu sinni setið
á hnakkinum. Ég hjólaði alla leiðina standandi á pedölunum. Þegar
ég kom aftur heim upp úr hádegi hringdi ég hikandi aftur heim til
Parkerhjónanna.
„Rick, það er eitthvað að eistanu á mér,“ sagði ég. „Það er rosalega
bólgið og ég varð að standa allan hjólatúrinn.“
Rick sagði strangur: „Þú verður að láta athuga þetta undireins.“
Hann heimtaði að fá að koma mér að hjá sérfræðingi seinna um
daginn. Við lögðum á og hann hringdi í dr. Jim Reeves, mikilsvirtan
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þvagfæralækni í Austin. Þegar Rick sagði Reeves frá einkennum
mínum vildi hann fá mig til sín án tafar. Hann myndi sjá til þess að
ég fengi tíma. Rick sagði mér að Reeves grunaði að þetta væri bara
snúningur á eistanu en að ég ætti að láta líta á þetta. Ef ég gerði það
ekki gæti ég misst eistað.
Ég fór í sturtu og klæddi mig, greip lyklana og settist undir
stýri á Porschinum, og það er svo skrítið að ég man nákvæmlega
í hverju ég var – kakíbuxum og grænni skyrtu. Stofa Reeves var
í hjarta miðbæjarins í látlausri brúnni múrsteinsbyggingu nálægt
háskólalóðinni.
Reeves reyndist vera eldri maður með djúpa, þýða rödd sem
hljómaði eins og hún kæmi neðan úr brunni, og hann bjó yﬁr þeim
læknislega eiginleika að geta látið allt virðast alvanalegt – þótt hann
væri mjög sleginn yﬁr því sem hann fann þegar hann skoðaði mig.
Eistað á mér var þrefalt stærra en eðlilegt gat talist og það var
aumt og hart viðkomu. Reeves skrifaði eitthvað hjá sér og síðan
sagði hann: „Þetta lítur ansi grunsamlega út. Ég ætla rétt til öryggis
að senda þig í ómskoðun hinum megin við götuna.“
Ég klæddi mig og gekk yﬁr að bílnum. Rannsóknastofan
var hinum megin við breiðgötuna í annarri stofnanalegri múrsteinsbyggingu og ég ákvað að keyra yﬁr. Inni var fjöldi lítilla
skrifstofa og herbergja sem voru full af ﬂóknum lækningatólum. Ég
lagðist á annan skoðunarbekk.
Kvenkyns röntgentæknir kom inn og renndi yﬁr mig með
ómtækinu, eins konar sprota sem keyrði ímynd inn á skjá. Ég bjóst
við að stoppa stutt, þetta væri aðeins venjuleg skoðun til að læknirinn gæti verið alveg viss.
Klukkutíma síðar lá ég enn á bekknum.
Röntgentæknirinn virtist skoða hvern einasta blett á mér. Ég lá
þarna þögull, reyndi að vera ekki of meðvitaður. Hvers vegna tók
þetta svona langan tíma? Hafði hún fundið eitthvað?
Að lokum lagði hún frá sér sprotann. Án þess að mæla orð frá
vörum fór hún út úr stofunni.
„Bíddu,“ sagði ég. „Heyrðu.“
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Ég hugsaði: Þetta á bara að vera ómerkilegt formsatriði. Eftir
stutta stund kom hún aftur með manni sem ég hafði komið auga á
inni á skrifstofunni áður. Hann var yﬁrmaður röntgendeildarinnar.
Hann tók upp sprotann og fór sjálfur að skoða mig. Ég lá þarna
þegjandi í aðrar ﬁmmtán mínútur. Hvers vegna tekur þetta svona
langan tíma?
„Jæja, þú mátt klæða þig og koma fram,“ sagði hann.
Ég tróð mér aftur í fötin og hitti hann á ganginum.
„Við verðum að taka röntgenmynd af lungunum í þér,“ sagði
hann.
Ég starði á hann. „Hvers vegna?“ spurði ég.
„Dr. Reeves bað um það,“ sagði hann.
Hvers vegna vildu þau sjá lungun í mér? Mig verkjaði ekkert í
þau. Ég fór inn á aðra stofu og klæddi mig úr aftur og nýr tæknir fór
í gegnum röntgenferlið með mér.
Nú var farið að fjúka í mig og ég var orðinn hræddur. Ég klæddi
mig aftur og stikaði fram á aðalskrifstofuna. Frammi á ganginum sá
ég yﬁrröntgenlækninn.
„Heyrðu,“ sagði ég og króaði hann af. „Hvað er eiginlega í gangi
hérna? Þetta er ekki eðlilegt.“
„Dr. Reeves ætti að tala við þig,“ sagði hann.
„Nei, ég vil fá að vita hvað er í gangi.“
„Ég vil helst ekki troða dr. Reeves um tær en svo virðist sem
hann sé að athuga krabbameinstengdar breytingar.“
Ég stóð grafkyrr.
„Nei, andskotinn,“ sagði ég.
„Þú verður að fara með röntgenmyndirnar aftur til dr. Reeves,
hann bíður eftir þér á stofunni sinni.“
Ég fann kuldann læsa klónum í magann á mér og hann ágerðist.
Ég tók upp farsímann og hringdi í Rick.
„Rick, það er eitthvað í gangi hérna og þeir eru ekki að segja mér
allt.“
„Lance, ég veit ekki nákvæmlega hvað er að gerast en ég vil fá að
koma með þér til dr. Reeves. Á ég ekki að koma og hitta þig þarna?“
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„Allt í lagi,“ sagði ég.
Ég beið á röntgendeildinni á meðan þau gengu frá myndunum
og loksins kom röntgenlæknirinn fram og rétti mér stórt brúnt
umslag. Hann sagði mér að Reeves biði mín á stofunni. Ég starði á
umslagið. Lungun í mér voru þarna ofan í.
Þetta er slæmt. Ég settist upp í bílinn og leit á umslagið með
röntgenmyndunum mínum. Skrifstofa Reeves var ekki nema tæpa
200 metra í burtu en mér fannst eins og það væri lengra. Eins og
það væru tveir kílómetrar þangað. Eða tuttugu.
Ég ók þennan spotta og lagði bílnum. Það var orðið dimmt og
komið langt fram yﬁr venjulegan skrifstofutíma. Fyrst dr. Reeves
hafði beðið eftir mér í allan þennan tíma hlaut að vera ástæða fyrir
því, hugsaði ég. Og ástæðan er sú að nú er fjandinn laus.
Þegar ég gekk inn á stofu Reeves tók ég eftir því að byggingin var
mannlaus. Það voru allir farnir og komið myrkur.
Rick mætti alvarlegur á svip. Ég sökkti mér ofan í stólinn á meðan
Reeves opnaði umslagið og dró röntgenmyndirnar mínar upp úr
því. Röntgenmynd er eins og negatíva af ljósmynd, óeðlilegir hlutir
koma fram hvítir. Svört mynd er í rauninni góð því að það þýðir að
líﬀærin í manni eru í lagi. Svart er gott. Hvítt slæmt.
Dr. Reeves skellti myndunum mínum á ljósaborð á veggnum.
Lungun á mér litu út eins og snjóbylur.
„Þetta er mjög alvarlegt,“ sagði dr. Reeves. „Þetta lítur út fyrir að
vera eistnakrabbamein með miklu meinvarpi uppi í lungum.“
Ég er með krabbamein.
„Ertu viss?“ spurði ég.
„Ég er nokkuð viss,“ sagði Reeves.
Ég er tuttugu og ﬁmm ára. Hvers vegna ætti ég að vera með krabbamein?
„Ætti ég ekki að fá annað álit?“ sagði ég.
„Að sjálfsögðu,“ sagði Reeves. „Þú hefur fullan rétt á því. En ég
verð að segja þér að ég er nokkuð viss í minni sök. Ég hef bókað þig
í aðgerð klukkan sjö í fyrramálið til að fjarlægja eistað.“
Ég er með krabbamein og það er í lungunum á mér.
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Dr. Reeves fór frekar út í greininguna; eistnakrabbamein er
sjaldgæfur sjúkdómur – aðeins um sjö þúsund tilfelli greinast árlega
í Bandaríkjunum. Það virtist helst leggjast á karlmenn á aldrinum
átján til tuttugu og ﬁmm ára og batahorfur teljast mjög góðar miðað
við krabbamein, þökk sé lyfjameðferð. Það er þó lykilatriði að greina
það snemma og bregðast skjótt við. Dr. Reeves var sannfærður um
að ég væri með krabbamein. Spurningin var hversu útbreitt það
væri. Hann mælti með því að ég færi til dr. Dudleys Youman, þekkts
krabbameinslæknis í Austin. Það var fyrir öllu að hafa hraðan á,
hver einasti dagur skipti máli. Loks lauk Reeves máli sínu.
Ég sagði ekki neitt.
„Það er best að ég leyﬁ ykkur að vera einum um stund,“ sagði
Reeves.
Einn með Rick lagði ég höfuðið á skrifborðið. „Ég bara trúi þessu
ekki,“ sagði ég.
En ég varð að viðurkenna það, ég var veikur. Höfuðverkirnir,
blóðið sem ég hóstaði upp, særindin í hálsinum, yﬁrliðin í sófanum
og endalaus svefninn. Mér leið eins og ég væri veikur, og mér hafði
liðið þannig um tíma.
„Lance, hlustaðu á mig. Það hafa orðið gríðarlegar framfarir í
krabbameinslækningum. Það er hægt að lækna þetta. Við gerum
það sem gera þarf. Við sjáum um það.“
„Ókei,“ sagði ég. „Ókei.“
Rick bað Reeves að koma inn aftur.
„Hvað þarf ég að gera?“ spurði ég. „Komum okkur að verki.
Drepum þetta helvíti. Vindum okkur í að gera það sem gera þarf.“
Ég vildi komast yﬁr þetta strax. Núna. Ég hefði lagst undir
hníﬁnn þetta sama kvöld. Ég hefði notað geislabyssu á sjálfan mig ef
það hefði gert eitthvert gagn. En Reeves útskýrði þolinmóður fyrir
mér hvernig ferlið yrði næsta morgun. Ég yrði að mæta snemma á
spítalann til að fara í fjöldann allan af prófum og blóðprufum til að
krabbameinslæknirinn gæti metið útbreiðslu krabbameinsins, og
síðan yrði ég að fara í skurðaðgerð þar sem eistað yrði fjarlægt.
Ég stóð upp til að fara. Ég þurfti að hringja í svo marga, þar á
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meðal í móður mína, einhvern veginn varð ég að segja henni að
einkabarn hennar væri með krabbamein.
Ég settist upp í bílinn og ók eftir hlykkjóttum veginum og
trjágöngunum í átt að heimili mínu við árbakkann og í fyrsta skipti
á ævinni ók ég hægt. Ég var í losti. Guð minn góður, ég á aldrei eftir
að keppa aftur. Ekki: Guð minn góður, ég á eftir að deyja. Ekki: Guð
minn góður, ég á aldrei eftir að eignast fjölskyldu. Þær hugsanir voru
grafnar einhvers staðar ofan í ringulreiðinni. En það fyrsta var: Guð
minn góður, ég á aldrei eftir að keppa aftur. Ég tók upp bílasímann
og hringdi í Bill Stapleton.
„Bill, ég er með mjög slæmar fréttir,“ sagði ég.
„Nú?“ sagði hann utan við sig.
„Ég er veikur. Ferillinn er búinn.“
„Ha?“
„Þetta er allt búið. Ég er veikur, ég á aldrei eftir að keppa aftur og
ég á eftir að missa allt.“
Ég skellti á.
Ég sveimaði um göturnar í fyrsta gír, hafði ekki einu sinni orku
til að stíga almennilega á bensínið. Þar sem ég þokaðist áfram fór ég
að draga allt í efa, veröld mína, atvinnu, sjálfan mig. Ég hafði farið
að heiman ósigrandi tuttugu og ﬁmm ára karlmaður, skotheldur.
Krabbinn myndi breyta öllu hjá mér, ég áttaði mig á því; hann setti
ekki aðeins allan feril minn úr skorðum heldur myndi hann svipta
mig allri skilgreiningu á því hver ég væri. Ég hafði byrjað með tvær
hendur tómar. Móðir mín var ritari í Plano, Texas, en á hjólinu
hafði orðið eitthvað úr mér. Eftir skóla, þegar aðrir krakkar syntu
í fínu skemmtiklúbbunum, hjólaði ég kílómetrum saman því að
þar var mitt sóknarfæri. Hver einasti verðlaunapeningur og eyrir
sem ég hafði unnið mér inn hafði kostað ómældan svita, en hvað
átti ég nú að gera? Hver væri ég ef ég væri ekki Lance Armstrong,
hjólreiðakappi á heimsmælikvarða?
Sjúklingur.
Ég ók heim að húsinu mínu. Inni hringdi síminn. Ég gekk inn um
dyrnar og henti lyklunum á borðið. Síminn hélt áfram að hringja.
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Ég svaraði. Það var vinur minn Scott MacEachern, fulltrúi frá Nike
sem hafði það verkefni að vinna með mér.
„Sæll, Lance, hvað er að frétta?“
„Heilmikið,“ sagði ég reiður. „Alveg heilmikið.“
„Hvað áttu við?“
„Ég, ö . . .“
Ég hafði ekki sagt þetta upphátt ennþá.
„Hvað?“ sagði Scott.
Ég opnaði munninn og lokaði honum, og opnaði hann aftur. „Ég
er með krabbamein,“ sagði ég.
Ég brast í grát.
Og síðan, á því augnabliki, áttaði ég mig á því: Líf mitt gæti líka
verið í hættu. Ekki bara íþróttaferillinn.
Ég gæti raunverulega dáið.

