Gymkhana

Anna Habryn
Gymkhana w Payne’s Find przyciągała w każdą Wielkanoc tłumy ludzi. Zawody i
pokazy konne były największym wydarzeniem roku.
Oprócz pokazów i wyścigów codziennie smażono setki steków na olbrzymich
barbecues, a piwo lało się strumieniami. Przez cały weekend maleńki pub pękał w
szwach, do baru trudno się było docisnąć, a szczęśliwcy, którzy zajęli barowe
stołki opuszczali je tylko po to, żeby na chwilę wyskoczyć w wiadomej sprawie.
Toalety były oblężone, ale krzaków dookoła zatłoczonego pola kempingowego nie
brakowało. Busz zaczynał się za ostatnimi przyczepami, w których mieszkali przez
dwie lub trzy noce farmerzy z całej okolicy.
Oczywiście, wszelkie możliwe organizacje korzystały z wielkiego zjazdu właścicieli
i pracowników okolicznych stations, żeby organizować kiermasze i stoiska, w
ktorych sprzedawano domowego wyrobu arcydzieła tworzone w kuchniach i
przydomowych warsztatach na cele dobroczynne.

Margaret była działaczką jednej z takich organizacji, toteż na Gymkhana bywała
co roku obowiązkowo. W tym roku umówiliśmy się tam w drugi dzień świąt.
Od kilku tygodni krążyliśmy z Margaret po przecinających się orbitach i
przyciąganie czuliśmy coraz mocniej, ale o spotkaniu na uboczu mogliśmy tylko
marzyć. Mnie pilnowała wcale nie dyskretnie matka moich dzieci, jej pilnowała
dorastająca córka, istotka sprytna i wszędobylska. Spotkanie w Payne’s Find
podczas wielkanocnej imprezy było pomysłem – jak nam się zdawało –
doskonałym. W tłumie można zniknąć z oczu rodzinie, co nie było w żaden sposób
możliwe w malutkiej mieścinie, takiej jak Cue.
W świąteczny poniedziałek rano obaj z moim dobrym kumplem Rodem wybraliśmy
się na imprezę. Trochę popatrzyliśmy sobie na barrel racing, czyli na panie
wywijające na koniach esy floresy między trzema beczkami, a potem Roda
pociągnęło w stronę pubu. Umówiłem się z nim na powrót do domu wieczorem – i
powędrowałem szukać mojej przygody. Margaret znalazłem z pewnym trudem, bo
stoisk sprzedających hot-dogi z cebulą i keczupem było kilka. Stanąłem w kolejce,
kupiłem szaszłyk i dałem jej znak, że czekam. Pięć minut później znalazła mnie w
tłumie i ostrożnie, bez ostentacji, powędrowaliśmy w busz.
Dzień był słoneczny i słońce prażyło. Margaret miała sukienkę w kwiaty i duży
kapelusz. Wyglądała pięknie. Kiedy ten kapelusz zdjęła i zaczęła mnie całować,
ziemia zakołysała mi się pod nogami. Rozejrzałem się, a że byliśmy sami,
podniosłem moją kobietę i ułożyłem na rozgrzanym czerwonym piasku. Śmiała się
gardłowym, lekko ochrypłym śmiechem. Czułem jej ręce na moim karku, na moich
plecach i pośladkach. Jej białe ciało pachniało tak, że oszalałem zupełnie.
Zamknąłem oczy i przez jakiś czas zanurzałem się w tym zapachu, czując, jak
pragnienie wzbiera i pęcznieje.
– Mamo!
– To było jak uderzenie bata po plecach. – Shit! – pomyślałem i zastygłem w
bezruchu.
– Przestań! – To było do mnie. – Ja mam przestać? – Margaret gwałtownie
wywinęła się spode mnie i usiadła. – Shit, shit, shit. Cholerna córka. Znalazła nas,
i to właśnie teraz. Niech to diabli.

Ale Margaret już stała na nogach i otrzepywała się z piasku. Potem bez słowa
pociągnęła córkę za rękę i prawie biegiem ruszyła z powrotem w stronę ludzi. Pod
krzakiem zostały majtki. Pewnie dla mnie na pamiątkę. Shit.
Doprowadziłem się do porządku i ruszyłem w stronę ludzi. Czułem się tak podle,
że musiałem się napić.
Przed pubem cały placyk zastawiony był motocyklami. Demony, klub, a właściwie
gang znany w okolicy. Czarne motocykle, czarne skóry, biżuteria z białego metalu
wszędzie, gdzie się ją da umieścić. Ich dziewczyny miały twarze malowane na
biało. a włosy na czerwono. Widocznie dopiero co przyjechali, bo zdejmowali
kaski, ocierali pot i kurz z twarzy. Zaraz zajmą wszystkie stołki w barze, musiałem
się śpieszyć.
W środku maleńkiego pomieszczenia były zaledwie trzy stoliki, zajęte, ale przy
barze siedział mój kumpel Rod. Przecisnąłem się do niego i jakoś właśnie w tej
chwili facet obok wstał i chwiejnie ruszył do wyjścia. Wskoczyłem na jego miejsce
i poczułem się lepiej.
– Bitter – zażądałem i patrzyłem, jak bursztynowy napój pieni się w mokrej
szklance. a piana spływa barmanowi po palcach.
– Cholerni bikies – powiedziałem do Roda. Byłem wściekły, ale nie mogłem
Rodowi powiedzieć o swojej porażce w krzakach więc zacząłem się wyżywać na
facetach w czarnych skórach na motorach, co robią burdy. Łobuzy, zdemolowali
niejeden roadhouse, jak mówią ludzie.
– „Maleńki” – powiedział Rod.
– No właśnie – przytaknąłem. – O nich mówię. „Maleńki” to było przezwisko
przywódcy gangu. Chłop był podobno olbrzymi.
– Zamknij się – powiedział Rod.
– Boisz się ich? – zapytałem ze złością. Rod przez zaciśnięte zęby mruknął – za
tobą.
Okręciłem się na stołku o sto osiemdziesiąt stopni – i nosem prawie otarłem się o
wielką metalową klamrę z jakimiś dziwnymi ornamentami. Wyżej była skórzana
kamizelka, niżej, no cóż, mogłem go pocałować w pępek. Facet był rzeczywiście

dwumetrowy. W ułamku sekundy przemknęło mi przez myśl, że nie mam szans.
Ale dzielnie spojrzałem w górę. Ponad siwiejącą brodą widziałem nos i oczy, które
wpatrzone były w półki nad barem. Nad moją głową złożył zamówienie i odszedł z
trzema piwami w olbrzymich łapach nie zatrzymawszy na mnie wzroku nawet
przez sekundę. Jakby mnie w ogóle nie było.
Tego dnia upiłem się do nieprzytomności. Rod zaniósł mnie do samochodu na
plecach, ale zanim dojechaliśmy do Cue, obudziłem się. Była noc, kiedy wysiadłem
przed swoim domem. W żadnym oknie nie paliło się światło. Nie wszedłem do
domu. Poszedłem do szopy, gdzie spokojnie przeżuwał siano mój koń. Miałem
Bena. Miałem przyjaciela, który mnie kochał. I ja go kochałem.
Założyłem Benowi uzdę i wyprowadziłem go z szopy na ulicę. Miasteczko spało
spokojnie. Klepnąłem konia po szyi. Ja wam pokażę, pomyślałem. Wdrapałem się
na grzbiet i na oklep pogalopowałem główną ulicą wrzeszcząc na całe gardło:
– Yahoo! Yahoo! Yahoo!
A potem spadłem gdzieś w krzaki i przespałem do rana. Tak straciłem szansę na
płomienny romans i męską walkę ze złem. Cholerna australijska prowincja!

