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Sugrizp yai£as? 

Mano pirmasis tiriamasis buvo Patrikas - mielas, 
valiukiskai besisypsantis berniukas ilgais tamsiais plaukais. 
Kai p i r m ^ kart^ apsilankiau jo seimoje, mazame namelyje vie-
name i§ JAV centrines dalies priemiesciij, jam buvo neseniai 
sukak^ penkeri. T^dien ten atlydejau daktar^ Ijang Stivenson^ 
(Ian Stevenson). Sis, kadaise karstakosiu jaunuoliu vadintas zmo-
gus, tap^s psichiatrijos skyriaus vadovu dar nesulauk^s ne ke-
turiasdesimties, kadaise isklydo is kelio, vedusio \^ 
sekm?, nes susidomejo ypatinga sr i t imi , kurig atkakliai gvi l -
deno keturis desimtmecius - vaikais, pasakojanciais prisimi-
nimus is ankstesniij gyvenimij. Ijanas, tuomet dar neblestancio 
smalsumo kupinas astuoniasdesimtmetis, atvyko [ susitiki-
m^, nes Patriko motina buvo [sitikinusi, kad jos siinus - atgi-
m?s jo velionis brolis. 

Ijanas Patriko atvejj laike potencialiai svarbiu. Nors jis 
parage daugyb? straipsniij ir knygq apie vaikus, kurie tiksliai 
atpasakodavo [vairias jau mirusii} zmonii4 gyvenimo smulkme-
nas, visi jdomiausi Ijano atvejai buvo uzfiksuoti Azijoje, kraSte, 
kuriame reinkarnacija visuotinai t ik ima. Jo surinktos istorijos 



Amerikoje nc tokios jspudingos. Galima isskirti du pagrin-
dinius j i j tipus: vaikai, kurie tariamai prisimena buv^ kadaise 
vienu is mirusiq Seimos nariif, ir vaikai, Icurie pasakoja apie 
ankstesnj gyvenim^, taciau j i j pateiktij smulkmenij nepakanka 
anksciau gyvenusio asmens tapatybei nustatyti. Susitapatinimo 
su kadaise mirusiu tos pacios seimos nariu atvejus sieja viena 
j4 pat ik imum^ menkinanti ypatybe: vaikas galejo nugirsti k i tq 
seimos narii^ pokalbius apie velionj. Nors Patriko istorija kaip 
t ik ir buvo susijusi su ta pacia seima, igskirtinumo jai suteike 
vienas svarbus bruozas: ant berniuko kuno buvo aptikti trys 
apgamai, kurie, kaip teigiama, sutapo su jo velionio brolio kuno 
pazeidimais, zymemis, kurioms atsirasti negali tureti jtakos jo-
kie nugirsti pokalbiai. 

J>î  tridien? isvyk^ Ijanas nuodugniai suplanavo. Pirm^-
j ^ musij vizito dien^ ketinome surengti i lg^ pokalbj su seima, 
antr^j} pokalbj ketinome surengti k i t^ dien^, kad apzvelgtume 
ankstesnes dienos klausimus ir patikslintume kai kurias deta-
les, taip pat antr^ ir treci4 dienomis ketinome pakalbinti kitus 
su Patriko gyvenimu susijusius zmones. Vylemes, kad ilgeliau 
su mumis pabuv^s, Patrikas labiau [sidr^sins i r noriau pasipa-
sakos apie savo prisiminimus. 

Atvyk^ i berniuko namus, su jo motina Liza susedome 
svetaineje. Is portfelio, aptriususio i r nutampyto kelionese po 
pasaulj, Ijanas issitrauke segtuvq su popieriais i r magnetofon^. 
Ijung^s ir patikrin^s, ar jis veikia, pastate j[ ant kavos stalelio. 
Tada pradejo klausineti Lizos apie jos velionj sunij, t^ patj, ku-
rio gyvenim^ tariamai prisimine Patrikas. Ijanas paklause: „Ar 
jums t ikra i ne per sunku apie tai kalbeti?" Moteris atsake: „Ne. 
Galbut, siek tiek, bet ne. Nuo ko norite, kad pradeciau?" Ijanas 
papraSe pradeti nuo pat pradziij, nuo tada, kai jos sunus susir-
go, ir moteris kiek monotonisku balsu pradejo pasakoti. 

Kevinas gime pries dvidesimt penkerius metus. Lizai, tuo
met dar jaunutei mamai, i r jos pirmagimiui Kevinui, nepaisant 

issiskyrimo su jo tevu, iS pradziq viskas klostesi gerai, kol vien^ 
dieng, biadamas metq ir keturiij menesiij, vaikas erne slubcioti. 
Is pradziij Slubciodavo t i k protarpiais, taciau, prabegus maz-
daug tr ims savaitems, jau slubciojo nuolat, ir Liza nuvede j} pas 
gydytojq. Kevin^ tr ims dienoms pagulde j ligonin^, ir jam buvo 
at l ikt i jvairus tyr imai . Kaulij scintigrafija neatskleide jokiq pa-
k i t imq , taciau rentgenogramos parode, kad jo kairiajame klubo 
s^naryje susikaup? per daug skysciq. Gydytojas nusprende, kad 
sis s^narys gali buti infekuotas. 

Israsytas is ligonines, Kevinas neslliove slubav^s. Po po-
ros dienij jis parkrito, ir gydytojai kitoje ligonineje nustate, kad 
jam luzo koja. Jie sugipsavo luzusi^ koj^, taciau gipso tvarstis 
berniukui kele tokj smarkq skausm^, jog po t r i j i j dieni} j j teko 
nuimt i . Tada vaikas nustojo suzeista koja remtis j zem? ir atsi-
sake vaikscioti. Liza nusivede sunq pas ortoped^. Jo nurody-
mu berniukui vel atliko rentgenogram^, kur i parode, kad l i iz^ 
du kaires kojos kaulai. Kevinas vel buvo paguldytas j ligonin?. 
Gydytojas pasake Lizai, kad Kevino kojoje yra auglys. Juodu 
uzgriuvus| sunkmetj dar labiau sukomplikavo padeties neapi-
breitumas. Anot Lizos, istisas dvi savaites gydytojai tai t v i r t i -
no, tai neige, kad berniukas serga leukemija, ir niekaip negalejo 
pateikti aiskaus atsakymo. Galiausiai viena po kitos juodu u i -
griuvo nieko gero nezadancios naujienos. 

Tolesniems tyrimams Kevinas buvo perkeltas [ tretinio ly-
gio vaikij ligonin^. Gydytojams nerim^ kele ne t ik jo istinusi 
koja. )ie atkreipe demesj ir j berniuko kair i^ j^ akj, k u r i buvo 
kiek isvirtusi is akiduobes ir po ja buvo matyt i kraujosruva, o 
virg deSiniosios ausies buvo susiformav^s j auglj panasus maz-
gelis. Gydytojai erne j tar t i neuroblastoma, kuria sergant navikai 
formuojasi nerviniame audinyje, dazniausiai viename is ant-
inksciij, o is jo galiausiai isplinta \s organus. Kevino inkstq 
rentgenologinis tyrimas parode, kad jo kairiojo inksto virSuje 
yra ka^koks darinys. Kaukoles rentgenologiniu t y r i m u buvo 



aptikta jvairii^ pakit imij ir patamsejusi sritis virs jo kairiosios 
isvirtusios akies akiduobes. Ketvirtgj^ t y r imq ligonineje dieng 
Kevinq perkele j operacin^. Gydytojai paeme audinio megin} is 
mazgelio virs desiniosios berniuko ausies, o desineje jo kaklo 
puseje jvede centring intraveninj kateterj. 

Biopsija patvirt ino metastazin? neuroblastoma. Taigi, gy
dytojams bent jau pavyko nustatyti t iksl i^ , nors ir nieko gero 
nezadanci^ diagnoz?. Kevinui buvo pradetas chemoterapijos 
kursas, leidziant vaistus per centrinj kateterj. Kaklo sritj, pro 
k u r i ^ buvo jvestas kateteris, kartais apimdavo uzdegimas, ta
ciau, apskritai kalbant, berniukas gerai toleravo gydym^. jam 
buvo paskirta ir spinduline terapija, k u r i buvo taikoma i r j j is-
rasius i§ ligonines. Daugiausiai buvo svitinama Kevino kairioji 
akis ir kairioji koja. Po desimties dieni^ jis grjzo namo. 

Kurj laik^ atrode, kad berniukas taisosi. Liza mums parode 
kelet^ jo nuotraukq. Pirmojoje Kevinas buvo nufotografuotas 
dar pries susirgdamas, besijuokiantis, putlus vaikas su sviesiij 
garbanoti} plaukij kupeta. Kitos dvi nuotraukos buvo padarytos 
veliau. Jose Kevinas - nuplik?s mazas berniukas, su kraujosru
va po kairi^ja, siek tiek issisovusia akimi . Pernelyg jaunas, kad 
suprasti^, jog mirsta, jis atrode laimingas abiejose nuotraukose, 
diiaugsmingai svytintis pirmojoje ir jdemiai tyrinejantis zais-
lin§ gaisrinf kitoje. Sie vaizdai varste sirdj. 

Kevinas sugr[zo \^ prabegus sesiems menesiams 
po israsymo. Kraujavo dantenos, nes kaulij ciulpai, j kuriuos 
isplito vezio l^steles, negamino pakankamai trombocitij . Be to, 
^alia kiek apnykusios kraujosruvos aplink kairi^j;^ ak[ susifor-
mavo nauja kraujosruva aplink desini^j^ akj. Liza pasake, kad 
tuo metu jis jau buvo apak^s kairi^ja akimi . Visi zinojo, kad 
berniuko liga perejo j paskutin? stadij^ ir kad jis netrukus mirs, 
taciau kar tu su trombocitij perpylimu jam buvo paskirtas vie-
nos dienos chemoterapijos ir desines akiduobes svitinimo sean-
sas. Po sii4 proceduri} Kevin^ isra§e, o po poros dienq jis mire. 

Pasakodama Liza vis^ laik^ kalbejo ramiai, nesijaudinda-
ma. Veikiausiai j i suprato, kad mudviem su Ijanu labiau rupejo 
faktai, o ne jausmai. Ijanas jsiterpdamas tarstelejo, kad Kevino 
mir t is turejusi jq labai prislegti, bet, jai j sig pastab^ veik nesu-
reagavus, is karto perejome prie k i t i j klausimij. Nesitikejome, 
kad j i mums islies sirdj, ir uzdaveme jai daugyb^ klausimq vien 
tarn, kad j i kuo smulkiau papasakoti^ apie Kevino l ig^ ir m i r t j . 

Kevino mir t is Lizos nepalauze. Seniai issiskyrusi su ber
niuko tevu, j i pradejo susitikineti su k i t u vyriskiu dar i k i vaikui 
susergant. Neilgai trukus po Kevino mirties jiedu susituoke, ir 
Liza netrukus pagimde dukterj, k u r i ^ pavadino Sara. Po ketve-
rii4 metLj pora issiskyre, o kiek veliau Liza iStekejo dar kart^. 
Jai gime antrasis sunus, kur j pavadino Dzeisonu, o prabegus 
dvylikai met i | po Kevino mirties, po cezario pjuvio operacijos 
pasaulj isvydo Patrikas. Anot Lizos, kai t ik slauges jai padave 
Patrik^, j i is karto suprato, kad sis kudikls kazkaip susij^s su 
Kevinu. Ji nieko panasaus nepatyre, kai pagimde kitus vaikus, 
taciau .sis gimdymas buvo kitoks. Liza teige, kad po Kevino 
mirties jos gyvenime buvo atsiradusi tustuma, kad j i kasdien 
jo ilgejosi. Paemusi j rankas k^ t ik gimusj Patrik^, j i pajuto ne-
paaiskinam^ palengvejim^, ir sirdgela del Kevino mirties issi-
sklaide. Liza pamate, kad abu berniukus sieja kazkas daugiau, 
nei vien aiskiai matomas fizinis panasumas. 

Ji netrukus pastebejo, kad Patriko kairioji akis yra blausiai 
balzgana. Berniuk^ apziurejt^ gydytojai jam diagnozavo valkj. 
Patrik^ apziurejo oftalmologas, ir veliau jis buvo nuolat t ikr ina-
mas. Po keliij savaiciq valkis sumazejo, taciau visiSkai neisnyko. 
Nors k^ t ik gimusio Patriko reg^ buvo sunku tiksliai jvertinti , 
veikiausiai jis nuo g imimo negalejo matyt i kairi^ja akimi , ta 
pacia, kuria pries m i r t j apako Kevinas. 

Taip pat Liza u?.ciuope gumbelj Patrikui virs desiniosios 
ausies, toje pacioje vietoje, is kurios Kevinui buvo paimtas au-
glio audinio gabalelis. Apziuredami Patrik^, mes taip pat virS 



ausies uzciuopeme mazgelj. Sis mazgelis, kol Patrikui sukako 
penkeri, pasislinko kiek labiau uz ausies, taciau Liza paaiskino, 
kad, kai berniukas gime, mazgelis buvo tiesiai virs ausies. Jis 
buvo kietas, lengvai uzciuopiamas ir beveik apvalus. Ismatav? 
s'l gumbel|, nustateme, kad jis yra veik centimetro skersmens. 
Jis buvo visai neskausmingas, ir Patrikas ne kiek nepriestaravo, 
kad j i liestume ir spaudinetume. 

Taip pat berniukas gime su keista deme ant kaklo. Kai su 
juo susitikome, tai buvo tamsus jzambus mazdaug keturii j m i -
l imetr i j ilgio rezelis, labai panasus \ nuo mazytes [pjovos. 
Si zyme buvo kaklo desines puses priesakineje dalyje. Butent 
§ioje srityje Kevinui buvo [vestas centrinis kateteris, nors mums 
buvo gan sunku tiksliai nustatyti, kurioje jo kaklo puseje buvo 
padaryta jpjova. Perziurinedami Kevino ligos istorij^, megino-
me aptikti dokumentais pagrjstij j rodymq, patvirtinanciij cen-
t r in io kateterio jvedimo viet^. Galiausiai radome vieni| u^uo-
minq operacijos protokole, kuris, laimei, buvo surasytas gana 
aiskia rasysena. Viena is jame jraSytq proceduri^ skambejo 
taip: „Isorinio kateterio jstatymas (isorine jungo vena), galiu-
kas \C arba desn. porakt." Sis jraSas reiske, kad centrinis ka
teteris buvo jstatytas \? jungo ven^ (tokios venos yra dvi 
abiejose priekines kaklo dalies pusese). (statyto kateterio galiu-
kas veikiausiai sieke desiniqjq poraktikaulin^ ven^, praeinanci^ 
po raktikauliu ir susijungianci^ su isorine jungo vena, arba i k i 
pat virsutines tusciosios venos, kuria kraujas is vis\ siij venij 
pasiekia sirdj. Svarbiausia §iame protokole buvo tai, kad buvo 
pamineta isorine jungo vena, o tai reiske, kad kateterio adata 
buvo t ikra i jvesta \. Desiniosios poraktikaulines venos 
paminejimas reiske, kad kateteris buvo jvestas desineje puseje, 
ten, kur ir buvo Patriko apgamas. 

Taciau sunkiausia mums buvo atsakyti [ klausim^, kodel 
berniukas t i k pradejf s vaikscioti eme slubcioti. Jo eisena buvo 
labai nejprasta - jis visij laik^ eidamas atmesdavo j salj kair? 

kojg. Lygiai taip pat vaiksciojo Kevinas, kur iam po luzio buvo 
jstatyta ortopedine kabe. MQsij paprasytas, penkiametis Pat
rikas kelet^ kart i j prazingsniavo pro mus per kambarj i r vis^ 
laik^ siek tiek slubciojo, nors tam nebuvo jokios medicinines 
priezasties. 

Kai Patrikui sukako ketveri, jis pradejo kalbeti apie Kevino 
gyvenim^. Pirmiausia jis pareiSke norjs nuvykt i j k i t^ nam^. 
Berniukas kurj laik^ apie j j kalbejo, i r kartais atrodydavo, kad 
jis labai nori ten nuvykti . Liza paklause, kodel jam reikia ten 
grjzti, gal ten yra koks zaislas ar drabuzis, kur i i j jis nori? Jis 
atsake: „Nejau nepameni? Juk as ten palikau tave." Ji atsake: 
„Taip, bet dabar esu tia. su tavimi." Tada Liza paklause Patriko, 
kaip atrod^s jq namas, i r jis atsake, jog namas buvo „§okoladi-
nis i r oranzinis". Namas, kurio viename is butij gyveno Liza su 
Kevinu, is t i k n j j q buvo nudazytas ruda ir oranzine spalvomis. 

• Patrikas pradejo kalbeti apie jvykius is Kevino gyvenimo, 
i r dazniausiai apie juos prabildavo paciu netikeciausiu metu. 
Jeigu Liza pati pamegindavo uzvesti su juo kalb^ apie Kevin^, 
sis jos klausimus dazniausiai nuleisdavo negirdomis. Veliau jis 
pats prabildavo apie Kevin^ tarsi perkunas is giedro dangaus. 
Kart^, kai Liza ruosesi eiti j darb^, Patrikas paklause jos, ar j i 
prisimenanti, kai j j operavo. Kai Liza atsake jam, kad jo niekas 
niekada neoperavo, berniukas atreze: „2 inoma , kad operavo. 
Stai cia prie ausies." Tai istar^s, jis paliete ranka viet^ virs desi
niosios ausies, ten pat, is kurios gydytojai paeme Kevino auglio 
audinio meginj. Liza paprase Patriko papasakoti daugiau apie 
operaciJ4, taciau berniukas atsake negalintis jos pr is imint i , nes 
per J4 kietai miegoj^s. 

Ki t^ kart^ vaikas labai susijaudino pamat^s Kevino nuo-
trauk^. Jis niekada nebuvo mat^s jos anksciau, nes Liza nelaike 
Kevino nuotraukvf namuose. Paem^s nuotrauk^ iS susijaudi-
nimo virpanciomis rankomis, Patrikas pratare: „Juk tai mano 
nuotrauka. leskojau jos." Jo balsas skambejo tv i r ta i tariant: 



„Tai as." Jis taip pat kart^ uzsimine apie j i j namuose gyvenu-
sj maz^, rud^ Sunelj. Liza i r Kevinas i§ tiesij turejo rudj, kur j 
jiems atidave Lizos motina, persikelusi gyventi [ didelj daugia-
buciij kompleks^, kurio gyventojams buvo draud^iama la ikyt i 
gyvunus. 

Kart^, likus savaitei i k i musij apsilankymo, Patrikas sedejo 
ant sofos i r staiga paklause: „Ar pameni, kai buvome paplau-
kioti?" Pats vaikas i k i tol t ikrai nebuvo plaukioj^s, taciau jis la
bai aiskiai apibudino dien^, kai Kevinas plaukiojo baseine prie 
gyvenamojo komplekso viesedamas pas senel^. Jis pasake, kad 
senele buvo prie baseino kartu su jo sesers tevu. Ir prisimine, 
kaip jie pamurkde vyro galv^ j vandenj, i r pamegdziojo gars^, 
kur j sis isleido, kai i§nir?s [kvepe oro. 

Liza taip pat papasakojo, kad Patrikas snekuciuodavosi su 
savo broliu Dzeisonu apie dangij. Kai apie tai paklauseme paties 
Dzeisono, sis pasake, kad Patrikas kelet^ karti j uzsimine nore-
j^s seimq, o visij labiausiai savo motin^, pasiimti \. K i t ^ 
rytq aplankeme Lizos seserj, ir si taip pat prisimine girdejusi 
keistas Patriko kalbas apie dangij. Ji taip pat nusake mums, kuo 
vienas j k i t^ buvo panasus Patrikas su Kevinu. Anot jos, abu 
berniukai buvo tylus, drovus, o kai kada net baikstus. 

Vis delto mus4 puoseleti lukesciai neissipilde. Mes nusi-
vezeme Patrik^ su Liza j daugiabutj, kuriame anksciau Liza 
gyveno su Kevinu. Pries kurj laikg Patrikas liovesi kalbej^s 
apie t^ nam^, taciau mes vylemis, kad jo vaizdas vel suzadins 
berniuko atmintj . Mes negalejome patekti j j q buvusj but^, 
o i r Patrikas niekaip neparode, kad butij sj nam^ atpa^in^s. 
Jis kazk^ sumurmejo apie lenktynini i j automobiliij tras^. Liza 
pamane, jog berniukas prisimine kadaise siame name Kevi
no turet^ zaislg, taciau, kai jis uzsimine, jog su juo zaisdav^s 
kar tu su Dzeisonu, nezinojau, k^ apie tai i r galvoti. Bet viena 
sraulkmena visgi pasitvirtino - namas buvo nudazytas ruda i r 
orani ine spalvomis. 

Paskui uzsukome snekteleti su Patriko tevu j jo darboviet^. 
Sis patvirtino, kad berniukas is ties^ gime turedamas visus tris 
defektus - kaires akies valkj, gumbelj uz ausies ir randelj ant 
kaklo. Jis teige, kad Patrikas niekada nesikalbejo su juo apie Ke
vino gyvenimq, taciau sake girdedav^s, kaip vaikas apie tai kal-
bedav^sis su Liza. Jis laike si^ istorija ganetinai keista, taciau su-
tiko su tuo, kad berniukas galejo pr is imint i Kevino gyvenim^. 

Taip pat susitikome su k i tu buvusiu Lizos sutuoktiniu, Pa
t r iko sesers tevu. Jis prisimine visus jvykius is laikotarpio, kai 
jiedu su Liza veziojo Kevin^ po jvairias gydymo jstaigas. Taciau 
negalejo pris iminti maudyniij su Kevinu, apie kurias minejo 
Patrikas. Kadangi tai turejo jvyk t i maiiausiai pries septynio-
lika met4, mes nenustebome, tadiau vyriskis puikiai prisimine, 
kaip kart^ su Kevinu iskylavo parke. Su Patriku jis buvo mat^sls 
vos kelet^ kart i j i r ankstesniij gyvenimq t ik imyb^ vertino ne 
itin patikliai, taciau jis mane, kad Patriko pr is iminimai i r jo pa
nasumas j Kevin^ palengvino Lizos sirdgel^. Anot jo, Liza labai 
mylejusi Kevin^ ir jo netektj i§gyvenusi be galo skausmingai. 
Jis teige sutik^s dalyvauti musq pokalbyje, nes vylesi, kad must} 
atliekami pris iminimi} apie ankstesnius gyvenimus ty r imai jg, 
prablaskys. 

Kit4 dien^ Patrikas jsidr^sino tiek, kad galejome su juo pa-
sikalbeti. Berniukas buvo jprat^s kalbeti labai tyl iai i r ne i t i n 
risliai, todel kartais budavo sunku j j suprasti. Mus glumino dar 
i r tai, kad kartkartemis apie Kevin^ jis prabildavo treciuoju as-
meniu ir imdavo pasakoti apie jqdviejii kar tu patirtus nuoty-
kius. Padariau prielaid^, kad Patrikas, penkiametis berniukas, 
t ikra i galejo pr is imint i jvykius is Kevino gyvenimo, taciau jis 
pats veikiausiai negalejo susitapatinti su k i tu asmeniu. 

Jis papasakojo mums, kaip kart^ apsilanke zoologijos sode 
kartu su Kevinu ir j i j pusbroliu. Patrikas zoologijos sode buvo 
t ik kart^ prie§ dvejus metus ir vienas, o Kevinas zoologijos 
sode lankesi daugyb? karti j . Patrikas papasakojo apie Kevino 


