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Iepriekšējās dzīves uzvedība
Mūsu novērotie bērni nereti izrāda uzvedības
pazīmes, kas sasaucas ar viņu atmiņām no aizvadītajām dzīvēm. Visbiežāk tās saistītas ar iepriekšējās
personas nodarbi. Džeimsa gadījumā tas bija spilgti
saskatāms. Viņa aizraušanās ar lidaparātiem bija
tik sirsnīga, ka teju uzskatāma par apsēstību. Četru
gadu vecumā viņam bija neskaitāmi daudz spēļu
lidmašīnu, un no veca automašīnas sēdekļa un
citiem krāmiem viņš Brūsa mājas biroja skapī bija
izveidojis lidmašīnas pilota kabīni. Nereti Brūss
dzirdēja viņu izliekamies par pilotu, bet pēc tam ieraudzīja puiku izveļamies no skapja: bērns skaidroja,
ka lecot ar izpletni, jo lidmašīnu sašāva.
Vēl kāda uzvedības īpatnība bija rituāls, ko
Džeimss veica, iekārtojies savā automašīnas sēdeklī. Viņš pacēla rokas virs galvas un tad nolaida
tās, piesedzot ausis. Tad viņš novilka labo roku gar
seju, apstājoties pie zoda. Vecāki saprata, ko šīs
kustības nozīmē, kad aizveda puiku uz aviācijas
šovu. Džeimsam tobrīd bija trīsarpus. Džeimss tika
apsēdināts Piper Club tipa lidmašīnas pilota kabīnē,
kur pilota postenis bija aprīkots ar komplektu, kam
piestiprināts mikrofons un austiņas. Andrea novēroja, kā Džeimss ar līdz šim automašīnā izmantotajām
roku kustībām uzlika austiņas uz ausīm un pievilka
mikrofonu pie zoda.
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Kad Džeimsam bija četrarpus gadu, viņš ar vecākiem apciemoja Andreas ģimeni Dallasā. Viņi
visi kopā devās uz publisko baseinu, kur Džeimss
sāka spēlēties ar brālēnu. Džeimss izlikās šaujam uz
lidmašīnām un stāstīja, ka tēmējot “uz japīšiem”.
Pēc maza brītiņa Andrea viņu pasauca nostāk un
pateica, ka tā runāt nevajag. Viņa teica, ka karš jau
ir beidzies un ka amerikāņi japāņus jau uzvarēja.
Uz mirkli Džeimss likās apstulbis, bet tad kļuva
ārkārtīgi līksms, lēkājot un paužot savu prieku par
uzvaru ar skaļiem saucieniem. Pirmo reizi Andrea to
pieminēja mūsu telefonsarunā, kas norisa apmēram
pusotru gadu pēc atgadījuma. Viņas māsa un Brūss
to vēl arvien labi atcerējās pat pēc sešiem gadiem.
Pieaugušajiem bijis neērti un vienlaikus arī uzjautrinoši: Džeimss šādi nodemonstrēja emocionālo
saikni, kas viņu, gluži kā daudzus mūsu pētījumos
iesaistītos bērnus, saistīja ar notikumiem, ko viņš
atcerējās no izsenas pagātnes.
Es ar Džeimsu varēju aprunāties tikai tad, kad
puisim bija jau teju divpadsmit gadu, un šīs emocijas vairs nebija novērojamas. Kā tas ir visai parasti,
arī pašas atmiņas šajā vecumā bija izplēnējušas, lai
gan Džeimss deva mājienus, ka šo to viņš vēl varētu
pastāstīt. Man bija iespēja viņu novērot arī ārpus
intervijas situācijas – gan viņa mājās, gan vakariņojot restorānā. Viņš šķita savam vecumam tipisks
zēns. Viņš runāja gudri, bet ne stīvi vai izlikdamies
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pārgudrs. Reizēm viņš aizrāvās, plēšot jokus; viņš
bija vecākiem tuvs, bet ne pārmēru pieķēries. Kopumā viņš atstāja veselīga jauna cilvēka iespaidu
bez mazākajām pazīmēm par uzvedības vai psihes
traucējumiem.

Atmiņas par aizsauli
Kad Džeimsam apritēja trīs gadi, viņš dāvanā
saņēma savu pirmo rotaļu kareivi Džo* un nodēvēja to par Billiju. Otro zaldātu zēns dabūja uz
Ziemassvētkiem, un to viņš nokristīja par Leonu.
Pēc diviem gadiem viņš ziemas saulgriežos saņēma trešo rotaļlietu, ko nodēvēja par Valteru. Visi
trīs bija viņa draugi un visur devās puikam līdzi:
viņš ar tiem spēlējās vannā un ņēma līdzi gulētejot.
Andreas māsa atceras, ka viņš vārdu kareivim devis
bez kavēšanās, kolīdz iztinis to no papīra. Vecākus
īpaši mulsinājuši vārdi Leons un Valters, kas nav
vārdi, ko vieglu roku izmantotu mazs bērns. Kad
viņi apvaicājušies, kālab zēns tādus izvēlējies, viņš
atbildējis, ka Leons un Valters viņu sagaidījuši, kad
viņš nonācis debesīs.
No Natoma Bay eskadriļas desmit vīru gāja bojā
pirms Hjūstona. Trīs no viņiem bija Billijs, Leons
* G.I. Joe – rotaļu kareivju sērija, ko ASV sāka ražot 1964.
gadā un kas atdarina dažādu veidu kareivjus. (Tulk.)
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un Valters. Džeimsa vecākiem pat izdevās atklāt,
ka rotaļlietu matu krāsa atbilda reālo personu apmatojumam. Billijam Pīleram bija brūni, Leonam
Koneram – blondi un Valteram Devlinam – rudi
mati, gluži kā rotaļu kareivjiem, ko Džeimss nodēvējis viņu vārdos.
Dienu pēc tam, kad Džeimss pavēstīja par viņu
tikšanos debesīs, Andrea par šo tēmu ierunājusies
vēlreiz, pavaicājot, vai tas nudien noticis debesīs.
Kad viņš atbildējis, ka jā, nudien tā, mamma paprasījusi, kur tad tas ir, un zēns, izplezdams rokas,
pateicis: “Tas ir tepat.” Viņa apprasījusies, kā tur
izskatoties, un viņš paskaidrojis, ka tā ir pati skaistākā vieta pasaulē.
Andrea viņam pavaicāja, vai tur nudien ir Dievs,
un viņš atteicis, ka esot gan. Tad viņa pavaicājusi,
vai Dievs ir vīrietis vai sieviete. Es pieļauju, ka
vairākums mazu bērnu protestantu ģimenēs iztēlojas
Dievu kā vīru ar garu, baltu bārdu, iespējams, Čārltona Hestona* līdzinieku, sēžam uz troņa. Džeimss
paskaidroja, ka Dievs neesot nedz vīrietis, nedz
sieviete: viņš ir tieši tas, kas tev konkrētajā brīdī
vajadzīgs.
Andrea viņam pavaicāja, vai visi atgriežas.
Džeimss teica, ka nē, varot izvēlēties. Tev nav
* Čārltons Hestons – ASV aktieris un politiķis (1923 – 2008).
(Tulk.)
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obligāti jānāk atpakaļ. Tu vari, bet, ja negribi, tas
nav obligāti.
Džeimsam šajā sakarā bija arī kāds interesants
stāsts. Kad viņam bija četrarpus, viņš kādu dienu
Brūsam “palīdzēja” grābt lapas. Brūss viņu apskāva
un pavēstīja, cik ļoti priecājas, ka Džeimss ir viņa
dēls. Džeimss atbildēja, ka, izraugoties Brūsu, viņš
zinājis, ka viņš būšot labs tētis.
Brūss pavaicāja, ko viņš īsti ar to domājot, un
Džeimss paskaidroja, ka tad, kad atradis Brūsu un
Andreu, viņš zinājis, ka viņi pret viņu labi izturēšoties. Brūss prasījis, kur tad Džeimss viņus atradis,
un puika teicis, ka Havaju salās. Aizvadītajā vasarā
viņi trijatā bija apmeklējuši Havaju salas, tālab Brūss
pateicis, ka Džeimss viņus tur nav vis atradis, bet
bijis ar viņiem kopā. Džeimss teicis, ka tas neesot
bijis šajā reizē: tas bijis toreiz, kad Brūss ar Andreu
tur pabijuši divatā. Brūss mēģinājis noskaidrot, kur
tad īsti Džeimss viņus sastapis, un puika paskaidrojis, ka tas bijis rozā viesnīcā. Viņš piemetinājis, ka
uzgājis viņus pludmalē vakariņojam.
Brūss ar Andreu nudien bija apmeklējuši Havaju salas, pirms Džeimss nācis pasaulē. Viņi apmetušies Royal Hawaiian, lielā rozā krāsas viesnīcā
Vaikiki pludmales zonā, kas atrodas citā Honolulu
rajonā nekā vieta, kuru viņi apmeklējuši kopā ar
Džeimsu. Tā bijusi pirmā nedēļa, kad viņi centušies
ieņemt bērnu un Andrea tikko kā pārstājusi lietot
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pretapaugļošanās tabletes. Pēdējā vakarā pirms
prombraukšanas abi nudien vakariņojuši pludmalē. Lai arī Džeimss netika ieņemts Havaju salās,
Andreas grūtniecība sākās pēc pāris mēnešiem.
Kopumā šis gadījums nudien ir ievērības cienīgs.
Lai arī es būtu varējis precīzāk apstiprināt dažas tā
detaļas, ja būtu spējis pie tā ķerties agrāk, tas tik un
tā ir ļoti spēcīgs. Jāsaka godīgi, es nespēju tam rast
ordināru skaidrojumu. Varbūt iebildīsiet, ka tā visa
ir sagadīšanās, bet, ja tā, tad tā nu ir sagadīšanās ar
lielo burtu.
Džeimsa rīcībā, kā šķiet, ir Džeimsa Hjūstona
atmiņas. Šis mazais bērns zina Otrā pasaules kara
faktus, un ne tikai – šie notikumi viņam rada emocionālu reakciju, un viņš cieš no kara radītās traumas. Lai vai kā, šodien viņš ir dzīvespriecīgs jauns
cilvēks, kas traumas atstājis pagātnē. Džeimss trešais
izbauda jauno dzīves cēlienu.

