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Operacijos laimė ir 
mano gydytojas, arba 
kaip paprastai vyksta 

sudėtingi dalykai

Yra gyvenime dalykų, kuriais žmonės nusivilia. Pa-
vyzdžiui, gerai išgerti niekada nebeatrodo labai gera 
idėja, kai kitą dieną reikia keltis ir blogai jaustis. Arba 
yra dalykų, kurie nustoja džiuginti jau po kurio laiko. 
Naujai įsigytas automobilis po mėnesio nebebus toks 
pat smagus kaip tada, kai ką tik atvarytas. Naujas in-
dų komplektas taps nepastebimas namie jau po kurio 
laiko. Naujas japoniškas grūdintojo plieno peilis atšips 
ir taip nebeblizgės, kaip blizgėjęs.

O aš atradau tokį laimės automatą, į kurį vieną kartą 
įmeti monetų ir paskui jis nenustoja duoti laimės dova-
nėlių. Atsiprašau, kad taip žaismingai kalbu apie tokį 
rimtą dalyką kaip sveikata. Ir ten visai net ne automatas. 
Ten gyvi žmonės – ir labai reti žmonės. Žmonės, kurie 
daro tokius ne visai suprantamus dalykus.
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Mano kūnas man nepatiko labai daug metų. 
Gal kokį ketvirtį amžiaus. Gal nuo tada, kai pra-
dėjau valgyti daug ir judėti mažai, gyvenda-
mas Anglijoje. Man nepatiko mano savijauta 
ir, kad ji pradėtų patikti, valgiau dar daugiau, 
ir kūno svoris augo, ir aš buvau nepatenkintas 
labai daug kuo, ir nuo to valgiau dar daugiau.

Kabantis pilvas tapo mano gyvenimo paly-
dovu ir mano nuolatiniu prakeiksmu. Aš net 
nenorėdavau žiūrėti į save iš šono (vaizdas iš 
priekio buvo tik nežymiai geresnis), man buvo 
nemalonu matyti tokias nuotraukas, jei jų pa-
sitaikydavo, susierzindavau pamatęs save vei-
drodyje, aš nekenčiau visko apie save, o kai 
savęs nemyli, tai darosi nelabai linksma, nes ir 
kiti pradeda tavęs nemylėti.

Praėjo daug metų ir pradėjau rūpintis 
sportu ir mityba. Dalykai pradėjo eiti 
geryn, nors ir ne taip greitai, kaip 
norėjau; svoris tai nukrisdavo, tai 
vėl kildavo, mano treneris Andrius 
Pauliukevičius išmokė mane labai 
daug gero, bet jaučiausi įstrigęs 
permanentinėje pusiaukelėje.

Paskui buvo gyvenimo pokyčių ir dar daugiau 
pasiryžimo kažką tvarkyti, tačiau pasiryžimas 
nevirto įtikinamais rezultatais, kol atsitiktinai 
Kanadoje viename knygyne neradau nušiuru-
sios knygelės, parduodamos už ketvirtį kainos 
(ar gal dar mažiau), ir tai buvo knygelė, kurią 
jau buvau skaitęs ir atidavęs kitiems, o dabar 
vėl nusipirkau už penkis Kanados dolerius 
padėvėtų knygų knygyne Viktorijoje, Britų 
Kolumbijos mieste Vankuverio saloje, kur dėl 
nesuprantamų priežasčių leidau žiemą. Knyga 
vadinosi I Can Make You Thin („Galiu padary-
ti taip, kad jūs suliesėtumėte“), jos autorius – 
britų psichoterapeutas Paulas McKenna. Kny-
goje yra daug visokiausių dalykų: pavyzdžiui, 
valgyti, galvojant tik apie maistą ir apie nieką 
daugiau ir nustoti valgius tą pačią sekundę, 
kai maistas nustoja teikti malonumą, bet man 
didžiausias pažadas buvo tas, kad gydytojas 
sakė, jog vaikščiojant po 20 000 žingsnių per 
dieną (tai yra apie 14 km – visai didelis užsiė-
mimas) SVORIS NEGALI NEKRISTI.
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Prieš porą metų Kalifornijoje pasistengiau iš-
bandyti tą dalyką – ir viskas buvo tiesa. Sudegi-
ni tiek kalorijų, kad tiesiog negali tiek suvalgyti, 
jog vėl priaugtum. Svoris krinta. Tik reikia tris 
su puse valandos per dieną paskirti vaikščio-
jimui – kas yra niekai, turint omenyje, kiek mes 
šiaip gyvenime laiko iššvaistome. Čia tik orga-
nizavimosi reikalas. Gali eiti nors ir iki „McDo-
nald’s“ ir ten suvalgyti burgerį, bet būk geras, 
atjudėk savo dvidešimt tūkstančių žingsnių per 
dieną, arba virš pusės milijono per mėnesį.

IR AŠ PRADĖJAU VAIKŠČIOTI. Taip, dar ir ne-
gėriau ir nevalgiau nakčiai, bet svarbiausia – 
mano fizinis aktyvumas pakito kosminiu būdu, 
ir aš tuo džiaugiuosi.

Vienintelis dalykas, kuris nepasikeitė, buvo iš-
sitampiusi oda, kuri nesusitraukė, kaip ir sakė 
gydytojas Darius Radzevičius, – jis man labai 
aiškiai papasakojo, ką gali ir ko negali padary-
ti. „Gulbės iš jūsų nepadarysiu, bet va to pilvo, 
kuris kaba, nebeturėsit.“
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Ir aš pasiryžau operacijai, nors tai buvo man 
neįprasta. Tai buvo pilvo plastika, ne vien 
„riebalų nusiurbimas“, nors ir riebalai buvo 
šalinami, tiesa, jų nedidelis kiekis, palyginti 
su bendru svorio netekimu. Tai buvo didžiu-
lio perteklinio odos kiekio pašalinimas. Aš 
nemačiau, kiek odos netekau (čia ne Ameri-
ka, kur pacientams rodo jų nupjaustyto kūno 
liekanas, kas galbūt jiems įdomu, bet man 
nebūtina šito matyti). Tik mačiau, kad nebe-
turiu savo senosios bambos, su kuria buvau 

gimęs, – man ją padarė naują, ir naujoji man 
dar labiau patinka. 

Tai, pasirodo, yra viena sudėtingiausių plasti-
nių operacijų. Ne tik odą sutvarko, bet ir įtem-
pia pilvo raumenį. Tai man atrodo ir skamba 
kaip magija. Kadangi esu rašytojas, gailėjausi, 
kad negalėjau matyti visko, kas su manimi ten 
daroma. Man tai būtų buvę įdomu.

Pabudau po nejautros ir negalėjau atsi-
džiaugti viskuo. Man buvo labai sunku vaikš-
čioti, bet slaugytoja ateidavo ir liepdavo 
vaikščioti tuojau pat. Nors po truputį. Nes 
taip geriau gyti. Mane prižiūrėjo ir rūpinosi 
manim, lyg aš būčiau šios šalies prezidentas. 
Ateidavo patikrinti, ar jau man sekasi miego-
ti. „Sugiharos“ klinika, kur praleidau vieną 
naktį, leido užsisakyti maistą pagal savo sko-
nį – aš užsisakiau varškėčių-tinginukų. Man 
davė visokių nuskausminamųjų vaistų, nuo 
jų buvau visai laimingas ir atsipalaidavęs. 
Tai buvo pora smagiausių dienų mano gyve-
nime – ir aš neperdedu. Jau dabar noriu vėl 
pasidaryti kokią nors operaciją. Neperdedu 
ir nemeluoju, ir nesakau to tik todėl, kad čia – 
reklaminis straipsnis. Aš vėl noriu, kad mane 
operuotų ir manim rūpintųsi.

Pirmosios dienos po operacijos niekaip ne-
džiugina. Esi ištinęs ir storesnis, negu buvai 
anksčiau. Vien randai, mėlynės, juoduliai. Bet 
gydytojas sako: „Kasdien bus vis geriau“, ir 
kai taip sako gydytojas Darius Radzevičius, 
aš noriu juo tikėti ir man tai nesunkiai išei-
na. Ir tikrai: po kelių savaičių pradėjo ma-
tytis viskas, ką gydytojas padarė. Prasidėjo 
džiaugsmas, kuris kiekvieną dieną vis didėjo. 
Apsivilkti marškinėlius ar džinsus pasidarė 
malonu. Staigiai pradedi jaustis gerai, ir tas 
džiaugsmas niekur nedingsta.

Tada pajunti, kad visiems nori pasakoti apie 
tai, kaip gerai jautiesi, bet tave suturi noras 
neperspausti ir kitiems neįkyrėti. Bet tikrai la-
bai gera. Ir būtent šis gerumo jausmas ir yra 
tai, dėl ko noriu dar vienos operacijos (gydy-
tojas patars), ir tikrai kažką darysiuosi. Savęs 
tobulinimas? Taip – tai vienas iš būdų. Noriu ir 
toliau kasdien jaustis vis geriau.
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