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Lilė atsiduso, tačiau paklusniai nusirangė nuo kėdės.
– Asmeniškai? – paklausė ji.
Mama linktelėjo.
– Taip, – pasakė ji, – šis pokalbis su Jonu bus labai as-

meniškas.
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II skyrIus

Jonas sekė akimis, kaip jo tėvas pilasi dar vieną puodelį 
kavos, ir laukė.
– supranti, – pagaliau prabilo tėvas, – kai buvau ma-

žas, kiekvieną gruodžio mėnesį labai jaudindavausi. Ir 
neabejoju, kad taip būna ir tau, ir Lilei. kiekvienas gruo-
dis – didelių pasikeitimų mėnuo.

Jonas linktelėjo. Jis prisiminė gruodžio mėnesius nuo 
tada, kai jam suėjo... na, galbūt ketveri. Ankstesnių nepri-
siminė. Tačiau mintimis perbėgo juos visus iš eilės, prisi-
minė ir pirmuosius Lilės gruodžio mėnesius. Prisiminė, 
kada jo šeima gavo Lilę, prisiminė tą dieną, kai jai suteikė 
vardą, dieną, kai jai sukako vieneri.

Metinukų ceremonija visad būna triukšminga ir links-
ma. kiekvieną gruodžio mėnesį visi vaikai, gimę tais me-
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tais, tampa Vienamečiais. Visus juos  – kiekvienų metų 
grupėje visada būdavo po penkiasdešimt vaikų, jeigu nė 
vienas iš jų nebūdavo pašalintas,  – ugdytojai, kurie jais 
rūpinosi nuo gimimo, įnešdavo į sceną. kai kurie iš jų 
jau vaikščiodavo, svirduliuodami ant netvirtų kojyčių, kai 
kurie dar būdavo vos kelių dienų ir susukti į antklodėlę 
gulėdavo ugdytojams ant rankų.

– Man patinka Vardynos, – pasakė Jonas.
Mama šypsodamasi jam pritarė.
– Tais metais, kai gavome Lilę, mes, aišku, žinojome, 

kad gausime mergaitę, nes buvome padavę paraišką ir su-
laukę teigiamo atsakymo. Tačiau man labai rūpėjo, koks 
bus jos vardas!

– Aš turėjau galimybę žvilgtelti į sąrašą dar prieš cere-
moniją, – prisipažino tėvas. – komitetas visada parengia 
sąrašus iš anksto ir palieka juos pas mus, ugdymo centre.

– Tiesą sakant, – kalbėjo jis toliau, – dėl to sąžinę man 
truputį graužia. Bet vis dėlto šiandien popiet įslinkau pa-
sižiūrėti, ar vardų sąrašas jau parengtas. Jis gulėjo mūsų 
biure ant stalo, ir aš ėmiau ieškoti trisdešimt šešto nu-
merio  – tai to berniūkščio, kuris man rūpi, numeris,  – 
kadangi man šovė į galvą, jog galbūt geriau seksis, jeigu 
galėsiu kreiptis į jį vardu. Žinoma, tik slapta, kai niekas 
negirdi.

– Ir tu jį radai? – paklausė Jonas.
Jis buvo sužavėtas. Nepanašu, kad ši taisyklė labai svar-

bi, bet pats faktas, kad jo tėtis apskritai sulaužė taisyklę, 
kėlė jam pagarbią baimę. Jis žvilgtelėjo į mamą, atsakingą, 
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kad visi griežtai laikytųsi taisyklių, ir jam palengvėjo šir-
dy, pamačius ją besišypsančią.

Tėtis linktelėjo.
– Jo vardas – aišku, jeigu iki Vardynų jis nebus paša-

lintas, – turi būti Gabrielis. Taigi kas keturias valandas, jį 
maitindamas, taip pat su juo žaisdamas ir atlikdamas pra-
timus, aš jam vis sušnibždu tą vardą. kai niekas negirdi.

– Iš tikrųjų tai aš jį vadinu Gabiu, – užbaigė jis ir nu-
sišypsojo.

– Gabis, – ištarė Jonas. Tikrai gražus vardas, nuspren-
dė jis.

Nors tais metais, kai jie įsigijo Lilę ir sužinojo jos var-
dą, Jonui suėjo dar tik penkeri, jis prisiminė tą jaudulį 
namuose, tuos pokalbius, spėliojimus: kaip ji atrodys, kas 
ji bus, kaip ji pritiks jų šeimai. Jis prisiminė, kaip kartu 
su tėvais lipo laipteliais į sceną. Jo tėtis tais metais buvo 
šalia jo, o ne šalia kitų ugdytojų kaip paprastai, kadangi 
tais metais jam pačiam buvo leista įsigyti dar vieną vaiką.

Jis prisiminė, kaip mama paėmė tą vaiką – jo sesutę – 
ant rankų ir laikė, kol papildytam jų šeimos dariniui buvo 
perskaitytas dokumentas. „Naujavaikis, numeris dvide-
šimt trys, – perskaitė skelbėjas, – Lilė.“

Jis prisiminė susižavėjimo kupiną tėvo žvilgsnį ir kaip 
jis sušnibždėjo: „Ji viena iš mano numylėtinių. Turėjau 
viltį, kad ji ir bus mūsų.“ Minia paplojo, o Jonas šyptelėjo. 
Jam patiko sesutės vardas. Lilė, ką tik pabudusi, sumosa-
vo mažyčiu kumšteliu. Tada jie nulipo nuo scenos ir už-
leido vietą kitai šeimai.
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– kai buvau vienuolikos, – vėl prabilo tėvas, – kaip da-
bar tu, Jonai, su didžiausiu nekantrumu laukiau Dvylika-
mečių ceremonijos. Ji tęsiasi ištisas dvi dienas. Prisimenu, 
kad labai žavėjausi Metinukų ceremonija  – taip yra iki 
šiol, – tačiau į kitas ceremonijas beveik nekreipiau dėme-
sio, išskyrus savo sesers. Tais metais jai sukako devyneri, 
ir ji gavo dviratį. Aš buvau išmokęs ją važinėti savo dvira-
čiu, nors to ir neturėjau daryti.

Jonas nusijuokė. Tai buvo viena iš nedaugelio taisyklių, 
į kurią nežiūrima labai rimtai ir kuri beveik visada sulau-
žoma. Visi vaikai gauna dviračius, kai jiems sueina devy-
neri, iki tol jiems neleidžiama jais važinėtis. Tačiau beveik 
visada vyresnieji broliai ir seserys slapta išmokydavo jau-
nesniuosius. Jonas jau irgi ketino pradėti mokyti Lilę.

Buvo svarstoma, ar nereiktų pakeisti taisyklių ir skir-
ti dviračius anksčiau nei sulaukus devynerių. komitetas 
nagrinėjo tą klausimą. kai koks nors klausimas pakliūda-
vo į komiteto posėdžius, žmonės visad iš to šaipydavosi. 
sakydavo, kad komiteto nariai greičiausiai spės pereiti į 
senuolių luomą, kol pakeis kokią taisyklę.

Taisykles labai sunku pakeisti. kartais, jeigu taisyklė 
būdavo labai reikšminga  – ne tokia kaip ši, nustatanti, 
kada vaikams galima skirti dviračius, – ją galų gale reik-
davo perduoti saugotojui, kad jis priimtų galutinį spren-
dimą. saugotojas buvo pats svarbiausias asmuo iš Vyres-
niųjų. Jonas nebuvo jo matęs, tačiau apie jį žinojo: toks 
ypač svarbus asmuo gyvena ir dirba atsiskyręs nuo kitų. 
Tačiau komiteto nariai niekad nedrįstų trukdyti saugo-
tojo tokiu klausimu kaip dviračių skirstymas, jie papras-
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čiausiai metų metus nervinsis ir ginčysis tarpusavy, kol 
piliečiai pamirš, kad toks klausimas apskritai buvo pa-
teiktas svarstyti.

– Taigi aš stebėjau ir džiūgavau, kai mano seseriai ka-
tiai suėjo devyneri ir jai išrišo iš plaukų kaspinus ir įteikė 
dviratį, – kalbėjo tėtis. – Tada į dešimtmečius ir vienuo-
likmečius aš beveik nekreipdavau dėmesio. Ir pagaliau, 
baigiantis kitai dienai, kuri, atrodė, tęsis amžinybę, atėjo 
mano eilė. Tai buvo Dvylikamečių ceremonija.

Jonas sudrebėjo. Jis įsivaizdavo savo tėvą, kuris turėjo 
būti drovus ir romus berniukas, nes dabar jis yra drovus 
ir romus vyras, sėdintį su savo grupe ir laukiantį, kada 
pakvies į sceną. Dvylikamečių ceremonija yra paskutinio-
ji ceremonija. Ir pati svarbiausia.

– Prisimenu, kokie išdidūs atrodė mano tėvai, taip pat 
ir sesuo. Nors ji ir norėjo kuo greičiau lėkti ir viešai pasi-
važinėti dviračiu, vis dėlto liovėsi muistytis ant kėdės ir, 
kai atėjo mano eilė, sėdėjo ramutėlė ir susikaupusi.

– Bet atvirai kalbant, Jonai, – pasakė tėvas, – aš neiš-
gyvenau tokios įtampos dėl tos ceremonijos, kaip dabar 
tu. Todėl kad aš visą laiką buvau beveik tikras, kur mane 
paskirs.

Jonas nustebo. Juk išties nėra jokių galimybių tam su-
žinoti iš anksto. Parenka visada slaptai, viską sprendžia 
bendruomenės lyderiai  – Vyresniųjų komitetas,  – ir jie 
šią pareigą atlieka nepaprastai rimtai, tad dėl paskyrimų 
niekas niekada net nenusišypso.

Mama irgi, atrodo, nustebo.
– kaip tu galėjai žinoti? – paklausė ji.
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Tėvas nusišypsojo savo įprasta švelnia šypsena.
– Na, man buvo visai aišku, – o mano tėvai vėliau pri-

sipažino, kad jiems irgi nebuvo jokių abejonių,  – kokie 
mano polinkiai. Man visad labiausiai už viską patikdavo 
naujagimiai. kai mano draugai bendraamžiai dalyvauda-
vo dviračių lenktynėse arba konstruodavo mašinas, arba 
tiltus, arba...

– Visai tą patį ir aš darau su savo draugais, – atkreipė 
dėmesį Jonas, o mama pritariamai linktelėjo.

– Aš, žinoma, visada dalyvaudavau, nes vaikystėje mes 
turime visus tuos dalykus patirti. Ir aš, kaip ir tu, Jonai, 
mokykloje stengiausi gerai mokytis. Tačiau kai tik turėda-
vau laisvo laiko, tuoj atsidurdavau prie vaikų. Beveik visas 
savanoriškos veiklos valandas aš praleisdavau padėdamas 
ugdymo centro darbuotojams. Vyresnieji, aišku, tai žino-
jo, nes mus stebėdavo.

Jonas linktelėjo. Per pastaruosius metus jis aiškiai 
jautė, kad yra stebimas. Ir mokykloje, ir per atgaivos,  
ir per savanoriškos veiklos valandas jis pastebėdavo, kad 
Vyresnieji jį ir kitus vienuolikmečius atidžiai stebi. Ir 
matė, kaip jie užsirašinėja. Be to, jis žinojo, kad Vyresnieji 
valandų valandas posėdžiauja su visais jo ir kitų vienuoli-
kmečių mokytojais, kurie juos yra mokę.

– Taigi aš šito tikėjausi ir apsidžiaugiau, tačiau nė kiek 
nenustebau, kai paskelbė mano paskyrimą – ugdytojas, – 
paaiškino tėtis.

– Ar kas nors tau plojo, nors ir nesistebėjo? – paklausė 
Jonas.
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– Taip, žinoma. Visi buvo laimingi, kad mane paskyrė 
ten, kur aš labiausiai ir norėjau. Aš pats jaučiausi kaip lai-
mės kūdikis. – Tėtis nusišypsojo.

– Ar kas nors iš vienuolikmečių tada, tavo metais, buvo 
nusivylęs? – paklausė Jonas.

skirtingai nei jo tėtis, Jonas neįsivaizdavo, kur galėtų 
paskirti jį patį. Tačiau žinojo, kad kai kurie paskyrimai jį 
nuviltų. Nors ir gerbė savo tėčio darbą, ugdytoju nenorėjo 
būti. Ir darbininkams jis nė iš tolo nepavydėjo.

Tėtis pagalvojo.
– Ne, manau, kad ne. Vyresnieji, kaip žinia, atidžiai 

stebi ir labai rūpestingai parenka.
– Mano manymu, tai turbūt pats reikšmingiausias dar-

bas mūsų bendruomenėje, – pritarė mama.
– Mano draugė Jošika labai nustebo, kai ją paskyrė tap-

ti gydytoja, – pasakė tėtis, – bet suvirpėjo iš džiaugsmo. 
Arba, pavyzdžiui, toks Andrejus. Prisimenu, kai buvome 
berniukai, jis niekad nemėgo fizinio darbo. Visą laisvalai-
kį jis galėdavo praleisti prie konstravimo rinkinio ir visas 
savanoriškos veiklos valandas išbūdavo statybų aikštelėse. 
Vyresnieji, aišku, tai žinojo. Andrejų paskyrė inžinieriu-
mi, ir jis labai džiaugėsi.

– Vėliau Andrejus suprojektavo tą tiltą per mūsų upę 
vakarinėje miesto pusėje, – pasakė Jono mama. – Mūsų 
vaikystėje to tilto nebuvo.

– Nusivylimų, Jonai, būna labai retai. Nemanau, kad 
tau reiktų dėl to nerimauti, – patikino jį tėtis. – O jeigu 
pasitaikytų, tai juk žinai, kad galima duoti prašymą dėl 
pakeitimo.
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Tačiau visi po šių žodžių nusijuokė – prašymas patei-
kiamas nagrinėti komitetui…

– Aš truputį nerimauju dėl Eišero paskyrimo, – prisi-
pažino Jonas. – Eišeras toks linksmuolis. Bet jis niekuo iš 
tikrųjų rimtai nesidomi. Jis viską paverčia žaidimu.

Tėtis tyliai nusijuokė.
– O tu žinai,  – pasakė jis,  – aš prisimenu Eišerą, kai 

jis buvo dar naujagimis ugdymo centre ir dar neturėjo 
vardo. Jis niekad neverkdavo. Jis tik guguodavo ir juokda-
vosi. Visi mano kolegos prižiūrėdavo Eišerą su didžiausiu 
džiaugsmu.

– Vyresnieji pažįsta Eišerą, – pasakė mama. – Jie tikrai 
ras jam tinkamą paskyrimą. Nemanau, kad turėtum dėl jo 
nerimauti. Bet, Jonai, norėčiau tave įspėti dėl vieno daly-
ko, kuris galbūt tau neatėjo į galvą. Žinau, kad ir pati apie 
tai nepagalvodavau iki Dvylikamečių ceremonijos.

– Dėl kokio?
– Na, kaip žinai, tai yra paskutinioji ceremonija. sulau-

kus dvylikos, tavo amžius pasidaro nebesvarbus. Dauge-
lis iš mūsų ilgainiui net ir pamirštam, kiek mums metų, 
tačiau toji informacija yra Viešųjų įrašų salėje, ir jeigu 
norime, galime nueiti ir pasitikrinti. svarbiausia yra pasi-
ruošti suaugusiojo gyvenimui, tai tu ir išmoksi gavęs savo 
paskyrimą.

– Aš tai žinau, – pasakė Jonas. – Visi tai žino.
– Bet tai reiškia, – kalbėjo toliau mama, – kad tu per-

eisi į kitą grupę. Ir visi tavo draugai pereis kitur. Daugiau 
tu nebeturėsi kada susitikinėti su buvusia vienuolikmečių 
grupe. Po Dvylikametystės ceremonijos tu būsi paskyri-
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mo grupėje, su tais, kurie mokysis to paties. Nebeturėsi 
savanoriškos veiklos valandų. Nebeturėsi atgaivos valan-
dų. Taigi tavo draugai nebebus tau tokie artimi.

Jonas papurtė galvą.
– Eišeras ir aš visad būsime draugai,  – tvirtai ištarė 

jis. – Ir mes juk vis dar lankysime mokyklą.
– Teisingai, – pritarė tėtis. – Bet tai, ką mama pasakė, 

irgi tiesa. Bus didelių pasikeitimų.
– Tačiau gerų pasikeitimų, – pabrėžė mama. – Po Dvy-

likametystės aš labai ilgėdavausi tų vaikiškų atgaivos va-
landėlių. Bet kai pradėjau studijuoti teisę ir įstatymus, 
atsidūriau tarp žmonių, kurie domėjosi tuo pačiu, kaip 
ir aš. susiradau jau kitokio lygio draugų, draugų visam 
gyvenimui.

– Ar tu išvis dar nors kiek žaisdavai po Dvylikametys-
tės? – paklausė Jonas.

– retkarčiais, – atsakė mama. – Tačiau man tai nebe-
buvo taip svarbu.

– Aš tai žaisdavau, – juokdamasis įsiterpė tėtis. – Ir da-
bar žaidžiu. kasdien ugdymo centre aš žaidžiu ir „dar dar 
dar nuo kalniuko“, ir „gidu gidu katutes“, ir „mylu mylu 
spust“. – Jis pasilenkė ir perbraukė trumpai kirptą Jono gal-
vą. – sulaukus dvylikos metų, linksmybės dar nesibaigia.

Apsivilkusi naktiniais tarpdury pasirodė Lilė. Ji prie-
kaištingai atsiduso.

– Tikrai labai jau i-i-ilgas tas asmeniškas pokalbis,  – 
pasakė ji.  – O kai kas labai nesulaukia savo miegojimo 
žaislo.
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– Lile, – meiliai pasakė mama, – tau nebedaug liko iki 
aštuonerių, o kai būsi aštuonerių, iš tavęs atims miegoji-
mo žaislą. Jį atiduos mažesniems vaikams. Tau jau reiktų 
pratintis užmigti be jo.

Tačiau tėtis jau buvo prie lentynos ir nukėlė ten laiko-
mą pliušinį drambliuką. Dauguma miegojimo žaislų, kaip 
ir Lilės, buvo minkšti, vatos prikimšti visokie pramanyti 
gyvūnai. Jono žaislą vadino meškiuku.

– Štai, imk, Lile zyle, – pasakė jis. – Ateisiu padėti tau 
išsirišti kaspinų.

Jonas su mama reikšmingai susižvalgė ir grožėdamie-
si nusekė akimis, kaip Lilė ir tėtis dingo už miegamojo 
durų, nešdamiesi minkštąjį drambliuką, kurį Lilė, vos tik 
gimusi, gavo kaip žaislą drauge miegoti. Mama nuėjo prie 
savo didžiojo stalo ir ištraukė stalčių. Jos darbams, atro-
do, nebuvo pabaigos – net ir namuose, vėlų vakarą. Jonas 
nuėjo prie savojo stalo ir pradėjo dėliotis mokyklinius są-
siuvinius bei užrašus su namų darbais. Bet jo mintys vis 
dar sukosi apie gruodį, apie artėjančią ceremoniją.

Nors pokalbis su tėvais jį apramino, tačiau vis tiek jis 
būgštavo, kokį paskyrimą Vyresnieji parinks jam ateičiai 
ir kaip jis jausis, kai visa tai įvyks.


