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Bylojimas apie Jonavos pradžią 

Prieš 270 ir daugiau metų... 

Vieną kartą Europos vidury gyveno pirklys ir turėjo du sūnus. Kaip tik tuo metu jam gimė 
trečias sūnus, bet su didelėm ausim. Pirklys pavadino jį Jonu ir taip prabėgo dešimt metų.  

Žiūrėjo pirklys, žiūrėjo į savo Jonuką, čiupinėjo jo ausis ir nieko kito nesugalvojo, kaip tik 
vaiką į mokslus leisti.  
- Toks gležnas, - skundėsi tėvas. - Prapuls jis prekyboje!.. O dar tos ausys!..  

Nuėjo pirklys pas jėzuitų vyriausiąjį ir paprašė, kad šis paimtų Joną rašto mokytis.  
- Gal išaugs nuolankus bažnyčios tarnas? - vylėsi tėvas. 

Vyriausiajam patiko guvus vaikėzas ir paėmė jį vienuolynan.  

Septynerius metus Jonas mokėsi to rašto ir mokėsi... Bet kuo daugiau mokėsi - tuo dažniau 
žiūrėjo pro langą, o kuo dažniau žiūrėjo pro langą - tuo labiau norėjo pro jį iššokti.  

Ir iššoko Jonas vieną kartą pro vienuolyno langą, ir nuėjo tiesiai pas tėvą, ir puolė jam į 
kojas:  
- Atleisk man, tėve! - sako. - Negaliu aš bažnyčiai tarnauti! Nebūsiu aš nuolankus Dievo 
tarnas! Akys pačios po mergų undarokais lenda! Oi, negaliu, tėve - atleisk!..  

O abu vyresnieji ėmė kreivai žiūrėti į trečią savo brolį, atseit, laikai sunkūs, o čia dar anam 
kažko reikia?.. 

Tėvas pripylė kapšą auksinių su Vazos atvaizdu, pakinkė geriausią savo kumelę ir 
pliaukštelėjo jai per strėnas:  
- Su Dievu, sūnau!  

Ir išsiuntė pirklys jaunėlį į Vilkmergę, pas tolimą giminaitį, tokį nusidainavusį Spielskį.  
- Gal, - vėl vylėsi tėvas, - prilips jo dvare?..  

Vakare Jonas prijojo pusiaukelę ir mato: kitoje upės pusėje raudonai balta bažnyčia saulėje 
spindi, o aplink ją kaimas išsibarstęs. Perbrido Jonas upę ir nujojo į kaimą. Ir ėmė ieškoti 
smuklės - ale niekur neranda.  

Pro šalį kaip tik jauna graži merga eina didelę savo krūtinę atstačiusi ir žiūri į Jono ausis. O 
Jonas spokso į mergos papus ir klausia:  
- Tai kur čia pas jus smuklę rasti? Noriu pailsėti, gal ko pavalgyti, išgerti ir šiaip prasiblaškyti.  
- Nėra, - sako merga. - Mūsų kaime nėra smuklės.  
- Tai kaip jūs linksminatės? Kaip jūs išdykaujate?  
- Mes niekaip nesilinksminame. Mums bajoras Skorulskis neleidžia savo žemėje išdykauti.  
- O man nusispjauti į bajorą Skorulskį! - sušuko Jonas. - Aš - laisvas miestelėnas!  

Ir pasisodino laisvas miestelėnas Skorulskio baudžiauninkę ant savo kumelės, ir perbrido 
jiedu į kitą krantą, į grafo Kosakovskio žemes, ir išsitraukė Jonas iš krepšio pūslę vyno, 
lašinių paltį bei kitokių daržovių, ir linksminosi jiedu ant aukšto Neries kranto iki paryčių, o 
mėnulio šviesoje galėjai įžiūrėti, kaip iš jaunos baudžiauninkės krūtinės kyšo Jono ausys...  



Rytą laisvas miestelėnas trenkė savo kepurę į žemę, parodė špygą bajoro Skorulskio pusėn 
ir dar garsiau sušuko:  
- Toje vietoje, kur dabar guli mano kepurė - duodu ją prišikti! - stovės didelė smuklė ir aš čia 
su savo Joniene gyvensiu per amžius!  

O po dviejų šimtų septyniasdešimties metų pas mane atsibastė toks senas Piligrimas, 
kažkada asmeniškai pažinojęs smuklininką Joną Didžiaausį ir netgi išsaugojęs jo litografiją, 
kurią visus tuos amžius nešiojosi vidinėje odos kišenėje. 

Piligrimas baisiausiai nustebo ir labiausiai apsidžiaugė tokį didelį miestą radęs vietoje, kur 
kadaise laisvas miestelėnas bajorui Skorulskiui parodė špygą! 
Mes visą naktį gėrėme vyną, o jis man sekė nuostabias istorijas apie Joną, Jonienę ir visus 
jų šešiolika vaikų: Jonukus su Janytėmis, ale ir Janėmis su Jonais. 

Dabar 

Staiga Jonavoje pasklido gandas apie paslaptingąjį Piligrimą, asmeniškai pažinojusį 
smuklininką Joną Didžiaausį, kuris prieš 270 metų pirmasis įsikūrė dešiniajame Neries 
krante žemiau Skarulių kaimo ir užveisė čia visą miestą. 

Gandas sklido įspūdingu greičiu ir kėlė sumaištį bendruomenėje. Dėl smuklininko Jono 
niekas nesiginčijo, bet Piligrimas kėlė vis didesnes ir didesnes bangas. 

Vieni sakė, kad joks jis ne Piligrimas, o paprasčiausias apsišaukėlis! 
Kiti priešingai - Piligrimas jis ir taškas! 

- Kaip taip gali būti, kad tas Piligrimas gyvena šimtus metų ir viską atsimena? - klausia vieni. 

O kiti atsako, kad būna Amžinieji Piligrimai, kurie bastosi po visą pasaulį ir bilen kur bilen 
kada gali pasirodyti, nes jie yra Laikui nepavaldūs tikrieji Istorijos Sergėtojai. 

- Nu gerai! - tada sako tie, kurie netiki. - Gal ir būna tie Amžinieji Piligrimai, bet jie būna tik 
kur nors Paryžiuje arba Niujorke! Ko gi tam Piligrimui, jeigu jis jau toks Amžinas, belstis į 
kažkokią Jonavą Europos užkampyje? 
- Nieko panašaus! - tuoj pat ginčijasi tikėtojai. - Kodėl užkampyje?! Jonava - visai šalia 
Europos centro! Ir tai yra geografinis faktas! 

- Kam rūpi ta jūsų geografija?! - juokėsi pirmieji. - Penkiems romantikams?! O politinis 
Europos centras tai juk Briuselyje! Kaip trijų šimtų metų senumo Piligrimas šitiek nueitų 
pėsčiomis?! 
- O gal jis atvažiavo dviračiu!? - kelia kontroversiją tikintieji. - O gal jis kaip tik dėl to visur 
dviračiu ir važinėja, kad amžinai būtų sveikas!? 

- Nesąmonė! - šaukė priešininkai. - Jeigu būtų galima taip išsigydyti, tai visi tik dviračiais ir 
važinėtų! Ir tada išnyktų mašinos! 
- Prietarai! - atsikerta dviratininkai. - Jokios mašinos neišnyktų! Prisimenate, kaip visi rėkė, 
kad išnyks teatras, kai tik atsirado televizija? Jau praėjo beveik 100 metų, bet Koršunovo 
"Hamletą" galima pasižiūrėti ir Briuselyje, ir Niujorke, ir Jonavoje! 

Ir taip ginčijosi jonavėnai ir ginčijosi iki prakaito, o vietomis net iki muštynių! 

Valdžia suprato, kad nesutarimai bendruomenėje gali baigtis blogai ir nusprendė klausimą 
iškelti oficialiai.  
Ir iškėlė. 
- Va dabar ir išsiaiškinsime! - sakė tarybos nariai. - Amžinas tas Piligrimas ar tik šiaip sau? 



Bet viskas tik dar labiau susivėlė, nes po pusdienio ginčų miesto taryboje balsai pasiskirstė 
po lygiai.  

Tada nariai nusprendė dar truputį pasiginčyti, o po to perbalsuoti: màžu ims kuris neiškentęs 
ir persigalvos, kad spėtų sugrįžti namo ant "Panoramos"? 
Bet kur gi tau! Tik prasidėjus diskusijai tuoj vienas per kitą akis išvertę nariai vėl įrodinėjo 
savo tiesas ir taškas.  

Gal ir iki paryčių diskusija užsitęstų, bet kažkuris narys, dabar jau niekas nebeatsimena 
kuris, staiga pasiūlė: 
- Ale žiūrėkite, gerbiamieji! O ko gi mes čia pešamės iki prakaito? Taigi imkime ir 
pasikvieskime tą Piligrimą į tarybą. Va tada ir pamatysime, Amžinas jis, ar tik šiaip sau?! 
- Nu tikrai, - staiga jam pritarė visi nariai. - Imkime ir pasikvieskime! 

Ėmė ir pasikvietė. 

Piligrimas sutiko liudyti, bet turėjo sąlygų: jokių audio, jokių video įrašų! Liudijimas veikia tik 
iš lūpų į ausis!  

Niekas nesiginčijo. Visi tik klausėsi truputį išsižioję, o Piligrimui baigus savo bylojimą, niekam 
nebeliko abejonių Amžinas jis, ar tik šiaip sau. 
Nariai pritarė vienu balsu ir pilni įspūdžių, bet pavargę kaip šunys, nuvilko kojas namo. 

O kitą rytą atsitiko labai keistas dalykas: nė vienas narys neprisiminė, ką pasakojo 
Piligrimas?.. Kaip jis atrodė?.. 
Ir nors jau niekam nebeliko abejonių Amžinas jis ar tik šiaip sau, staiga iškilo kita dilema: 
vyras jis buvo, ar moteris? 
Vieniems atrodė, kad Piligrimas buvo vyras, kiti sakytų, kad gal moteris labiau?..  

Tada vienas narys, tikriausiai tas pats, kurį visi nuolat pamiršta, staiga prisiminė: 
- Kolegos! - sušuko jis labai garsiai. - Aš prisiminiau! Aš prisiminiau, kolegos! 
- Ką tu prisiminei!?  
- Ką?! 
- Greitai sakyk! 
  
- Taigi vakar jau po posėdžio, atsisveikindami su Piligrimu mes visi nusifotkinome! 

- Nusifotkinome?..  
- Tikrai?.. 
- Palauk...  
- Jo - nusifotkinome!.. - ėmė prisiminti vienas kolega po kito ir čia pat choru visi pasakoti, kas 
kur kaip ir ant kurios kojos stovėjo. 

Fotografija buvo tučtuojau išdidinta per visą sieną ir pakabinta posėdžių salėje. 
  
Nariai ėmė kasytis pakaušius, mėgindami kažką atgaminti...  
Gamino, gamino, bet viskas lyg per tirštą rūką liko ir nusprendė nariai paviešinti fotografiją 
Jonavos žinių skleidimo priemonėse bei paprašyti miestiečių pagalbos. 

Jeigu  
kas nors  
ką nors  
kur nors 
su kuo nors  
kada nors  
nors kažką  
girdėjote apie Amžinąjį Piligrimą, prašome pranešti miesto mero sekretoriatui! 
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