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DAVID WALLIAMS 
(Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl ku-
rio knygų visi vaikai eina iš proto! Jis – mėgs-
tamiausias vaikų rašytojas pasaulyje, jo knygos 
išverstos į 53 kalbas. Daugybė mažųjų skaityto-
jų juokėsi iš blogiausių pasaulio vaikų, o dabar 
eilė atėjo… blogiausiems pasaulio mokytojams! 
Pagaliau vaikai galės atkeršyti tiems savimi pa-
tenkintiems suaugusiesiems, valdantiems jų 
gyvenimus. Manote, kad jūsų mokytojai blogi? 
Pažiūrėkite į siaubą varančius panelę Puikybę, 
poną Pentą ar ponią Tiškę! Šioje knygoje – de-

šimt istorijų apie mokytojus, šalia kurių blo-
giausi pasaulio vaikai atrodo lyg bažny-
čios choras. Tai labiausiai PASI-

ŠLYKŠTĖTINA suaugusiųjų 
kompanija žemėje. Šie mokyto-
jai yra baisiausias kiekvieno 
vaiko košmaras. Tačiau prieš 
juos yra vienas nepaprastai 

galingas ginklas – juokas! 

Ši knyga skirta vaikams, kurie  
mėgsta juoktis. Tiems, kas myli savo mokytojus ir 
džiaugiasi, kad jie ne tokie kaip knygos herojai. 

Ir tėvams, kurie galės šiais pasakojimais  
linksminti ir šiurpinti savo vaikus.

Ši knyga neskirta tiems, kas neturi humoro jausmo!
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pasaulio  

mokytojams,  
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Džimui Grantui
D. V.

Visiems mano  
mokytojams  

ir jų neišsenkančiai 
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GIŽĖJ IMO MOKYKLA

oficialus laiškas nuo direktorės  stalo

Gerbiamasis (-oji),
tai – atsakymas į jūsų neseniai siųstą laišką, kuriame prašėte 

parašyti įžangą naujai pono Deivido Valjamso knygai „Blogiausi 
pasaulio mokytojai“.

Jūs visiškai teisus – kai ponas Valjamsas mokėsi Gižėjimo 
mokykloje itin nemaloniems vaikams, aš buvau šios įstaigos 
direktorė. Valjamsas, kaip jį tada vadino, buvo vienas bjauriausių 
vaikėzų, kokius man yra tekusi nelaimė mokyti. Jis buvo neman-
dagus, triukšmingas ir itin erzinantis. Visai kaip dabar. Berniukas 
nerodė jokių gabumų teatrui ar rašinėliams. Panašu, kad jis toks 
pats po senovei. Net dešimties metų ponas Valjamsas buvo drūto 
sudėjimo – jis sulaužydavo kiekvieną kėdę, ant kurios atsisėsdavo. 
Tačiau mano atmintyje geriausiai išlikęs jo kvapas. Jeigu reikėtų 

apibūdinti jį vienu žodžiu, tai būtų žodis „gaižus“.
Kad ir kur krypuodavo, ponaitis Valjamsas paskui 

save palikdavo regimą smarvės šliūžę. Tai buvo didžiu-
lis žalias, geltonas ir rudas debesis, kuris smirdėjo dar 

baisiau, nei atrodė – o atrodė siaubingai.
Aš esu pasipiktinusi, – tačiau nenustebusi, – kad 

ponas Valjamsas išdrįso parašyti knygą pavadinimu 
„Blogiausi pasaulio mokytojai“. Gal jam derėtų 
pagalvoti apie knygą „BLOGIAUSIAS pasaulio mo-
kinys“? Nes toks jis ir buvo. Aišku, pervertusi jo 
pažymių knygeles apskritai suabejojau, ar ponas 
Valjamsas galėtų parašyti knygą pats.



Jo anglų kalbos mokytoja panelė Vent jį apibūdino taip: „Val-

jamso rašymo įgūdžiai yra kaip grybo. Jo rašyba ir gramatika 

tragiška, o raštas toks prastas, kad man pasirodė, jog jo istorija 

apie mergaitę, kuri eina į mokyklą persirengusi berniuku, – ar 

kažkokia panaši nesąmonė, – buvo parašyta ateivių kalba.“

O istorijos mokytojas ponas Saga mano, kad Valjamsas: „Tur-

būt kvailiausias kada nors gyvenęs vaikas. Dar vakar jis pakėlė 

ranką ir pasakė, kad buvo tik vienas pasaulinis karas... Antrasis 

pasaulinis karas.“
Gamtos mokslų mokytojas ponas Elgesys parašė: „Jis visiškai 

nieko nesupranta apie žmogaus kūną. Bet ko gali tikėtis iš vaikė-

zo, kuris kalba tik per užpakalį.“

Prancūzų kalbos mokytoja panelė Aklavietė pakomentavo: „Tas 

visiškas kelmas nori mokėti tik vieną prancūzišką žodį: „šokola-

das“. Kuris, kaip visi žinome, yra chocolat.“

O aš, kaip direktorė, jo praleistą laiką Gižėjimo mokykloje api-

būdinau taip: „Valjamsas yra blogiausias iš blogiausių. Nors jis 

neišlaikė nė vieno baigiamojo egzamino, aš niekada niekada nie-

kada nenoriu jo matyti savo mokykloje. Jei šitas bukagalvis dar 

bent kartą įkels koją į mokyklos teritoriją, kils riaušės. Mokytojų 

riaušės su manimi priešakyje, ir mes nugriausime mokyklą plyta 

po plytos, jei reikės.“
Rodos, sprogsiu vien nuo minties apie poną Valjamsą. Todėl 

atsakydama į jūsų klausimą, ar norėčiau parašyti įžangą „Blo-

giausiems pasaulio mokytojams“, sakau štai ką: verčiau suval-

gyčiau savo pačios koją. O aš vegetarė.

Prašau daugiau niekada man nerašyti, antraip iškviesiu polici-

ją. Jei policija nepadės, užsiundysiu ant jūsų kariuomenę.

Įtūžusi jūsų
panelė Blužnis
GIŽĖJIMO MOKYKLOS DIREKTORĖ



PANELĖS SPIK 
šiurpusis triratis

TUR INYS

PANELĖ PUIKYBĖ,
arba žmogus –  
meno kūrinys

PONAS IR PONIA 
MEILUČIAI-BRANGU-
ČIAI ir ašarų jūra

p. 45

p. 75

p. 129

PONO PENTO 
kamuoliai p. 15

DAKTARAS SIAUBAS 
ir tūkstančio  
bezdalų krėslasp. 103



p. 247 p. 281

PANELĖS PAISTALĖS
teatrališkas  
teatras

MILŽINAS  
BALKAS

PONO FOBO baimė

PANELĖ NIRŠULĖ  
palieka po pamokų

PONIOS TIŠKĖS 
siaubo valgykla

p. 191

p. 161

p. 215





ŠV. RUTULIO MOKYKLA
MATEMATIKA

KAMUOLIAI

KAMUOLIAI

KAMUOLIAI

PONO PENTO  kamuoliai
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PONO PENTO 
kamuoliai

VIENĄ KARTĄ (o gal dukart du) gyveno matema-
tikos mokytojas, vardu ponas Pentas. Jis atrodė 
kaip eilinis matematikos mokytojas – akiniai plo-
nais rėmeliais, rudas kostiumas ir ant plikės už-
šukuoti plaukai. Tačiau iš tiesų ponas Pentas toli 
gražu nebuvo eilinis matematikos mokytojas.
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PONO PENTO kamuoliai

Ak ne, jis buvo vienas iš pačių blogiausių 
mokytojų pasaulyje. Taip buvo dėl to, kad kiek- 
vieną savo gyvenimo akimirką ponas Pentas buvo 
apsėstas pasibaisėtinos manijos.
KAMUOLIŲ.
Jis jų nekentė.
Bet iš kur atsirado ši keista sferinių  objektų 

baimė?
Viskas prasidėjo dar tada, kai ponas Pentas buvo 

visai vaikas. Sunku įsivaizduoti, kad ir mokytojai 
kažkada buvo maži, tačiau – bent dažniausiai – jie 
visi buvo vaikai.

Pažiūrėjus į kai kuriuos kūdikius, iš karto aišku, 
kad jiems lemta būti mokytojais – jie jau gimsta 
mokytojiškai susiraukę:

normalus kūdikis būsimas mokytojas
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BLOGIAUSI PASAULIO MOKYTOJAI

Vos paguldytas į lopšį, mažasis Pentas ėmė skai-
čiuoti virš galvos besisukančius karolius. Neilgai 
trukus jis iš raidelių formos makaronų, kuriuos 
ištaškė ant sienos, jau dėliojo sudėtingas matema-
tines lygtis. Jau tada, kai būdamas mažas Pentas 
tėvams užduodavo algebros namų darbų, šie įsiti-
kino, kad jų mažajam berniukui lemta tapti mate-
matikos mokytoju.

Vieną dieną, kai ponaitis Pentas buvo vos dešim-
ties*, jam nutiko siaubinga nelaimė.

Berniukui į galvą trenkė kamuolys.

* Tai 2 × 5, 7 + 3, 20 – 10, arba 50 ÷ 5.
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Ir ne bet koks kamuolys.

Kad jau prakalbom apie kamuolius, tai turbūt 
vienas didžiausių ir sunkiausių kamuolių 

pasaulyje. Juk vis dėlto jis pagamintas iš plieno 
ir pakabintas ant krano daužo pastatus į šipulius.

TRINKT!  BRINKT!  KRINKT!
Nenustebk sužinojęs, kad ponas Pentas – vaikas, 

kuriam buvo lemta tapti matematikos mokytoju, –  
neturėjo laiko žaislams, žaidimams ar bet kam, 
ką būtų galima laikyti linksmybėmis. Ne, šis ma-
tematiką dievinantis vaikis laiką leisdavo įnikęs į 
daugybos lentelę, pirminius skaičius, trupmenas, 
kvadratines lygtis, trigonometriją ir (daugelį iš 
mūsų – normalių žmonių – absoliučiai šiurpinan-
čią) dalybą kampu*.

Vieną lietingą popietę ponaitis Pentas ėjo namo 
iš matematikos būrelio. Matematikos būrelis buvo 
viena nuobodžiausių popamokinių veiklų pasau-
lyje.

* Tiesą sakant, kai kuriose šalyse dalyba kampu yra kankini-
mo būdas. „Ne! Ne! Tik ne dalyba kampu! Bet kas, tik ne 
dalyba kampu! Aš prisipažįstu!“

Griaunamasis
kamuolys.
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BLOGIAUSI PASAULIO MOKYTOJAI

Jei atvirai, ponaitis Pentas buvo vie-
nintelis būrelio narys. Štai keletas kitų 
stiprių kandidatų į nuobodžiausios popa-
mokinės veiklos pasaulyje titulą:

Skyrybos būrelis

    Stovėjimo baloje draugija

Krepšių pynimas pradedantiesiems

  Anoniminiai traukinių stebėtojai
Sėdėjimo tamsoje bendrija

Žiūrėjimo į pliką sieną būrelis
Signalinių kūgių mėgėjų draugija

LOTYNŲ! LOTYNŲ! LOTYNŲ!
Matematikos būrelyje ponaitis Pentas mokėsi 

apie pi, dar žinomą kaip π, arba 3,14. Pi yra dar 
nuobodesnis dalykas, nei atrodo iš pirmo žvilgs-
nio, o atrodo jis kataklizmiškai nuobodžiai. Tai 
matematinė konstanta, apskritimo ilgio ir jo skers-
mens santykis.*

Ar jau užmigai?
„CHR! CHR! CHRRR!“
Jei taip, labanakt.
Jei ne, skaityk toliau...

* Prisipažįstu, kad apibrėžimo neatsimi- 
niau ir turėjau jį susirasti, nes visas mate- 
matikos pamokas praleidau svajodamas apie tortą.
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PONO PENTO kamuoliai

Pamatęs didžiulį plieninį kamuolį 
ponaitis Pentas netvėrė savo kailyje, taip 

norėjo išmėginti šią nesąmoningą apskriti-
mo ilgio ir skersmens teoriją.  Berniukas ėmė 

grabaliotis penale, ieškodamas liniuotės, ir ne-
pastebėjo, kad šis milžiniškas plieno kamuolys 
didžiuliu greičiu skrieja link jo.

Partrenktas ponaitis Pentas

BUMBT!

BRAKŠT!

               Šviiilpt!

TRIOKŠT!

prarado sąmonę – gal ir gerai,Įdomu tai, kad jis nuskrido 

lygiai 3,14 mylios ir pramušė 

kažkieno sode stovinčios 

pašiūrės stogą.

Zvim
b

t
!

nes kamuolys išsviedė jį į orą.

3,14 m
ylios

Kamuolys turėjo sugriauti seną daugiabutį, sto-
vintį tiesiai už Pento. Tačiau, užuot atsitrenkęs į 

pastatą, kamuolys pataikė berniukui     
į galvą. Stipriai. 

             Labai stipriai.
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BLOGIAUSI PASAULIO MOKYTOJAI

Ponaitis Pentas pabudo tik po savaitės. Jis gulėjo 
ligoninės lovoje aptvarstyta ir iš skausmo plyštan-
čia galva.

– OI! – suriko jis. – Man skauda galvą.
Berniukas turėjo nešioti tvarsčius ištisus šešis 

mėnesius. O dar blogiau buvo tai, kad bintas atro-
dė kaip ant galvos užmaukšlin-
tos sauskelnės.

– CHA! CHA! SAUSKELNIU- 
KAS! – juokėsi kiti vaikai.

– NIURGZT! – niurzgė jis.

Nuo pat tos lemtingos dienos, kai įvyko nelaimin-
gas atsitikimas, Pentas nekentė visų visų kamuo-
lių. Jam pakakdavo išvysti kažką apvalaus, ir jį 
užplūsdavo siaubingi prisiminimai apie tą didelį 
plieninį kamuolį.

Dunkst!
Todėl, kai užaugo ir tapo matematikos mokytoju, 

ponas Pentas sunerimo sužinojęs, kad Šv. Rutu-
lio mokykloje, kurioje dirba, kamuolių nors veži-

mu vežk – ir kiekvienas iš jų Pentui priminė 
blogiausią jo gyvenimo dieną.
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PONO PENTO kamuoliai

Kamuoliai čia. Kamuoliai ten. Kamuoliai visur. 
Žaidimų aikštelėje iš visų kampų į jį šokinėjo fut-
bolo, teniso ar net stalo teniso kamuoliukai.

Bumbt! Bumbt! Bumbt!
Pamačius nors vieną kamuolį pono Pento akys 

kone iššokdavo ant kaktos, veidas nusidažydavo 
violetine spalva, akiniai užrasodavo, o sulaižyti 
plikę slepiantys plaukai pasišiaušdavo.

– KAMUOLIAI! – šaukdavo ponas Pentas, 
putoms drimbant iš burnos.

Mokytojo neapykanta buvo tokia 
didžiulė, kad jis visą Šv. Rutulio mokyklą 
nukabinėjo perspėjimais. Kiekvieną 
sieną, duris ar langą. Pentas netgi 
prisegė vieną perspėjimą prie valgyklos

            vedėjos sėdynės.

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE  

K AMU O L I A I  

D R AU DŽ I AM I !

100 MYLIŲ SPINDULIU  
NUO MOKYKLOS  

KAMUOLIAI  
DRAUDŽIAMI!*

* Nors būdamas 
matematikos moky-
tojas ponas Pentas 
tiksliai žinojo, kiek apima šimto mylių spindulys (savaime 
suprantama, jis tai pamatavo skriestuvu ir liniuote), pasku- 
tinį perspėjimą vis dėlto buvo sunku įgyvendinti.
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BLOGIAUSI PASAULIO MOKYTOJAI

Ponas Pentas akimirksniu konfiskuodavo visus 
kamuolius ir užrakindavo juos savo ypatingoje ka-
muolių spintoje, kuri stovėjo ilgo koridoriaus gale 
visai šalia jo klasės. Ant spintos buvo pakabintas 
ženklas:

Metai iš metų ponas Pentas kimšo į spintą šim-
tus įvairiausio dydžio kamuolių, tad dabar net ir 
norėdamas nebūtum įgrūdęs nė mažiausio ka-
muoliuko.

Jei bent vienas mokinys išdrįsdavo paklausti: 
„Atleiskite, pone, gal galėčiau atgauti savo kamuo-
lį?“, mokytojas piktdžiugiškai šyptelėdavo ir atsa-
kydavo:

– Žinoma, vaike!
– Ačiū, pone.
– Tik būk geras, luktelk sekundėlę.
Tuomet jis įkišdavo ranką į spintą ir susprogdin-

davo kamuolį skriestuvu, kurį slėpė rankoje.
POKŠT!
Oras iš kamuolio išeidavo lyg ilgiausias pirst.*

KAMUOLIŲ SPINTA. ATSARGIAI:  

VIDUJE KAMUOLIAI

*Tai viena iš tų užpakalio simfonijų, trunkančių, rodos, visą 
amžinybę. Kartais jos girdisi kelias sekundes, minutes ar va-
landas, tačiau kartais ir dienas, savaites, mėnesius ar net, 
pačiais sunkiausiais atvejais, metus. Būtent dėl to dažnai 
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PONO PENTO kamuoliai

– Prašau! – su šypsena veide sakydavo ponas 
Pentas, grąžindamas vaikui išsileidusį kamuolį.

Pagaliau iš vaikų konfiskavęs visus iki paskuti-
nio kamuolio, ponas Pentas dar labiau suįžūlėjo. 
Dabar jo sąraše atsidūrė bet koks sferinis daiktas. 
Mokytojas ėmė sėlinti mokyklos koridoriais ir kon-
fiskuoti viską, kas buvo apvalu.

Marmuro rutuliukai.
– KAMUOLIAI! JIE MANO!

Šokinėjimo kamuolys po mokinio sėdyne.

Bumbt!
– KAMUOLYS! KONFISKUOTA!

P RT P RT P R T P RT P
R
T

!

sunku suversti kaltę kitiems. Trumpi ir staigūs pirs-
telėjimai sukelia netikėtumo įspūdį, todėl, norint apkaltinti 
kitą, pakanka piktai pašnairuoti į netoliese stovintį vaiką. Ar 
bent jau taip man pasakojo draugas.
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BLOGIAUSI PASAULIO MOKYTOJAI

Apskritas saldainis iš sodininko burnos.
– KAMUOLYS! SPJAUK LAUK!
Gaublys iš geografijos klasės.
– KAMUOLYS! MOKYKLOS TERITORIJOJE  

KAMUOLIAI DRAUDŽIAMI!
Įtartinas žirnis iš valgyklos.
– KAMUOLYS! TAS ŽIRNIS GALI KAM NORS IŠ-

MUŠTI AKĮ!
Perlų vėrinys nuo direktorės ponios Steid kaklo.
– KAMUOLIAI! DIREKTORE! KAMUOLIAI! JŪS 

TURĖTUMĖTE RODYTI PAVYZDĮ! KAMUOLIAI!

Tai buvo TIKRA K O N F I S K A C I J Ų 

      VIRTINĖ!
Pentas taip įsijautė, kad, rodės, 

ne vaikščioja, o ridenasi korido-
riais – o tai buvo neįprasta žmogui, 

kuris nemėgo nieko, kas ridenasi.
Vieną dieną situacija tapo nevaldoma – berniu-

kas, vardu Rolandas, tapo nenumaldomo Pento 
įniršio auka vien dėl to, kad jo galva  
buvo itin apvali.

– KAMUOLIAI! TAVO GALVA IT KAMUOLYS,

    TAIGI PAŽEIDŽIA MOKYKLOS TAISYKLES!
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– Bet, pone! – užprotestavo Rolandas. – Tai ne 
mano kaltė, kad mano galva apvali! Aš toks gimiau!

– JOKIŲ „BET“, VAIKE! TU IR TAVO GALVA ESA-

TE KONFISKUOTI!
Tai taręs, ponas Pentas pakėlė ber-

niuką, pasikišo jį po pažasčia ir nužy-
giavo į kitą koridoriaus galą, kur įgrū-
do vaiką į spintą.

GRŪST! GRŪST! GRŪŪST!
TRINKT!
TUK! TUK! TUK!
– IŠLEISKITE MANE! – sušuko 

berniukas. – PRAŠAU! MAN 
TUOJ KONTROLINIS!

– NIEKO NEBUS, KOL 
TAVO GALVA NEPASIDA-
RYS LABIAU KAMPUOTA! 
KAMUOLIAI!

Nereikia nė sakyti, kad Šv. Rutulio mokyklos 
mokiniams trūko kantrybė. Mokytojui spintoje 
įkalinus jų draugą Rolandą, vaikai kaip reikiant 
įtūžo. Jie nenorėjo nei dienos daugiau kentėti šios 
pono Pento tironijos.

    TAIGI PAŽEIDŽIA MOKYKLOS TAISYKLES!
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Rašytojas, kurio knygas skaito milijonai vaikų visame pasaulyje!
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DAVID WALLIAMS 
(Deividas Valjamsas) – britų rašytojas, dėl ku-
rio knygų visi vaikai eina iš proto! Jis – mėgs-
tamiausias vaikų rašytojas pasaulyje, jo knygos 
išverstos į 53 kalbas. Daugybė mažųjų skaityto-
jų juokėsi iš blogiausių pasaulio vaikų, o dabar 
eilė atėjo… blogiausiems pasaulio mokytojams! 
Pagaliau vaikai galės atkeršyti tiems savimi pa-
tenkintiems suaugusiesiems, valdantiems jų 
gyvenimus. Manote, kad jūsų mokytojai blogi? 
Pažiūrėkite į siaubą varančius panelę Puikybę, 
poną Pentą ar ponią Tiškę! Šioje knygoje – de-

šimt istorijų apie mokytojus, šalia kurių blo-
giausi pasaulio vaikai atrodo lyg bažny-
čios choras. Tai labiausiai PASI-

ŠLYKŠTĖTINA suaugusiųjų 
kompanija žemėje. Šie mokyto-
jai yra baisiausias kiekvieno 
vaiko košmaras. Tačiau prieš 
juos yra vienas nepaprastai 

galingas ginklas – juokas! 

Ši knyga skirta vaikams, kurie  
mėgsta juoktis. Tiems, kas myli savo mokytojus ir 
džiaugiasi, kad jie ne tokie kaip knygos herojai. 

Ir tėvams, kurie galės šiais pasakojimais  
linksminti ir šiurpinti savo vaikus.

Ši knyga neskirta tiems, kas neturi humoro jausmo!


