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DIREKTRISSI TÖÖLAUALT

Lugupeetud härra/proua

Kirjutan vastuseks teie hiljutisele palvele kirjutada eessõna härra David 
Walliamsi uuele raamatule „Maailma halvimad õpetajad”.

Teil on õigus – mina olin härra Walliamsi direktriss Erakordselt Eba-
meeldivate Laste Marineerimise koolis. Walliams, nagu teda tol ajal 
tunti, oli üks jõledamaid poisse, keda mul on olnud õnnetus õpetada. Ta 
oli kasvatamatu, vali ja äärmiselt ärritav. Nii et selles osas pole midagi 
muutunud. Ta ei väljendanud esinemises või kirjutamises absoluutselt 
mitte mingisugust annet. Nii et ka selles osas pole midagi muutunud. 
Isegi kümneaastase lapsena oli härra Walliams kogukas ja lõhkus ära kõik 
toolid, millele istus. Kõige selgemini püsib minuga temast üks mälestus – 
tema lõhn. Lühidalt öeldes oli see vänge. Kuhu iganes Walliamsi-poiss 

ka ei lonkinud, jäi temast maha nähtav lehk. Rohelist, kollast ja 
pruuni värvi suur pilv, mis haises hullemini kui välja nägi, ja 
välja nägi see võigas.
Ma olen õudunud, kuigi mitte üllatunud, et härra Walliams jul-
geb kirjutada raamatu nimega „Maailma halvimad õpetajad”. 
Vahest peaks ta kirjutama hoopis raamatu pealkirjaga „Maailma 
HALVIM õpilane”?! Sest just seda ta oli. Muidugi kui härra 
Walliams üldse kirjutab ise oma raamatuid, milles ma pärast 
tema koolitunnistuste hoolikat ülevaatamist sügavalt kahtlen.

Tema inglise keele õpetaja preili Sahmak kirjeldas teda 
järgmiste sõnadega: „Walliamsi kirjutamisoskus on 

võrreldav kiviklibu omaga. Tema õigekiri on 
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jõletu ja käekiri nii kehv, et kui lugesin tema lugu tüdrukust, kes lä-

heb kooli poisiks riietatuna või midagi muud sama rumalat, arvasin, 

et see on kirjutatud mingis tulnukakeeles.”

Tema ajalooõpetaja härra Saaga ütles nii: „Võib-olla kõige lollim laps, 

kes on kunagi elanud. Alles eile tõstis ta käe ja ütles, et maailma-

sõdu oli vaid üks, ja see oli Teine maailmasõda.”

Bioloogiaõpetaja härra Valmik kirjutas: „Tema arusaam inimkeha 

toimimisest on null. Pole ka ime poisi puhul, kelle pea ja tagumik 

on vahetusse läinud.”

Prantsuse keele õpetaja preili Šinjoon kommenteeris: „Seda tainapeast 

poissi huvitab prantsuse keeles vaid üks sõna, „šokolaad”. Nagu me 

kõik teame, on see prantsuse keeles chocolat.”

Direktrissina võtsin tema Erakordselt Ebameeldivate Laste Marineerimi-

se koolis veedetud aja ta koolilõputunnistusel kokku järgmiste sõnadega: 

„Walliams on kõigist kõige hullem. Kuigi ta kukkus läbi absoluut-

selt kõikidel eksamitel, ei taha ma teda enam eal, iial, mitte kunagi 

oma koolis näha. Kui see tola veel oma jala minu kooli territooriu-

mile tõstab, puhkeb mäss. Õpetajate mäss, mida juhin mina, ja me 

lammutame kooli maha, kivi kivi haaval, kui vaja.”

Ainuüksi härra Walliamsile mõtlemisest piisab, et sooviksin iseenesli-

kult süttida. Nii et minu vastus teie palvele kirjutada eessõna raamatule

„Maailma halvimad õpetajad” on selline: pigem sööksin ära omaenese 

jala. Ja ma olen taimetoitlane.

Palun ärge võtke minuga enam kunagi ühendust või ma helistan polit-

seisse. Või kui see ei aita, siis sõjaväele.
Vihaselt teie

preili Spliin,
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ELAS ÜKSKORD ÜKS matemaatikaõpetaja nimega 

härra Kumm. Oma traatraamidega prillide, pruuni üli-

konna ja üle pea kammitud juuksetukaga nägi ta kahtle-

mata välja nagu matemaatikaõpetaja musternäide. Kuid 

härra Kumm polnud kaugeltki keskmine matemaatika-

õpetaja.

HÄRRA KUMMI 
pallid



HÄRRA KUMMI PALLID
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Oo ei, ta oli üks maailma halvimatest õpetajatest. Seda 

seetõttu, et iga tema ärkvel oldud hetke valdas üks sünge 

kinnisidee.

Pallid.
Ta põlgas neid südamest.

Aga kust säärane kerakujuliste esemetega seotud 

kinnismõte pärines?

Meie lugu algab hetkest, kui härra Kumm oli veel laps. 

Kerge on unustada, et õpetajadki olid kord lapsed, aga 

enamasti olid.

Mõne beebi puhul on kohe teada, et tema on mää-

ratud saama õpetajaks, sest ta on sündinud õpetajaliku 

pahakspaneva põrnitsusega:

TAVALINE BEEBI ÕPETAJABEEBI



MAAILMA HALVIMAD ÕPETAJAD
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Niipea kui beebi Kumm võrevoodisse pandi, hakkas ta 

loendama voodikarusselli küljes rippuvaid lelusid. Peagi 

kirjutas ta tähe- ja numbrikujuliste makaronidega seinale 

keerulisi matemaatilisi võrrandeid. Ja kui ta hakkas paa-

riaastasena oma vanematele andma koduseid ülesandeid 

algebras, teadsid nood kindlalt, et nende laps on määra-

tud saama matemaatikaõpetajaks.

Ühel päeval, kui härra Kumm oli vaid kümme* aas-
tat vana, juhtus temaga kohutav õnnetus.

Poiss sai palliga vastu pead.

Mitte niisama palliga.
* See on 2 × 5, 7 + 3, 20 – 10 või 50 : 5.


