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TOMAS DIRGĖLA – jaunas vaikų rašytojas, užaugęs Palangoje 
ir pradėjęs kurti jau pradinėse klasėse. Kai sykį susitiko dvi jo 
pusės – Meilė kūrybai ir Meilė vaikams, – nebeliko nieko kito, 
kaip tik imti ir rašyti mažiesiems! Tomo nuomone, pasaulį 
nuo liūdesio gali išgelbėti tik vaikai ir juokas. Tad jauniesiems 
skaitytojams jis dovanoja antrą savo knygą ir pažada:  „Kam 
ši istorija pasirodys nejuokinga, tą prajuokinsiu asmeniškai!“

Miestamiesčio miesto Miestiečių mokykloje suju-
dimas – dingo valytojo Valiaus šluota. Direktorius 
Liudas Mėmė nusprendžia – anokia čia bėda. Kol 
šluota atsiras, grindis galima iškloti laikraščiais. 
Deja, netikėtai užsukusiam mokyklų inspekto-
riui Kukulaičiui ši mintis neatrodo tokia puiki. 

Direktorius vaikšto susiėmęs už galvos – jei 
po savaitės grįžęs inspektorius ras netvarką, 
mokyklai bus... šakės! 

Staiga pasidaro labai svarbu, kas, kada ir kodėl 
pavogė šluotą. Tirti bylą imasi 4b klasės moki-

niai Domas ir Tomas. Detektyvus užgriūva 
klausimų lavina, negana to, kažkas siun-
tinėja grasinančias žinutes. Viskas dar 

labiau susipainioja paaiškėjus, 
kad į visa tai įsivėlusi ir Tomo 

meilė Upė. Ar ji išvien su blogiukais? 
Ir kodėl saldainių pardavėjos rankose granatsvaidis?  

O kur dar poezijos konkursas... Čiupk į rankas knygą, 
nes tokio detektyvo tau tikrai dar neteko skaityti! 
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Pusseserėms Emai ir Ievai 

(jų dėka nesuaugau iki šiol), 

sūnui Jauniui Ąžuolui 

(jo dėka nesuaugsiu dar šimtą metų), 

žmonai Skaistei (mylinčiai vis nesuaugantį vyrą) 

ir visiems vaikams, 

kuriuos sutikau ar dar sutiksiu!
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1.
M O K Y K L A  K A I P  V I S O S

O dabar įsivaizduok mokyklą, įprastą eilinę mokyklą. 

Kad ir lygiai tokią, kokią lankai pats. Jei bent kartą per 

savaitę nepramiegi pamokų (o išimčių juk būna visada, 

tiesa?), turi žinoti, kad mokykloje yra:

ILGI KORIDORIAI, kurie iš pirmo žvilgsnio atro-

do specialiai sukurti ne kam kitam, o bėgioti. Deja, ne-

trukus supranti, kad tai tik apgaulė – vos pabandęs page-

rinti bėgimo antro aukšto koridoriumi rekordą, išgirsti 

neaišku iš kur prie tavęs išdygusios mokytojos pastabą: 
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– Nebėgiooooooot!!!!!
Ir nelieka nieko kito, kaip tik laukti geresnių laikų re-

kordui gerinti...

PALANGĖS, ant kurių patogiai įtaisius savo sėdimą-

ją, šalia dar galima pasidėti ir trylika su puse kilogramo 
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sveriančią kuprinę, apsunkusią nuo kioske pirktų saldai-

nių, ir nors truputį pailsinti kojas po bandymo sumušti 

bėgimo mokyklos koridoriumi rekordą. Žinoma, ilsėtis 

gali tik iki tol, kol priėjusi ta pati mokytoja pamėgins su-

sprogdinti tavo ausų būgnelius:

– Ant palangės nesėdėėėėėėėt!!!!!
 Guodžia nebent tai, kad laikinai apkurtęs turi puikų 

pasiteisinimą praleisti likusias tos dienos pamokas. Arba 

gali pasilikti ir į mokytojos klausimą AŠ JUK TAVĘS 

KLAUSIU, GAL APKURTAI? nieko neatsakyti.

VALGYKLA, pritvinkusi žuvies kotletų, kopūstų ir 

žuvies kotletų su kopūstais kvapų. Taip, tiktai kvapų, nes 

visų šių patiekalų skonis beveik kaip bulvių košės, su-

trintos iš popieriaus. Ir net ne spalvoto, o paties pigiau-

sio puskartonio. Skaniausia, ko gali užkąsti, – tai įvairios 

sriubos: 

1. DIETINĖS: barščiai – dvidešimt litrų vandens ir ket- 

virtis buroko; žirnių sriuba – tiek pat vandens ir aštuoni 

žirniai; sveikuolių – vanduo. 

2. FIRMINĖS: rauginta kopūstų sriuba – tikrai taip, 

ne raugintų; jūreiviška jūrinė – litras vandens ir du kilo-
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gramai druskos; sočioji sriuba – šlakelis vandens ir vaka-
rykščių pietų likučiai; Rekso svajonė – vanduo su vištienos 
ir kiaulienos kauliukais.

P. S. Šalia mokyklos įsikūręs SALDUMYNŲ KIOS-
KAS – tikra atgaiva po valgyklos maisto arba vietoj jo. 
Kioske yra keturiolikos rūšių pieniško šokolado, dvi-
dešimt vienos rūšies saldžių, rūgščių bei saldžiarūgščių 
guminukų, aštuonių rūšių limonado su saldikliais, net 
su labai daug saldiklių, trijų rūšių kramtomosios gumos, 
sproginėjančios burnoje skirtingu galingumu ir... drož-
tukų, dėl kurių saldumynų kioskui leidžiama vadintis 
raštinės prekėmis ir veikti šalia mokyklos.

MOKYTOJAI, kurie prie lentos pakviečia kaip tik 
tada, kai pamokai būni nepasiruošęs, nors dvidešimt 
trims pamokoms prieš tai buvai atmintinai išmokęs 
pusę algebros vadovėlio. Arba dar blogiau – kai nusiper-
ki kolos su nuolaida ir prieš pat pamoką supranti, kad 
tavo kelnės šlapios, nes buteliuko dugnas buvo įskilęs... 
Negana to, po pamokos Jono Valančiūno ūgio mokytoja 
pakviečia žemiausią klasės mokinį valyti lentos. Vargše-
lis net pasistiebdamas, net pasišokinėdamas niekaip ne-
pasiekia viršuje priraitytų raidžių...

                       daug švariau! 
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VALYTOJAS, kuris pamokų metu tuščiais korido-

riais stumdo šluotą ir vis kažką murma po nosimi, pa-

vyzdžiui:

MUR MUR MUR!  Iš kur čia tiek šiukšlių, po galais?

Kodėl tuos mažus

Be mokinių 

šiukšlintojus

čia būtų 

apskritai įleidžia

                       daug švariau! 

į mokyklą?

                  Kodėl čia tiek mažai šiukšlių? 

Be reikalo nuėjau iš vieno koridoriaus galo į kitą!

Kuriems galams reikėjo šitą bandelę sutrupinti ant palangės, 

                                                                
           

                  
o ne susikišti į burną?
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Beje, valytoją paminėjau ne tik dėl to, kad knygoje 

būtų daugiau žodžių. Šluotos valdymo meistras yra vie-

nas pagrindinių šios istorijos veikėjų, bet apie jį – trupu-

tį vėliau. O dabar persikelkime į mokyklą, kuri ne kaip 

visos.
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2. 
M O K Y K L A  N E  K A I P  V I S O S

Tikrai ne visos mokyklos yra tokios, kaip aprašiau pir-

mame skyriuje. Miestamiesčio miesto Miestiečių moky-

kla, kurioje ir vyksta veiksmas, atrodo štai taip:

•	 Mokiniai, net raginami mokytojų su jais palenkty-

niauti, nė už ką nebėgioja koridoriais.

•	 Populiariausias valgyklos patiekalas yra šviežių ko-

pūstų salotos su trintų kopūstų padažu ir dviguba 

porcija šviežiai spaustų svogūnų sulčių.

•	 Saldumynų kioskas prekiauja šviežiomis daržovėmis 

ir nespėja jų užsiauginti, nes vien per ilgąją pertrauką 
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mokiniai nusiperka apie 200 kg morkų, beveik toną 

ridikėlių, 1 342 pomidorus ir 140 kg agurkų...

Tikriausiai jau supratai, kad paistau nesąmones. Net 

jei mokiniai iš tiesų pirktų tiek daržovių, tai tikrai ne 

tam, kad jas valgytų ir virškintų, – būtų per daug keista. 

Juk tuomet saldainiams vietos tiesiog nebeliktų!

Tačiau tik pagalvok, ką galima nuveikti 

•	 su 200 kg morkų: auginti visą sunkvežimį triušių; visas 

suvalgyti ir tapti superherojumi Morkažmogiu; nunešti 

atgal į parduotuvę ir už atgautus pinigus nusipirkti nuo-

savą sraigtasparnį; 

•	 su beveik tona ridikėlių: nusipirkti dar ridikėlių ir turėti 

lygiai toną; nusipirkti tris kibirus grietinės ir vakarienei 

susimaišyti salotų; paslėpti po lova ir eiti miegoti; 

•	 su 1 342 pomidorais: nuvažiuoti į Ispaniją ir dalyvauti 

pomidorų mūšyje; išsispausti tris šimtus stiklinių pomi-

dorų sulčių ir jas išgėrus apsivemti; nudažyti geltonai ir 

parduoti kaip citrinas; 

•	 su 140 kg agurkų: supjaustyti griežinėliais, o vėliau juos 

suklijuoti; padovanoti žalią spalvą mėgstančiam drau-

gui; paslėpti po lova šalia ridikėlių.
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Grįžkime prie Miestamiesčio mokyklos. Ji buvo lyg ir 

įprasta eilinė mokykla, kitaip sakant – kaip visos (žr. pir-

mą skyrių), tačiau sykį viskas apsivertė aukštyn kojom. 

Vieną rytą valytojas savo spintelėje neberado šluotos, 

kuri jau trejus metus jam ištikimai tarnavo, kol pats valy-

tojas tarnavo koridoriams, koridoriai tarnavo mokinių ir 

mokytojų batams, batai – kojoms, o kojos tarnavo...

Nesvarbu.

Taigi, neradęs šluotos valytojas Valius nuskubėjo tie-

siai pas mokyklos direktorių Liudą Mėmę ir viską jam 

išklojo.

– Ateinu šįryt, atsidarau spintelę, o mano šluotos ir 

nebėr! – drebančiu iš jaudulio balsu rėžė valytojas.

– Ar tikrai gerai apieškojai, Valiau? – ramiai paklausė 

direktorius.

– Gerai. Netgi keturis kartus uždariau spintelę ir vėl 

atidariau, o šluotos vis tiek nebuvo.

– Negerai, Valiau, labai negerai, – įsikišęs į nosį pirštą 

ir jį sukinėdamas mąstė direktorius Mėmė, bet netrukus 

prisiminė esąs ne vienas ir pirštą ištraukė.
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– Gal, sakau, reikėtų naują nupirkti? 

Dabar kaip tik nuolaidos šluotoms...

– Negalime sau leisti tokios pra-

bangos, – tarp pirštų sukio-

damas auksinį rašiklį kalbėjo 

direktorius. – Ta šluota buvo 

dar visai nauja, mokykla ją 

pirko vos prieš trejus 

metus. Kitą galėsime 

įsigyti tik po ketverių...

– Tai ką man daryti, kuo 

šluoti koridorius?

– Hmm, – vėl susimąstė Liudas Mėmė ir jau buvo be-

keliąs pirštą prie nosies. – Gal koridorius ir klases išklo-

kime laikraščiais? Trumpam, kol atsiras tavo šluota. Juk 

negalėjo ji imti ir pradingti. Per porą dienų tikrai turėtų 

atsirasti...

– Gera mintis, galiu pabandyti. O iš kur gauti laikraš-

čių?

Direktorius prie burnos prisikišo nedidelį mikrofoną 

ir visoje mokykloje per garsiakalbius nuskambėjo balsas:
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– Dėmesio, kalba direktorius. 

                   Rytoj pas mus 

                                apsigyvens keturi 

                         aligatoriai, 

                                       trys kobros 

                                                          ir                 

                                                            būrys nuodingų 

                                                                Afrikos vorų.  

                                                                         Kol rasime narvus               

                                                                                             ir panašiai,

       visi jie 

                                                                                          po mokyklą             

                                                                                              lakstys 

                                                                                                     laisvi.
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Ne, čia tikrai ne tas atvejis, kai paistau niekus. Tiesiog 

mokyklos direktorius Liudas Mėmė prieš tai vadovavo 

zoologijos sodui ir dabar kartais susipainiodavo.

Kai vaikų klyksmas nutilo, direktorius pasitaisė:

– Dėmesio, kalba direktorius Mėmė! Ry-
toj kiekvienas mokinys privalo į mokyklą 
atsinešti po laikraštį. Jei to nepadarys, į 
mokyklą nebus įleidžiamas.

Džiaugsmingas mokinių juokas nuskambėjo per visą 

mokyklą, o direktorius Liudas ir vėl pasitaisė:

– Norėjau pasakyti, nebus išleidžiamas! 
Vaikai nutilo ir likusi pamokos dalis prabėgo įpras- 

tai – aidint mokinių knarkimui.
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