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Poznajemy Karola 

 

 

 

 

 

 

Oto dziadek Józio i babcia Józefina rodzice taty Karola. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto dziadek Ernest i babcia Ernestyna, rodzice mamy Karola. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A to państwo Szaflikowie, rodzice Karola. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A oto i sam Karol. 

— Cześć, cześć i jeszcze raz cześć! 

Karol cieszy się, że was poznał. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cała rodzina, złożona z sześciorga dorosłych (policzcie!) i 

małego Karola Szaflika, mieszkała w drewnianym domku na 

przedmieściach wielkiego miasta.    

 

 



 

 

Domek był za ciasny dla tylu osób, toteż jego mieszkańcy 

cierpieli straszne niewygody. Mieli zaledwie dwa pokoje i jedno 

łóżko: spało w nim czworo staruszków, zgrzybiałych i steranych 

życiem. Byli zresztą tak sterani życiem, że w ogóle nie wstawali. 

Józio i Józefina leżeli w głowach łóżka, a Ernest i Ernestyna w 

nogach. 

Państwo Szaflikowie i Karol spali w drugim pokoju na 

siennikach na podłodze. 

Latem nie było jeszcze tak źle, ale zimą od podłogi ciągnęło 

lodowatym chłodem i każda noc zmieniała się w koszmar. 

Rodzice Karola nie mogli nawet marzyć o kupnie lepszego domu 

czy choćby drugiego łóżka. Byli zbyt biedni. 

Rodzinę utrzymywał pan Szaflik, który pracował w fabryce pasty do 

zębów. Cały dzień siedział przy taśmie i zakręcał napełnione tubki. 

Ale robotnicy zatrudnieni przy takiej pracy zarabiają grosze i biedny 

pan Szaflik, chociaż harował jak wół i starał się zakręcać tubki jak 

najszybciej, nie mógł kupić ani połowy tego, czego potrzebowała 

rodzina. Pieniędzy nie starczało nawet na jedzenie, Na śniadanie jedli 

chleb z margaryną, na obiad kartofle z kapustą, a na kolację 

kapuśniak. W niedziele było troszkę lepiej. Domownicy nie mogli się 

doczekać niedzieli, bo choć potrawy były takie same, każdy miał 

prawo do dokładki. 

Nie można powiedzieć, że rodzina głodowała, ale wszyscy - 

dwaj dziadkowie, dwie babcie, tata, mama, a zwłaszcza mały Karol — 

od rana do wieczora czuli w brzuchach straszliwą pustkę, 

Najbardziej męczył się Karol. I chociaż rodzice często oddawali 

mu swój obiad albo kolację, stale był głodny. Karol rósł i rozpaczliwie 

potrzebował czegoś smaczniejszego i treściwszego niż kapusta i 

kapuśniak, a już niczego nic pragnął tak jak czekolady. 

Idąc do szkoły, widział na wystawach sklepów wielkie tabliczki 

czekolady; przystawał i gapił się z nosem przylepionym do szyby, a z 

ust ciekła mu ślinka. W ciągu dnia inne dzieci często wyjmowały przy 

nim z kieszeni tabliczki pysznej mlecznej czekolady i pałaszowały je z 

apetytem. Dla Karola była to prawdziwa tortura. 



 

Syn państwa Szaflików dostawał czekoladę tylko raz do roku, w 

dniu swoich urodzin. Kupowano ją za oszczędności całej rodziny; 

chłopiec otrzymywał jedną niewielką tabliczkę, którą mógł zjeść 

zupełnie sam. W ów cudowny poranek wkładał ją do małej drewnianej 

szkatułki i cieszył się nią, jakby była sztabką złota. Przez kilka dni 

tylko na nią patrzył, nawet jej nie dotykając. Wreszcie, gdy nie mógł 

już dłużej wytrzymać, odrywał rożek papierowego opakowania, po 

czym odłamywał maleńki kawałeczek — tylko tyle, by poczuć 

cudowny słodki smak rozpływający się powoli na języku. Następnego 

dnia zjadał kolejny maleńki kawałeczek. Dzięki temu urodzinowa 

czekolada za sześć pensów starczała mu na miesiąc albo i dłużej. 

Ale nie wspomniałem wam jeszcze o najokropniejszej torturze, 

którą musiał znosić mały Karol, tak bardzo lubiący czekoladę. Było to 

coś znacznie gorszego niż czekolady na wystawach sklepów albo 

widok dzieci opychających się słodyczami. Karol cierpiał 

niewyobrażalne męki jeszcze z innego powodu. 

W JEGO MIEŚCIE ZNAJDOWAŁA SIĘ OGROMNA FABRY-

KA CZEKOLADY, WIDOCZNA Z OKIEN DOMU RODZICÓW! 

Wyobraźcie sobie tylko!... 

Na domiar złego nie była to zwykła fabryka czekolady, lecz 

największa i najsławniejsza fabryka czekolady na świecie. Należała do 

pana Willy'ego Wonki, genialnego wynalazcy i twórcy 

najwspanialszych słodyczy w dziejach ludzkości. Ach, cóż to była za 

fabryka! Nic nie mogło się z nią równać! Otaczał ją wysoki mur, 

wejścia strzegła potężna żelazna brama, z kominów buchały kłęby 

dymu, a z wnętrza dobiegały dziwne syczące odgłosy. W promieniu 

paruset metrów powietrze było przepojone ciężkim aromatem płynnej 

czekolady! 

Dwa razy dziennie, idąc do szkoły i wracając do domu, Karol 

mijał bramę fabryki, a gdy się do niej zbliżał, zwalniał kroku i szedł 

bardzo, bardzo powoli; unosił głowę i głęboko wdychał rozkoszny 

czekoladowy zapach. 

Ach, jakże go uwielbiał! 



 

Ach, jakże chciałby wejść do fabryki i zobaczyć, co jest w 

środku!... 
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Fabryka pana Wonki 

 
Wieczorami, po kolacji złożonej z wodnistego kapuśniaku, Karol 

nie szedł od razu spać. Najpierw słuchał opowieści dziadków. 

Staruszkowie mieli już po dziewięćdziesiąt kilka lat. Byli 

pomarszczeni jak mumie i chudzi jak szkielety; przez cały dzień, aż 

do przyjścia Karola, leżeli parami w swoim łóżku, w czapkach na 

głowach, i drzemali nie mając nic do roboty. Ale gdy tylko skrzypnęły 

otwierane drzwi i rozlegał się głos chłopca: „Dobry wieczór, Józiu! 

Dobry wieczór, Józefino! Dobry wieczór, Erneście! Dobry wieczór, 

Ernestyno!", wszyscy czworo siadali na łóżku; na ich pomarszczonych 

twarzach pojawiały się błogie uśmiechy i zaczynała się rozmowa. 

Staruszkowie uwielbiali wnuczka. Był jedyną radością ich życia i nie 

mogli się doczekać jego wieczornych odwiedzin. Często przychodzili 

także rodzice chłopca; stawali przy drzwiach, słuchali opowieści 

dziadków i co wieczór przez jakieś pół godziny w domu panował 

szczęśliwy nastrój, a rodzina zapominała o głodzie i nędzy. 

Pewnego wieczoru, wszedłszy do pokoju staruszków, Karol 

zapytał: 

- Czy to prawda, że fabryka czekolady pana Wonki jest największa na 

świecie? 

- Czy to prawda?! — zawołali chórem dziadkowie. — Oczywiście, że 

prawda! Wielkie nieba, czyżbyś tego nic wiedział?! Jest pięćdziesiąt 

razy większa od innych fabryk czekolady!... 

- A czy pan Wonka to naprawdę najgenialniejszy fabrykant czekolady 

na świecie? 

- Drogi chłopcze, pan Willy Wonka to najbardziej zdumiewający, 

najbardziej fantastyczny, najbardziej niezwykły fabrykant czekolady 



 

w dziejach ludzkości! — odparł Józio, unosząc się nieco na poduszce. 

— Myślałem, że wszyscy o tym wiedzą! 

- Wiem, że jest sławny, dziadku, i bardzo pomysłowy... 

- Pomysłowy?! — przerwał staruszek. — To za mało powiedziane! 

Pan Wonka to istny czarodziej! Potrafi wyprodukować wszystko, 

czego dusza zapragnie! Prawda, moi drodzy? 

Troje staruszków skinęło powoli głowami i zawtórowało: 

- Prawda, prawda. Święta prawda. 

- Czy to znaczy, że nigdy nie opowiadałem ci o panu Willym Wonce i 

jego fabryce czekolady? — spytał Józio. 

- Nie, nigdy — odrzekł Karol. 

- Wielkie nieba! Chyba mam już sklerozę!... 

- Opowiedz mi teraz, dziadku! Proszę! 

- Dobrze. Usiądź koło mnie na łóżku, serdeńko, i słuchaj uważnie. 

Józio był najstarszy w rodzime. Skończył dziewięćdziesiąt sześć 

lat: to bardzo podeszły wiek. Jak wszyscy bardzo starzy ludzie był 

kruchy i wątły; przez cały dzień prawie się nie odzywał. Ale 

wieczorami, kiedy do pokoju przychodził jego ukochany wnuczek, 

Józio w cudowny sposób odzyskiwał młodzieńczy wigor. Opuszczała 

go senność; stawał się gadatliwy i wesoły jak mały chłopiec. 

-  Ach, pan Willy Wonka to doprawdy niezwykły człowiek! —

zawołał. — Czy wiesz, że wymyślił przeszło dwieście    nowych 

gatunków czekolady? Każda ma inne nadzienie, a wszystkie są tak 

cudownie słodkie i delikatne, że nie mogą się z nimi równać 

czekolady z innych fabryk!       

- To szczera prawda! — wykrzyknęła Józefina. — I wysyła swoje 

wyroby także za granicę! Mam rację, Józiu? 

- Oczywiście, kochanie. Jedzą je wszyscy królowie i prezydenci 

świata. Ale pan Wonka produkuje nie tylko czekolady. Och, skądże 

znowu! Wynalazł wiele naprawdę fantastycznych słodyczy! Czy 

wiecie, że stworzył lody czekoladowej których nie trzeba trzymaj w 

lodówce, bo wcale się nie topią? Mogą stać na słońcu nawet w upalny 

dzień i nic!   



 

 

 

 

- Przecież to niemożliwe! — odezwał się mały Karol patrząc na 

dziadka. 

- Pewnie, że niemożliwe!!- zawołał Józio. — To wbrew zdrowemu 

rozsądkowi! A jednak pan Wonka zdołał tego dokonać… 

- Racja! Racja! — przytaknęli pozostali staruszkowie, kiwając 

głowami.— Pan Wonka zdołał tego dokonać! 

- Poza tym pan Wonka potrafi nadać ptasiemu mleczku smak fiołków 

— ciągnął Józio bardzo powoli, aby Karol nie uronił ani. jednego 

słowa. — Produkuje tęczowe lizaki zmieniające kolor co dziesięć 

sekund i pyszne, lekkie jak puch pomadki, które rozpływają się w 

ustach. Wytwarza gumę do żucia, nigdy nie tracącą smaku, i balony z 

cukru, które można nadąć do ogromnych rozmiarów, a potem przekłuć 

szpilką i zjeść. Wynalazł także sekretną metodę pozwalającą 

produkować śliczne niebieskie ptasie jajeczka w czarne kropki: kiedy 

włoży się je do ust, stopniowo stają się coraz mniejsze i mniejsze, aż 

wreszcie wykluwa się z nich maleńkie pisklę z cukru! 

Dziadek umilkł i powoli oblizał wargi koniuszkiem języka. 

- Na samą myśl o tych jajeczkach cieknie mi ślinka — przyznał. 



 

- Mnie też — stwierdził Karol. — Ale mów dalej, dziadku. 

W tym czasie tata i mama Karola weszli cichutko do pokoju, stanęli 

przy drzwiach i zaczęli słuchać. 

- Opowiedz Karolowi o tym zwariowanym maharadży hinduskim — 

zaproponowała Józefina. — Na pewno go to zainteresuje. 

- Myślisz o maharadży Pondicherry? — spytał Józio i zachichotał. 

- Był całkiem zbzikowany! — stwierdził Ernest. 

- Ale niesamowicie bogaty! — dodała Ernestyna. 

- Co to za historia? — dopytywał Karol. 

- Zaraz ci ją opowiem — odrzekł Józio. — Posłuchaj!... 
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Pan Wonka i hinduski maharadża 

 

- Maharadża Pondicherry napisał list do pana Wonki i zaprosił go na 

drugi koniec świata, do Indii, bo chciał mieć gigantyczny pałac 

zbudowany z samej czekolady. 

- I pan Wonka mu go zbudował, dziadku? 

- O tak, zbudował. A cóż to był za pałac, ho, ho! Miał sto komnat, 

każdą z czekolady w innym kolorze. Wszystko było zrobione z 

czekolady: cegły, cement, okna, ściany, sufity, a także dywany, 

obrazy, kredensy, łoża; gdy odkręciło się kurki w łazience, leciała z 

nich płynna gorąca czekolada! 

Kiedy budowla była gotowa, pan Wonka odezwał się do 

maharadży: „Ostrzegam Waszą wysokość, że pałac długo nie postoi; 

najlepiej od razu zacząć go jeść”. 

„Co takiego?! — zawołał maharadża. — Nie zamierzam zjadać 

swojego pałacu! Nie będę gryzł schodów ani lizał ścian! Chcę w nim 

mieszkać!" 

Ale pan Wonka miał oczywiście rację, bo wkrótce potem 

nadszedł bardzo upalny dzień i pałac zaczął się topić w gorących 

promieniach słońca, aż wreszcie powoli się rozpłynął. A zbzikowany 

maharadża, który drzemał w jednej z komnat, obudził się w 

ogromnym czekoladowym jeziorze! 

 



 

 

 

Mały Karol siedział bez ruchu na brzeżku łóżka i wpatrywał się 

w dziadka; wytrzeszczył oczy i otworzył usta ze zdumienia. 

- Czy to prawda, dziadku? A może po prostu mnie nabierasz? 

- To prawda! — zawołali chórem staruszkowie. — Najprawdziwsza 

prawda! Spytaj, kogo chcesz! 

- I powiem ci jeszcze coś — Józio pochylił się w stronę Karola i dodał 

konfidencjonalnym szeptem: — Stamtąd 

nikt nie wychodzi! 

- Skąd? — spytał Karol. 

- I nikt tam nie wchodzi!... 

- Dokąd?! — zawołał chłopiec. 

- Do fabryki pana Wonki, rzecz jasna! 

- Co to znaczy, dziadku? 

- A robotnicy, synku? 

- Robotnicy? 



 

- Do każdej fabryki co rano przychodzą tłumy robotników. 

Przychodzą wszędzie, tylko nie do fabryki pana Wonki! Widziałeś 

kiedyś, żeby ktoś tam wchodził? Albo stamtąd wychodził? 

Mały Karol spojrzał po kolei na czworo staruszków, oni zaś 

popatrzyli na niego. Uśmiechali się przyjaźnie, lecz było widać, że 

mówią całkiem serio. Na pewno nie żartowali ani nie próbowali go 

nabrać. 

- No i co? Widziałeś, żeby ktoś tam wchodził? — powtórzył Józio. 

- Doprawdy... doprawdy nie wiem, dziadku — wyjąkał chłopiec. — 

Jak przechodzę koło fabryki, brama jest zawsze zamknięta. 

- Otóż to! — wykrzyknął staruszek. 

- Ale przecież na pewno pracują tam jacyś ludzie... 

- Nie ludzie, synku. A przynajmniej nie zwykli ludzie. 

- Więc kto?! — zawołał Karol. 

- Ach, właśnie w tym sęk... To jeszcze jeden sprytny wynalazek pana 

Wonki. 

- Pora spać, skarbie! — odezwała się do Karola pani Szaflik. - Dość 

na dzisiaj. 

- Ależ, mamo, muszę się dowiedzieć... 

- Jutro, kochany... 

- Słusznie — wtrącił Józio. — Resztę opowiem ci jutro wieczorem. 
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Tajemniczy robotnicy 

 
Następnego dnia wieczorem Józio podjął przerwaną opowieść: 

- Musisz wiedzieć, chłopcze, że jeszcze nie tak dawno temu w fabryce 

pana Wonki pracowały tysiące robotników. Aż nagle, któregoś dnia, 

pan Wonka zwolnił wszystkich i zabronił im wstępu na teren zakładu. 

- Dlaczego? — spytał Karol. 

- Z powodu szpiegów. 

- Szpiegów?! 

- Tak. Inni fabrykanci czekolady zazdrościli panu Wonce jego 

czarodziejskich słodyczy i wysyłali szpiegów, by poznać ich tajne 

receptury. Szpiedzy podejmowali pracę w fabryce pana Wonki, udając 

normalnych robotników, i uczyli się tych sekretów. 

- A potem wracali do swoich fabryk i zdradzali je? — spytał Karol. 

- Chyba tak, bo po pewnym czasie fabryka pana Fickelgrubera zaczęła 

sprzedawać lody, które nigdy się nie topiły, nawet w gorącym słońcu. 

Później fabryka pana Prodnose'a wypuściła gumę do żucia, która 

nigdy nie traciła smaku, a fabryka pana Slugwortha wyprodukowała 

balony z cukru które można było nadąć do ogromnych rozmiarów, a potem 

przekłuć szpilką i zjeść, i tak dalej, i tak dalej. Zrozpaczony pan Wonka 

szarpał się za brodę i krzyczał: „To okropne! Oni mnie zrujnują! Wszędzie 

pełno szpiegów! Będę musiał zamknąć fabrykę!" 

- Przecież tego nie zrobił! — zawołał Karol. 

- Ależ zrobił, zrobił! Przeprosił swoich robotników i zwolnił wszystkich 

co do jednego, a potem zamknął główną bramę na wielki łańcuch. Nagłe 

ogromna fabryka pana Wonki stała się cicha i pusta. Kominy przestały 

dymić, ustał huk maszyn, przestano produkować słodycze i czekolady. 

Nikt nie wchodził do fabryki ani z niej nie wychodził, a sam pan Wonka 

przepadł jak kamień w wodę. 



 

Mijały miesiące, a fabryka wciąż była zamknięta. „Biedny pan 

Wonka! — mówili ludzie. — Był taki miły! Robił takie wspaniałe słodycze, 

ale zbankrutował. To już koniec". 

I raptem zdarzyło się coś zdumiewającego. Pewnego dnia, wczesnym 

rankiem, z wysokich kominów fabryki buchnęły kłęby dymu! Mieszkańcy 

miasta przystawali i mówili do siebie: „Co to?! Ktoś rozpalił pod kotłami! 

Pan Wonka znów otwiera interes!" Ludzie pobiegli do bramy, spodziewając 

się, że będzie stała otworem i że ujrzą w niej pana Wonkę, który zacznie 

przyjmować robotników do pracy. 

Ale nie! Żelazną bramę ciągle spinał wielki łańcuch, a pana Wonki nie 

było. 

„Przecież fabryka pracuje! — krzyczeli ludzie. — Słuchajcie! Słyszycie 

huk maszyn?! Znów hałasują! A w powietrzu czuć gorącą czekoladę!” 

Józio pochylił się, położył długi, kościsty palec na kolanie Karola, po 

czym rzekł cicho: 

- Ale najdziwniejsze były cienie ukazujące się w oknach fabryki, synku. 

Ludzie stojący na ulicy widzieli za matowymi szybami maleńkie cienie. 

- Czyje?! 

- Ludzie nie mogli tego zrozumieć. „W fabryce są robotnicy! – wołali. –Ale 

przecież nikt tam nie wchodził! Brama jest zamknięta! To jakieś wariactwo! 

I nikt stamtąd nie wychodzi!” 

Tak czy owak, nie było wątpliwości, że fabryka pracuje — ciągnął 

staruszek. — Działa w ten sposób już od dziesięciu lat. Co więcej, czekolady 

i słodycze produkowane w fabryce są coraz wymyślniejsze i coraz 

pyszniejsze. Rzecz jasna teraz, gdy pan Wonka wynajduje jakiś nowy, 

cudowny smakołyk, ani pan Fickelgruber, ani pan Prodnose, ani pan 

Slugworth nie potrafią go podrobić. Żaden szpieg nie wejdzie do fabryki by 

wykraść recepturę. 



 

- Ale kto pracuje teraz w fabryce pana Wonki, dziadku?! — zawołał Karol. 

- Nikt tego nie wie, chłopcze. 

- Nie rozumiem! Dlaczego ktoś po prostu nie spyta pana Wonki? :§ % 

- Pan Wonka z nikim się nie widuje. Nigdy nie opuszcza fabryki. 

Opuszczają ją tylko czekolady i słodycze. Codziennie rano pod specjalne 

drzwi w murze podjeżdżają ciężarówki i zabierają transport gotowych 

wyrobów. 

- No dobrze, dziadku, ale przecież ktoś musi pracować w fabryce. 

- Mój drogi chłopcze, to jedna z największych tajemnic przemysłu 

czekoladowego — odparł Józio — Wiadomo tylko jedno: robotnicy pana 

Wonki są bardzo mali. Niewyraźne cienie pojawiające się czasami w 

oknach, zwłaszcza późno w nocy, gdy palą się światła, należą do 

maleńkich istot sięgających normalnym ludziom zaledwie do kolan... 

- Nie ma takich istot — stwierdził chłopiec. 

W tej chwili do pokoju wszedł pan Szaflik, tata Karola. Wrócił z 

pracy w fabryce pasty do zębów i machał w podnieceniu gazetą. 

- Słyszeliście ostatnie nowiny?! — zawołał. 

Uniósł gazetę, by wszyscy zobaczyli wielki nagłówek: 
 

NIELICZNI SZCZĘŚLIWCY ZWIEDZĄ 
FABRYKĘ WONKI! 
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Złote losy 

 
- Chcesz powiedzieć, że ktoś naprawdę zwiedzi fabrykę? — zawołał 

Józio. — Przeczytaj ten artykuł, szybko! 

- Dobrze — odpowiedział pan Szaflik, rozkładając gazetę. — 

Posłuchajcie. 

 

 

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI! 

Pan Willy Wonka, genialny producent słodyczy nie pokazujący 

się publicznie od dziesięciu lat, przesłał nam dziś następujący list: 

Ja, niżej podpisany Willy Wonka, postanowiłem zaprosić do 

swojej fabryki pięcioro dzieci — ale tylko pięcioro, ani jednego 

więcej. Oprowadzę je osobiście po zakładzie i zdradzę im wszystkie 

swoje sekrety. Później, na zakończenie wycieczki, każde z dzieci 

otrzyma w prezencie tyle czekolad i słodyczy, że starczy mu ich na 

całe życie! Dlatego szukajcie ZŁOTYCH LOSÓW! Wydrukowano je 

na cieniutkiej złotej folii i są ukryte pod opakowaniami zwykłych 

tabliczek czekolady. Losów jest tylko pięć! Czekolada z ukrytym losem 

może być wszędzie: w każdym sklepie, na każdej ulicy, w każdym 

mieście, w każdym kraju świata — wszędzie, gdzie sprzedaje się 

słodycze Willy'ego Wonki. Pięcioro szczęśliwych znalazców losów 

będzie mogło wejść do fabryki i zobaczyć, jak wygląda od środka! 

Powodzenia i szczęśliwych łowów! 

Willy Wonka 

 

 

 



 

 

- On ma kompletnego bzika! — mruknęła Józefina. 

- To czarodziej, geniusz! zawołał Józio. - Wyobraźcie sobie tylko, co 

się teraz będzie działo! Cały świat zacznie szukać złotych losów! 

Wszyscy będą kupować czekolady pana Wonki w nadziei, że je 

znajdą! Sprzedaż ruszy jak lawina. Ach, gdyby znaleźć taki los, cóż 

by to była za radość!... 

- Wyobraźcie sobie te wszystkie darmowe czekolady i słodycze, które 

można by jeść do końca życia! - rozmarzył się Ernest. 

- Trzeba by je wieźć ciężarówką! — zauważyła Ernestyna. 

- Mdli mnie, gdy myślę o tych stosach słodyczy! - skrzywiła się 

Józefina. 

- A mnie nie mdli! — zawołał Józio. - Czy nie byłoby fantastycznie 

gdybyś rozpakował tabliczkę czekolady i znalazł w środku złoty los, 

synku? 

- Na pewno, dziadku, ale nie mam na to żadnych szans — 

odpowiedział smutno chłopiec. — Dostaję czekoladę tylko raz do 

roku. 

- Nigdy nic nie wiadomo, kochasiu - odezwała się Ernestyna - Twoje 

urodziny są w przyszłym tygodniu. Masz takie same szanse jak 

wszyscy. 

- Obawiam się, że niestety znacznie mniejsze - stwierdził Ernest.- 

Złote losy przypadną na pewno bogatym dzieciom, które mogą 

kupować czekoladę codziennie. Nasz Karolek dostaje tabliczkę raz w 

roku. Jego szanse są minimalne… 
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Pierwsi szczęśliwcy 

 

Pierwszy złoty los znaleziono już nazajutrz. Trafił na niego 

niejaki August Smalec; rodzina państwa Szaflików oglądała jego duże 

zdjęcie na pierwszej stronie popołudniówki. Fotografia przedstawiała 

dziewięcioletniego chłopca, tak potwornie grubego, że wyglądał jak 

nadmuchany balon. August miał tłuste, pofałdowane ciało, nalaną 

twarz, przypominającą ogromną kulę z ciasta, i małe łakome  

 

 

 

oczka podobne do rodzynków. Rodzinne miasto chłopca ogarnął szał 

radości. W oknach łopotały flagi, odwołano lekcje w szkołach i 

zamierzano urządzić defiladę na cześć sławnego malca. 



 

 

- Wiedziałam, że August znajdzie złoty los — 

oświadczyła dziennikarzom jego matka, pani Sma-

lec. — Zjada codziennie tyle czekolad, że szczerze 

bym się zdziwiła, gdyby nic nie znalazł. Interesuje 

się tylko jedzeniem: to jego hobby. Przynajmniej nie 

jest chuliganem, nie strzela z rurek ani nie zajmuje 

się różnymi głupstwami, prawda? Zawsze 

powtarzam, że gdyby nie potrzebował, toby przecież 

nie jadł. Witaminy są niezbędne do życia! August z 

przyjemnością zwiedzi wspaniałą fabrykę pana 

Wonki! Jesteśmy z niego tacy dumni!... 

 

 

 

- Co za odpychająca baba! — rzekła Józefina. 

- I jaki ohydny grubas! — dodała Ernestyna. 

- Zostały już tylko cztery złote losy — stwierdził Ernest. — Ciekawe, 

komu przypadną? 

Nagle cały świat ogarnęła histeria: wszyscy jak szaleni kupowali 

czekolady, szukając bezcennych losów. Dorosłe kobiety wchodziły do 

sklepów ze słodyczami, kupowały po dziesięć czekolad firmy Wonka 

i rozpakowywały je jeszcze przy ladzie, wypatrując błysku złota. 

Dzieci rozbijały młotkami gliniane świnki i pędziły z garściami bilonu 

do sklepów. W pewnym mieście sławny bandyta zrabował z banku 

tysiąc funtów i jeszcze tego samego popołudnia wydał cały łup na 

czekolady pana Wonki. Kiedy policjanci wkroczyli do jego domu, 

zastali go siedzącego na podłodze wśród ogromnych stosów czekolad: 

bandyta rozcinał opakowania ostrzem długiego sztyletu. W dalekiej 

Rosji kobieta nazwiskiem Charlotte Russe oznajmiła, że znalazła 

drugi los, lecz okazał się on zręcznie podrobiony. Sławny fizyk 

angielski, profesor Foulbody, wynalazł maszynę, która nie naruszając 

opakowania czekolady, mogła sprawdzić, czy w środku znajduje się 

złoty los. Maszyna miała potężne mechaniczne ramię, które sięgało po 

wszystko, co zawierało choć odrobinę złota. Wydawało się, że 

odkryto sposób na szukanie losów, lecz na nieszczęście, gdy profesor 



 

 

demonstrował swój aparat w dziale słodyczy dużego domu 

towarowego, mechaniczne ramię sięgnęło po złoty ząb pewnej 

księżnej stojącej w pobliżu. Doszło do skandalu i maszynę zniszczył 

rozszalały tłum. 

Nagle, w przeddzień urodzin Karola, gazety obwieściły, że 

odnaleziono drugi złoty los. Szczęścia dostąpiła dziewczynka 

imieniem Weruka Solony; mieszkała ze swoimi bogatymi rodzicami 

w wielkim mieście w dalekich stronach. Gazeta pana Szaflika znów 

zamieściła okazałe zdjęcie znalazczyni. Weruka, śmiejąc się od ucha 

do ucha, siedziała na kanapie między rozpromienionymi rodzicami i 

machała złotym losem. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Tata Weruki, pan Solony, chętnie opowiedział reporterom, jak 

znaleziono los. 

 

 

- No cóż, chłopaki, rzecz miała się tak. Jak tylko 

moja córeczka oznajmiła, że musi dostać jeden z 

tych złotych losów, pojechałem do miasta i 

zacząłem kupować wszystkie czekolady Wonki, 

które udało mi się dostać. Kupiłem ich tysiące — 

ba! — setki tysięcy! Później kazałem je załadować 

na lory i zawieźć do mojej fabryki. Produkuję solone 

orzeszki i zatrudniam około stu robotnic, które 

łuskają je, przygotowując do zasolenia i wyprażenia. 

Robią to od rana do wieczora; po prostu siedzą i 

łuskają orzechy. Powiedziałem do nich tak: 

„Słuchajcie, dziewczęta! Od tej chwili nie będziecie 

łuskać orzeszków, tylko rozpakowywać czekolady!" 

I one zaczęły robić, co im kazałem. Wszystkie co do 

jednej rozpakowywały czekolady od świtu do nocy. 

Minęły trzy dni i ciągle nie dopisywało nam 

szczęście. Ach, czułem się okropnie! Moja biedna 

Weruka była coraz bardziej zdenerwowana; kiedy 

wracałem do domu, krzyczała do mnie: „Gdzie mój 

złoty los?! Chcę złoty los!" Leżała godzinami na 

podłodze, wierzgała nogami i zawodziła w 

niesłychanie irytujący sposób. Cóż, nie mogłem 

znieść myśli, że moja córeczka jest taka 

nieszczęśliwa, więc przysiągłem kontynuować 

poszukiwania, aż zdobędę to, czego pragnie. Aż 

nagle, czwartego dnia wieczorem, jedna z moich 

robotnic zawołała: „Mam! To złoty los!" Ja na to: 

„Daj mi go, szybko!" Oddała mi los, a ja popędziłem 

do domu i wręczyłem go swojej ukochanej Weruce, 



 

 

która rozpłakała się ze szczęścia. I znowu żyjemy w 

pełnej harmonii. 

 

- Ta mała jest jeszcze gorsza od tamtego grubasa — zauważyła 

Józefina. 

- Prosi się o zdrowe lanie! — rzekła Ernestyna. 

- Tata dziewczynki nie postąpił chyba całkiem uczciwie, prawda, 

dziadku? — spytał cicho Karol. 

- Rozpuścił ją jak dziadowski bicz — odpowiedział Józio. — Nie 

wyniknie z tego dla niej nic dobrego, synku. Zapamiętaj moje słowa! 

- Kładź się spać, skarbie — odezwała się mama Karola. — Jutro są 

twoje urodziny; na pewno wstaniesz skoro świt, żeby rozpakować 

prezent. 

- Czekoladę pana Wonki?! — wykrzyknął chłopiec. — To czekolada 

pana Wonki, prawda?! 

- Tak, kochany, oczywiście — odpowiedziała pani Szaflik. 

- Ach, czyż nie byłoby cudownie, gdybym znalazł w środku trzeci 

złoty los? — westchnął Karol. 

- Kiedy dostaniesz czekoladę, przynieś ją do naszego pokoju i 

rozpakuj przy nas — poprosił Józio. 
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Urodziny Karola 

 

 

- Najlepsze życzenia z okazji urodzin! — zawołali nazajutrz rano 

staruszkowie, gdy chłopiec przyszedł do ich pokoju. 

Karol uśmiechnął się nerwowo i usiadł na brzegu łóżka. Trzymał 

ostrożnie w obu dłoniach swój jedyny prezent. Na opakowaniu 

widniał napis: 

 

PYSZNA CZEKOLADA KARMELKOWA 

FIRMY WONKA 

 

Czworo staruszków uniosło się na poduszkach i wpatrywało się 

w napięciu w tabliczkę czekolady w rękach chłopca. 

Do pokoju weszli państwo Szaflikowie, stanęli koło łóżka i 

spoglądali na syna. 

Zapadła cisza. Wszyscy czekali, aż Karol rozpakuje prezent. 

Chłopiec popatrzył na czekoladę i pogładził ją z mimowolną 

czułością, a błyszczący papier zaszeleścił cicho. 

- Jeśli nie znajdziesz tego, co chciałbyś znaleźć, nie powinieneś się 

martwić, skarbie — odezwała się ciepło pani Szaflik. — Trudno się 

spodziewać, że okażesz się takim szczęściarzem… 

- Mama ma rację — dodał ojciec.  



 

 

Karol milczał. 

- Na całym świecie zostały już tylko trzy złote losy — rzekła Józefina. 

- Cokolwiek będzie, masz całą czekoladę tylko dla siebie — 

powiedziała Ernestyna. 

- Pyszna czekolada karmelkowa firmy Wonka! — wykrzyknął Ernest. 

— To najlepsza czekolada pana Wonki! Jest cudowna! 

- Tak, na pewno... — szepnął Karol. 

- Zapomnij o złotych losach i ciesz się z czekolady — stwierdził 

Ernest. — Dlaczego jeszcze jej nie rozpakowałeś? 

Wszyscy wiedzieli, że to śmieszne — oczekiwać, że akurat ta 

jedna skromna tabliczka czekolady zawiera czarodziejski złoty los, i 

dobrotliwie usiłowali przygotować Karola na nieuniknione 

rozczarowanie. Jednakże dorośli wiedzieli też, że choć szansa była 

minimalna, przecież jednak istniała. 

Zawsze jest jakaś szansa. 

Złoty los mógł być właśnie w tej czekoladzie — tak samo jak w 

każdej innej. 

Dlatego dziadkowie i rodzice, choć udawali kamienny spokój, 

byli podnieceni nie mniej niż chłopiec. 

- Rozpakuj ją, bo się spóźnisz do szkoły — odezwał się Józio. 

- No już! Niech się to wreszcie skończy! — rzucił Ernest. 

- Rozpakuj ją, kochany! — westchnęła Ernestyna. — Proszę, rozpakuj 

ją wreszcie! Już mi ciarki chodzą po plecach!. 

Karol powolutku oderwał rożek opakowania. 

  Czworo staruszków pochyliło się do przodu, wyciągając chude 

szyje. 



 

 

Nagle Karol jednym ruchem rozerwał opakowanie Jakby nie 

mógł już dłużej znieść niepewności, i na kolana upadła mu 

jasnobrązowa czekolada! 

Niestety, ani śladu złotego losu! 

- Cóż, takie jest życie! — odezwał się wesoło Józio. — Tegośmy się 

przecież spodziewali. 

Karol popatrzył na dziadków. Z łóżka spoglądały nań bacznie 

cztery pary poczciwych starczych oczu. Chłopiec uśmiechnął się 

smutno, po czym wzruszył ramionami, podniósł czekoladę i 

wyciągnął ją w stronę pani Szaflik. 

- Poczęstuj się, mamo — powiedział. — Podzielmy się nią. Chcę, 

żeby każdy dostał po kawałku. 

- Wykluczone! — odpowiedziała pani Szaflik. 

- Nie ma mowy! — wołali staruszkowie. — To twoja wymarzona 

czekolada! Musisz ją zjeść sam! 

- Proszę! — rzekł błagalnie Karol, po czym odwrócił się i wyciągnął 

czekoladę w stronę Józia. 

Jednakże ani Józio, ani nikt inny nie chciał zjeść nawet ociupiny. 

- Musisz już iść do szkoły, skarbie — rzekła pani Szaflik, kładąc dłoń 

na chudych plecach chłopca. — Chodź, bo się spóźnisz. 
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Kto znalazł dwa następne losy 

 
Popołudniówka pana Szaflika obwieściła pod krzyczącymi 

nagłówkami, że odnaleziono nie tylko trzeci, lecz także czwarty złoty 

los: 

 

DZIŚ ZNALEZIONO DWA KOLEJNE ZŁOTE LOSY! 

ZOSTAŁ JUŻ TYLKO JEDEN! 

 

- Dobrze, posłuchajmy, komu się dostały — stwierdził Józio, gdy po 

kolacji cała rodzina zebrała się w pokoju dziadków. 

 

 

 



 

 

- Trzeci złoty los przypadł pannie Jagodzie Beau-

regarde — czytał pan Szaflik, trzymając gazetę tuż 

przy twarzy, bo miał kiepski wzrok, a nie stać go 

było na okulary. — Kiedy nasz reporter przybył do 

domu państwa Beauregarde'ów, by przeprowadzić 

wywiad ze sławną nastolatką, panował tam 

nieopisany zamęt: pstrykały aparaty fotograficzne, 

błyskały flesze, a ludzie przepychali się i potrącali, 

usiłując się zbliżyć do dziewczynki. Ona zaś stała na 

krześle w salonie, szaleńczo wymachując złotym 

losem, jakby usiłowała wezwać taksówkę. Chętnie 

odpowiadała na pytania dziennikarzy, ale niełatwo 

było ją zrozumieć, bo bez przerwy żuła gumę. 

- Uwielbiam gumę, ale jak przeczytałam o złotych 

losach pana Wonki, przestawiłam się na czekoladę 

w nadziei, że dopisze mi szczęście — bełkotała 

Jagoda. — Teraz, rzecz jasna, znów żuję gumę. 

Przepadam za tym! Nie mogę żyć bez gumy! Żuję ją 

cały dzień na okrągło z krótkimi przerwami na 

posiłki; wypluwam ją wtedy i przyklejam sobie za 

uchem. Szczerze mówiąc, czułabym się bardzo 

dziwnie, gdybym bez przerwy nie ruszała 

szczękami. Mama mówi, że to nieelegancko i że 

dziewczynki nie powinny żuć gumy, ale ja się z nią 

nie zgadzam. Zresztą nie ma prawa mnie 

krytykować, bo ona także bez przerwy rusza ustami: 

krzyczy na mnie od rana do wieczora! 

- Hola, hola, moja panno! — odezwała się z rogu 

pokoju pani Beauregarde. Stała na pianinie, by nie 

stratował jej tłum reporterów. 

- Spokojnie, mamo, tylko bez nerwów! — zawołała 

Jagoda. — A teraz musicie wiedzieć — ciągnęła, 



 

 

zwracając się do dziennikarzy — że żuję tę samą 

gumę już od trzech miesięcy! Tak, mam ją w tej 

chwili w ustach! To rekord świata! Poprzedni 

należał do mojej najlepszej przyjaciółki, Kornelii 

Prinzmetel. Ależ była wściekła! Ta guma to mój 

największy skarb! Nocą przyklejam ją do nogi 

łóżka, a rano jest równie dobra jak poprzedniego 

dnia — z początku może trochę twarda, ale już po 

chwili rozmiękczam ją śliną. Zanim zaczęłam bić 

rekord świata, żułam codziennie nową gumę. 

Zawsze zmieniałam ją w windzie, jak wracałam ze 

szkoły. Dlaczego w windzie? Starą przyklejałam do 

któregoś guzika. Następny pasażer naciskał go i 

moja guma przylepiała mu się do palca! Cha! Cha! 

Cha! Kilka osób dostało prawdziwej histerii! 

Najsilniej działa to na kobiety noszące eleganckie 

rękawiczki. O tak, jestem szczęśliwa, że zwiedzę 

fabrykę pana Wonki! Dostanę później tyle gumy, że 

wystarczy mi jej do końca życia! Hip-hip-hura! 

 

 

- Wstrętna dziewucha! — zauważyła Józefina. 

- Obrzydliwa! — przytaknęła Ernestyna. — Źle kiedyś skończy przez 

tę gumę, jeszcze się przekonacie! 

- A kto znalazł czwarty los? — spytał Karol. 

- Zaraz, zaraz, niech no spojrzę — odpowiedział pan Szaflik, znów 

zaglądając do gazety. — Ach, już mam! Czwarty złoty los znalazł 

mały Michał T. Elewic. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Kolejny głupi bachor, założę się! — mruknęła Józefina. 

- Nie przerywaj, babciu — rzekła pani Szaflik. 

 

- Kiedy nasz reporter przybył do domu państwa 

Elewiców, panował tam straszliwy ścisk i hałas — 

czytał pan Szaflik. — Szczęśliwy znalazca, mały 

Michał T. Elewie, wydawał się niezadowolony, że 

zakłócono mu spokój. 

- Nie widzicie, głupcy, że oglądam telewizję?! — 

spytał gniewnie. — Nie przeszkadzajcie mi! 

Dziewięciolatek siedział przed ogromnym telewizo-

rem, wpatrując się jak zahipnotyzowany w ekran: 

oglądał film, w którym dwie grupy gangsterów 

strzelały do siebie z pistoletów maszynowych. 



 

 

Michał T. Elewie był obwieszony bronią i w 

kaburach przy pasie miał ni mniej, ni więcej tylko 

osiemnaście rewolwerów różnych rozmiarów. Od 

czasu do czasu podskakiwał jak małpa i oddawał po 

kilka strzałów z któregoś z nich. 

- Cicho! — zawołał, gdy ktoś próbował zadać mu 

pytanie. — Czy nie prosiłem, żebyście nie 

przeszkadzali?! To genialny serial! Prawdziwa 

bomba! Oglądam go codziennie. Oglądam wszystkie 

seriale, nawet te kiepskie, w których w ogóle nie 

strzelają. Najbardziej lubię filmy o gangsterach. To 

fantastyczni faceci! Szczególnie gdy prują do siebie 

z pistoletów maszynowych, dźgają się nożami albo 

walą po mordach! Ja cię kręcę, też chciałbym to 

robić! To jest prawdziwe życie! Naprawdę im 

zazdroszczę!... 

 

 

- Przestań! — prychnęła Józefina. — Nie mogę tego słuchać! 

- Ani ja — dodała Ernestyna. — Czy w dzisiejszych czasach 

wszystkie dzieci są takie jak te bachory, o których czytałeś? 

- Skądże znowu! — odpowiedział pan Szaflik, uśmiechając się do 

staruszki leżącej w łóżku. — Owszem, niektóre się tak zachowują, i 

jest ich nawet dość sporo, ale przecież nie wszystkie. 

- Teraz został już tylko jeden los! — westchnął Ernest. 

- Tak, i założę się, że dostanie się jakiemuś okropnemu smarkaczowi, 

który wcale na to nie zasługuje — odezwała się zgryźliwie Ernestyna. 

— To pewne jak to, że jutro na kolację będzie kapuśniak!... 
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Józio stawia wszystko na jedną kartę 

 

Następnego dnia, gdy po powrocie ze szkoły Karol zajrzał do 

pokoju dziadków okazało się, że nie śpi tylko Józio. Reszta 

staruszków głośno chrapała, 

- Tss! — szepnął dziadek i przywołał chłopca skinieniem dłoni. Karol 

podszedł na palcach. Staruszek uśmiechnął się chytrze, włożył dłoń 

pod poduszkę i zaczął czegoś szukać; po chwili wyjął starą skórzaną 

portmonetkę, otworzył ją pod osłoną kołdry i wytrząsnął srebrną 

sześciopensówkę, - To mój sekretny skarb! — szepnął, — Nikt nie 

wie że mam tę monetę. A teraz podejmiemy ostatnią próbę 

odnalezienia złotego losu. Co ty na to? Ale potrzebuję twojej pomocy. 

- Na pewno chcesz wydać te pieniądze na czekoladę, dziadku? — 

szepnął Karol, 

- Oczywiście! — odpowiedział podekscytowany staruszek, — Nie 

sprzeczaj się ze mną! Chcę znaleźć ten los tak samo jak ty! Weź 

pieniądze, pędź do najbliższego sklepu, kup czekoladę pana Wonki i 

przynieś ją tutaj. Rozpakujemy ją razem, 

Karol wziął małą srebrną monetę i wymknął się z pokoju. 

Po pięciu minutach wrócił, 

- Masz? — szepnął Józio z oczami lśniącymi z podniecenia. 

Karol skinął głową i wyjął tabliczkę czekolady. Na opakowaniu 

widniał napis: 

 

CHRUPIĄCA NIESPODZIANKA ORZECHOWA 

FIRMY WONKA 

 

- Dobrze! — szepnął staruszek, siadając na łóżku i zacierając ręce. — 

A teraz usiądź koło mnie: rozpakujemy ją razem. Jesteś gotów? 

- Tak — odpowiedział chłopiec. — Jestem gotów. 

- W porządku. Oderwij kawałek papieru. 



 

 

- Nie — sprzeciwił się Karol. — Ty za nią zapłaciłeś, więc to ty 

musisz ją rozpakować, dziadku. 

Staruszek zaczął rozrywać opakowanie drżącymi palcami. 

- W gruncie rzeczy to zupełnie beznadziejne — szepnął i zachichotał 

cicho. — Wiesz, że to beznadziejne, prawda? 

- Tak, wiem — odpowiedział Karol. Popatrzyli na siebie i zaśmiali się 

nerwowo. 

- A jednak jest przecież cień szansy, że znajdziemy złoty los, czyż 

nie? 

- Tak, oczywiście — odpowiedział Karol. — Rozpakuj wreszcie tę 

czekoladę, dziadku. 

- Spokojnie, mój chłopcze, tylko spokojnie... Gdzie powinienem 

zacząć, jak sądzisz? 

- W rogu. Oderwij mały kawałek papieru w rogu, żebyśmy jeszcze nie 

mogli zajrzeć do środka. 

- Tak? — spytał staruszek. 

- Tak. A teraz oderwij trochę większy kawałek. 

- Musisz dokończyć. Ja za bardzo się denerwuję. 

- Nie, dziadku. Powinieneś to zrobić sam. 

- Dobrze. Niech się dzieje wola nieba — stwierdził Józio i przedarł 

opakowanie. 

Dziadek Józio i Karol wytrzeszczyli oczy.  

Leżała przed nimi tylko tabliczka czekolady.  

Aż nagle obaj dostrzegli komizm sytuacji i wybuchnęli głośnym 

śmiechem. 

- Co się stało, do licha?! — zawołała Józefina, wyrwana z drzemki. 

- Nic — odpowiedział Józio. — Śpij dalej... 
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Rodzina zaczyna głodować 

 
Przez następne dwa tygodnie panował trzaskający mróz. 

Najpierw spadł śnieg. Pewnego ranka, gdy Karol ubierał się do 

szkoły, z ołowianych chmur sypnęły miliony wielkich płatków. Stojąc 

koło okna, chłopiec widział, jak wirują powoli i osiadają na ziemi. 

Pod wieczór maleńki domek otaczały ogromne zaspy i pan 

Szaflik musiał przekopać ścieżkę od drzwi do drogi. 

Później przyszła lodowata zamieć, która trwała wiele dni. Ach, 

ależ było zimno! Karol miał wrażenie, że wszystkie przedmioty, 

których dotyka, są z lodu, a gdy wychodził na dwór, czuł na 

policzkach kłujące mroźne podmuchy. 

Przez szpary w drzwiach i oknach przenikał wiatr, tak że po 

domu hulały lodowate przeciągi, przed którymi nie było ucieczki. 

Czworo staruszków leżało milcząc w łóżku i dygotało z zimna pod 

kocami. Dawno już poszły w niepamięć emocje związane ze złotymi 

losami. Wszystkich pochłaniały dwie podstawowe kwestie: jak 

ochronić się przed zimnem i jak zaspokoić głód. 

Mróz zaostrza ludziom apetyt. Zaczynamy marzyć o tłustych, 

gorących potrawach, o pysznych ciastkach z kremem i innych 

smakołykach, a ponieważ jesteśmy szczęściarzami, z czego zazwyczaj 

nie zdajemy sobie sprawy, zwykle możemy zaspokoić swoje marzenia 

— choćby w części. Tymczasem Karol Szaflik nigdy nie mógł 

zaspokoić nawet drobnej cząstki swoich marzeń, bo jego rodziców nie 

było na to stać. Przez długie tygodnie panował niemiłosierny ziąb, on 

zaś czuł coraz bardziej rozpaczliwy, coraz bardziej dręczący głód. Już 

dawno zjadł po kawałeczku obie czekolady, jedną otrzymaną na 

urodziny, a drugą kupioną za pieniądze dziadka, i teraz musiał się 

zadowalać trzema skromnymi posiłkami na dzień, złożonymi głównie 

z kapusty. 

Aż nagle posiłki stały się jeszcze skromniejsze. 



 

 

A to dlatego, że fabryka pasty do zębów, w której pracował pan 

Szaflik, nagle zbankrutowała i wszystkich robotników zwolniono. 

Tata Karola od razu zaczął szukać innej pracy, ale nie miał szczęścia. 

W końcu najął się do odśnieżania ulic, zarabiając po kilka pensów 

dziennie. Lecz nie starczało tego nawet na jedną czwartą żywności po-

trzebnej siedmiu członkom rodziny. Sytuacja stała się rozpaczliwa. Na 

śniadanie każdy dostawał kromkę chleba, a na obiad po pół 

gotowanego kartofla. 

Powoli, nieubłaganie, w domu zapanował głód. 

I codziennie, brnąc przez śnieg do szkoły, Karol mijał ogromną 

fabrykę czekolady pana Wonki. Kiedy tylko się do niej zbliżał, 

pociągał małym spiczastym noskiem i czuł cudowny aromat gorącej 

czekolady. Czasami stawał na parę minut przed bramą i wciągał 

głęboko powietrze do płuc, jakby liczył, że się nim nasyci. 

- Ten chłopiec potrzebuje jedzenia — rzekł pewnego mroźnego ranka 

Józio, wysunąwszy głowę spod koca. — My jesteśmy starzy, więc się 

nie liczymy, ale przecież Karol rośnie! Nie może chodzić głodny! 

Wygląda jak szkielet! 

 



 

 

 

- Co możemy zrobić? – wymamrotała żałośnie Józefina – niczego od 

nas nie przyjmuje. Dziś rano matka chciała mu oddać swoją kromkę 

chleba, ale jej nie tknął. Uparł się i musiała ją zjeść. 

- To dobry chłopiec –dodał Ernest – Zasługuje na lepszy los. 

Wciąż trzymał siarczysty mróz. 

Karol chudł z dnia na dzień. Przerażająco pobladł, a pod napiętą 

woskową skórą widać było ostre zarysy kości policzkowych. Nie 

ulegało wątpliwości, że jeżeli nie zacznie się lepiej odżywiać, wkrótce 

ciężko zachoruje. 

Stopniowo, bardzo spokojnie, z dziwną mądrością, którą tak często 

przejawiają dzieci w ciężkich chwilach, Karol zmienił tryb życia i 

zaczął oszczędzać siły. Rankiem wychodził do szkoły dziesięć minut 

wcześniej, by iść wolnym krokiem, a nie biec na łeb, na szyję. 

Podczas przerw, gdy inni chłopcy wybiegali na boisko, rzucali 

śnieżkami i tarzali się w śniegu, on siedział spokojnie w klasie i 

odpoczywał. Robił wszystko powoli i ostrożnie, by się nie zmęczyć. 

Pewnego popołudnia, gdy wracał do domu, walcząc z po dmuch ani i 

lodowatego wiatru (i akurat czując większy głód niż kiedykolwiek), 

zauważył nagle w rynsztoku srebrny błysk. Zszedł z chodnika i 

pochylił się, by się przyjrzeć. Srebrny przedmiot był częściowo 

przysypany śniegiem, lecz chłopiec natychmiast odgadł, co to takiego. 

Znalazł monetę półfuntową! 

Karol szybko się rozejrzał! 

Czyżby ktoś ją przed chwilą zgubił? 

Nie, wykluczone. Moneta była częściowo przysypana śniegiem. 

Ulicą szło spiesznie kilka osób z twarzami wtulonymi w 

kołnierze płaszczy; ich buty skrzypiały na śniegu. Nikt nie szukał 

zgubionego pieniążka. Nikt nie zwracał najmniejszej uwagi na małego 

chłopca przycupniętego w rynsztoku. 

Czyżby Karol mógł sobie wziąć tę monetę? 



 

 

Ostrożnie wygrzebał ją spod śniegu. Była mokra i brudna, ale 

prawdziwa. 

CAŁE PÓŁ FUNTA! 

Patrzył na srebrny pieniążek, ściskając go w drżących palcach. 

W tej chwili myślał tylko o jednym: O JEDZENIU. 

Odwrócił się machinalnie i ruszył w stronę najbliższego sklepu, 

znajdującego się zaledwie dziesięć kroków dalej. Sprzedawano w nim 

prawie wszystko: gazety, papeterie, a także słodycze i cygara. 

- Co robić? — szepnął cicho, po czym postanowił kupić jedną 

wspaniałą czekoladę, zjeść ją do ostatniego kawałeczka jeszcze w 

sklepie, a później iść prosto do domu i oddać resztę pieniędzy mamie. 
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Cud 

 

Karol wszedł do sklepiku i położył wilgotną monetę na ładzie. 

- Poproszę jedną czekoladę karmelkową pana Wonki — powiedział, 

przypominając sobie swój pyszny prezent urodzinowy. 

Sklepikarz za kontuarem był gruby i dobrze odżywiony. Miał 

mięsiste wargi, obwisłe policzki i byczy kark; z jego kołnierzyka 

wylewała się wielka fałda tłuszczu. Odwrócił się, zdjął z półki 

tabliczkę czekolady i podał ją Karolowi. Chłopiec chwycił ją szybko, 

rozerwał opakowanie i odgryzł ogromny kęs. Potem jeszcze jeden i 

jeszcze jeden. Ach, co za rozkosz! Jak przyjemnie napychać sobie usta 

czymś słodkim i pożywnym! Błogosławiona rozkosz, że można 

zaspokoić głód! 

- Ty chyba jesteś głodny synku — odezwał się ciepło sklepikarz. 

Karol skinął głowa z ustami pełnymi czekolady. Mężczyzna położył 

na ładzie resztę. 

- Jedz powoli — odezwał się. — Jak będziesz połykał duże kawały, 

rozboli cię brzuszek. 

Karol dalej pożerał czekoladę. Nie mógł się powstrzymać. W 

niespełna pół minuty pochłonął całą. Nie mógł złapać tchu, ale był 

cudownie, nieziemsko szczęśliwy. Wyciągnął rękę, by odebrać resztę, 

lecz nagle znieruchomiał. Jego oczy znajdowały się tuż ponad ladą; 

patrzył na leżące na niej niklowe monety, pięciopensówki, w sumie 

dziewięć. Na pewno nic się nie stanie, jeśli wyda jeszcze jedną. 

- Poproszę... poproszę drugą czekoladę — odezwał się cicho. — Taką 

samą.  

- Czemu nie? — odpowiedział gruby sklepikarz, po czym znów 

sięgnął za siebie, zdjął z półki czekoladę karmelkową firmy Wonka i 

położył ją na ladzie. 

Karol wziął ją do ręki, rozdarł opakowanie i nagle oślepił go 

złoty błysk. Zamarło w nim serce. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- To złoty los! — krzyknął sklepikarz, podskakując do góry. — 

Znalazłeś złoty los! Ostatni! Nie do wiary! Ludzie, ludzie, patrzcie! 

Ten chłopiec znalazł ostatni złoty los pana Wonki! Trzyma go w ręku. 

— Wyglądał, jakby miał za chwilę dostać apopleksji, — Do tego w 

moim sklepie! — wrzasnął. — Znalazł los w moim małym sklepiku! 

Niech ktoś szybko zawiadomi prasę! Uważaj, synku! Wyjmij go 

ostrożnie, żeby się nie podarł! To cenna rzecz!... 

Po chwili wokół Karola zebrał się tłum około dwudziestu osób; 

na ulicy zgromadziło się ich jeszcze więcej. Wszyscy pragnęli 

zobaczyć złoty los i szczęśliwego znalazcę. 

- Gdzie on jest?! — krzyknął ktoś. — Podnieś go do góry, żebyśmy 

go mogli obejrzeć! 

- Jest, jest! — wrzasnął ktoś inny. — Ma go w ręku! Widzicie błysk 

złota?! 



 

 

- Ciekawe, jak mu się udało go znaleźć?! — zawołał gniewnie tęgi 

chłopiec. — Ja od tygodni kupuję po dwadzieścia czekolad 

dziennie!... 

- I pomyśleć tylko, że dostanie za darmo takie mnóstwo słodyczy! — 

zauważył zazdrośnie inny. — Starczy mu ich na całe życie!... 

- Przyda mu się to! Jest chudy jak patyk! — zaśmiała się jakaś 

dziewczyna. 

Karol nie poruszał się. Nie wyjął nawet złotego losu spod 

opakowania. Stal jak skamieniały, ściskając w obu dłoniach 

czekoladę, gdy tymczasem wokół niego przepychali się i krzyczeli 

ludzie. Kręciło mu się w głowie. Miał dziwne wrażenie, że nie dotyka 

stopami ziemi, że unosi się w powietrzu jak balon. Słyszał gdzieś w 

dali bicie własnego serca, które podeszło mu do gardła. 

Nagle poczuł na ramieniu czyjąś dłoń, uniósł głowę i zobaczył nad 

sobą wysokiego mężczyznę. 

- Posłuchaj, kupię od ciebie ten los! — szepnął nieznajomy. — Dam 

ci pięćdziesiąt funtów, co ty na to? A do tego nowiutki rower, zgoda? 

- Oszalał pan? — krzyknęła kobieta, stojąca tuż koło Karola,- Przecież 

ja dałabym za ten los dwieście funtów! Chcesz go sprzedać za 

dwieście funtów, chłopcze? 

- Dosyć tego! — huknął sklepikarz, przepchnął się przez tłum i mocno 

ujął Karola za ramię. Zostawcie chłopca w spokoju! Z drogi! 

Odsuńcie się! — Poprowadził Karola do drzwi i szepnął: — Nie 

wypuszczaj go z ręki! Pędź natychmiast do domu, bo go stracisz! 

Biegnij co sił w nogach i nie zatrzymuj się po drodze, rozumiesz?!  

Karol skinął głową. 

- Wiesz, co? Mam wrażenie, że naprawdę potrzebowałeś uśmiechu 

szczęścia — dodał gruby sklepikarz. - Bardzo się cieszę, że znalazłeś 

ten los. Powodzenia, synu! 

- Dziękuję — odpowiedział Karol i pobiegł zaśnieżoną ulicą. Kiedy 

mijał fabrykę czekolady pana Wonki, odwrócił głowę, pomachał ręką 

i zawołał: — Niedługo się zobaczymy! Niedługo znów się 

zobaczymy!  

Po pięciu minutach dotarł do domu. 

 



 

 

12 

 

Zaproszenie od pana Wonki 

 
Karol wbiegł do domu, trzaskając drzwiami i krzycząc:  

- Mamo! Mamo! Mamo! 

Pani Szaflik właśnie podawała dziadkom kapuśniak. 

- Mamo! — wrzasnął jeszcze raz Karol, wpadłszy jak burza do 

pokoju. — Patrz, znalazłem! Patrz, mamo, patrz! Ostatni złoty los! 

Mam go! Znalazłem na ulicy pieniążek, kupiłem dwie czekolady i w 

drugiej był złoty los! Otoczyły mnie tłumy ludzi, którzy chcieli go 

zobaczyć, i uratował mnie pan sklepikarz! Biegłem przez całą drogę! 

TO PIĄTY ZŁOTY LOS, MAMO! JA GO ZNALAZŁEM!...     

Pani Szaflik stała i wpatrywała się bez słowa w syna, a 

tymczasem czworo staruszków, siedzących z talerzami kapuśniaku na 

kolanach, odłożyło z brzękiem łyżki i zamarło. 

Przez jakieś dziesięć sekund w pokoju panowała absolutna cisza. 

Nikt się nie odzywał ani nie poruszał. Wydawało się, że czas w 

magiczny sposób stanął. 

- Nabierasz nas, synku, tak? — spytał wreszcie cichym głosem Józio. 

— Stroisz sobie żarty?    

- Nie! -  krzyknął chłopiec, podbiegł do łóżka i pokazał dziadkowi 

przepięknie błyszczącą złotą folię. 

Józio pochylił się i spojrzał na nią z bardzo bliska, prawie 

dotykając jej nosem. Pozostali patrzyli na staruszka, czekając na 

werdykt. 

Po dłuższej chwili na twarzy Józia pojawił się szeroki, 

uszczęśliwiony uśmiech; staruszek uniósł głowę i spojrzał prosto na 

chłopca. Zaróżowił się cały, błysnęły mu oczy, a w głębi czarnych 

źrenic zapaliły się maleńkie iskierki szalonego podniecenia. 

Zaczerpnął głęboko tchu i nagle, zupełnie niespodziewanie, coś w nim 

eksplodowało. Uniósł ramiona, krzyknął: „Huraaaa!" i wyskoczył z 

łóżka, oblewając Józefinę kapuśniakiem. I oto ów 

dziewięćdziesięciosześcioletni starzec, który przez ostatnie 



 

 

dwadzieścia lat nie opuszczał posłania, zaczął tańczyć tryumfalnie po 

pokoju w pasiastej piżamie. 

- Hura! — krzyczał. — Brawo, synku! Hip-hip-hura!...  

Nagle otworzyły się drzwi i do pokoju wszedł pan Szaflik, 

zmęczony i przemarznięty do szpiku kości. Przez cały dzień odśnieżał 

ulice. 

- Co się tu dzieje, na Boga?! — zawołał. Zaraz wszystko mu 

opowiedziano. 

- Nie wierzę! — rzekł pan Szaflik. — To niemożliwe!... 

- Pokaż ojcu los, Karolu — zawołał Józio, wciąż tańcząc jak szalony 

po pokoju. — Pokaż ojcu ostatni złoty los na całym świecie!... 

- Pokaż mi go, synku — poprosił pan Szaflik, usiadł ciężko na krześle 

i wyciągnął rękę. Karol podał mu swoje trofeum. 

Złoty los lśnił wspaniałym blaskiem; wykonano go z cieniutkiej 

złotej folii, na której wydrukowano czarnymi literami osobiste 

zaproszenie od pana Wonki. 

- Przeczytaj je na głos — rzekł Józio, w końcu znów wchodząc do 

łóżka. — Posłuchajmy, co napisał do Karola pan Wonka. 

 

 



 

 

Pan Szaflik przybliżył złoty los do oczu. Drżały mu lekko ręce i 

ledwo panował nad sobą. Odetchnął głęboko kilka razy, aż wreszcie 

odchrząknął i powiedział: 

- Dobrze, czytam. Słuchajcie. 

 

Ja, Willy Wonka, serdecznie Cię pozdrawiam, szczęśliwy 

znalazco złotego losu! Ściskam z radością Twoją dłoń! 

Czekają Cię fantastyczne przygody i wiele cudownych 

niespodzianek! Zapraszam Cię do swojej fabryki: wraz z 

innymi szczęśliwymi znalazcami złotych losów będziesz moim 

gościem przez cały dzień. Oprowadzę Cię osobiście po 

zakładzie i zdradzę wszystkie jego sekrety, a później, gdy 

przyjdzie pora się pożegnać, odjedziesz do domu na czele 

kawalkady ogromnych ciężarówek. Przyrzekam solennie, że 

będą one wyładowane przepysznymi smakołykami, które 

starczą Tobie i Twojej rodzinie na wiele lat. Gdyby owe 

zapasy kiedykolwiek się wyczerpały, wystarczy, że przyjdziesz 

do fabryki i pokażesz złoty los, a ja z radością znów napełnię 

i Twoją spiżarnię przysmakami. Dzięki temu możesz mieć 

pewność, te nigdy Ci ich nie zabraknie. Lecz nie będzie to 

bynajmniej najbardziej ekscytujące wydarzenie, które Cię 

czeka tego dnia. Szykuję dla Ciebie i pozostałych drogich 

memu sercu posiadaczy złotych losów cudowne, fantastyczne 

niespodzianki, które zadziwią Was ponad wszelką miarę! 

Nawet w najśmielszych marzeniach nie przychodziło Ci do 

głowy, że przeżyjesz tak czarodziejskie przygody! A teraz 

pora na konkretne wskazówki. Obejrzysz moją fabrykę 

pierwszego lutego. Tego dnia musisz się zjawić przed bramą 

punktualnie o dziesiątej rano. Tylko się nie spóźnij! Wolno Ci 

przyprowadzić ze sobą jednego albo dwóch członków 

rodziny, którzy zadbają, by nie spotkało Cię nic złego. Ale 



 

 

uwaga: przynieś ze sobą złoty los, bo inaczej nie wejdziesz za 

bramę! 

     Z wyrazami szacunku,  

Willy Wonka 

 

 

 

- Pierwszego lutego?! — zawołała pani Szaflik. — Przecież to już 

jutro! Dziś mamy ostatni dzień stycznia! 

- O, do licha, racja! — wykrzyknął pan Szaflik. 

- Ledwo zdążyliśmy! — zawołał Józio. — Nie ma ani chwili do 

stracenia! Natychmiast zacznij się szykować! Umyj buzię i ręce, 

uczesz włosy, wyszoruj zęby, wysmarkaj nos, obetnij paznokcie, 

zapastuj buty, wyprasuj koszulę i, na litość boską, oczyść spodnie z 

błota! Musisz się przygotować, chłopcze! To największy dzień w 

twoim życiu!...  

- Nie podniecaj się tak, tato — odezwała się pani Szaflik. — I nie 

krzycz na biednego Karola. Musimy zachować spokój. Przede 

wszystkim trzeba zdecydować, kto pójdzie z nim do fabryki. 

 - Ja! — zawołał Józio i znów wyskoczył z łóżka. — Ja pójdę! Będę 

go pilnował! Możecie na mnie polegać!... 

Pani Szaflik uśmiechnęła się do staruszka, po czym spojrzała na 

męża i spytała: 

- A ty, kochany? Nie uważasz, że to ty powinieneś pójść? 

- No cóż... — zaczął pan Szaflik i zamyślił się. — Nie... Nie jestem 

tego taki pewien. 



 

 

- Ale chyba będziesz musiał. 

- W tej sprawie nie ma przymusu, moja droga — odpowiedział 

łagodnie pan Szaflik. — Zresztą chętnie bym poszedł; to będzie 

niesłychanie ciekawe. Ale jednak... Jednak dziadek Józio najbardziej 

zasługuje na to, by towarzyszyć Karolowi. Wie o fabryce pana Wonki 

więcej niż my. Oczywiście pod warunkiem, że starczy mu sił... 

- Huraaa! — zawołał Józio, chwycił Karola za ręce i zaczął tańczyć z 

nim po pokoju. 

- Jest dziś w wyjątkowo dobrej formie! — zaśmiała się pani Szaflik. 

— Tak, może masz rację... Może rzeczywiście Karolowi powinien 

towarzyszyć dziadek? Ja z pewnością nie mogłabym zostawić 

pozostałych staruszków na cały dzień... 

- Alleluja! — wrzeszczał Józio. — Chwalcie Pana!...  

W tej chwili rozległo się głośne pukanie do drzwi. Pan Szaflik 

poszedł otworzyć, po czym do domu wpadł tłum reporterów i 

fotografów. Wytropili znalazcę piątego złotego losu i chcieli 

przeprowadzić z nim wywiad, by nazajutrz ukazał się na pierwszych 

stronach gazet. Przez kilka godzin w domu panowało pandemonium; 

pan Szaflik pozbył się dziennikarzy dopiero około północy, gdy Karol 

musiał już iść spać. 
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Wielki dzień 

 

Rankiem zaświeciło słońce, choć ziemię wciąż pokrywał 

śnieg i było bardzo mroźno. 

Przed bramą fabryki pana Wonki zebrały się tysiące ludzi 

chcących zobaczyć szczęśliwych posiadaczy złotych losów. Panowało 

niesłychane podniecenie. Dochodziła dziesiąta. Rozkrzyczany tłum 

napierał na kordon policjantów, którzy spletli ramiona, usiłując nie 

dopuścić gapiów do bramy. 

Tuż koło niej, pod osłoną rosłych funkcjonariuszy, czekało 

pięcioro sławnych dzieci wraz z towarzyszącymi im dorosłymi. 

Rzucała się w oczy wysoka, koścista postać Józia, obok którego, 

trzymając go mocno za rękę, stał mały Karol Szaflik. 

Wszystkim innym dzieciom towarzyszyli ojcowie oraz matki, co 

zresztą okazało się zbawienne, bo inaczej mogłoby dojść do 

nieprzyjemnych incydentów. Dzieci do tego stopnia nie mogły się 

doczekać wejścia do fabryki, że rodzice musieli je siłą 

powstrzymywać, by nie wdrapywały się na bramę. 

- Cierpliwości! — wołali ojcowie. — Stójcie spokojnie! Trzeba 

poczekać! Jeszcze nie ma dziesiątej!... 

  Karol słyszał za plecami okrzyki ludzi, którzy rozpychali się i 

tratowali, by choć zerknąć na sławne dzieci. 

- To Jagoda Beauregarde! — zawołał ktoś. — Tak, to ona! Widziałem 

jej zdjęcie w gazecie!... 



 

 

- Patrz! Ciągle żuje tę okropną gumę, od trzech miesięcy 

tę samą! Rusza żuchwą jak krowa!... 

- A ten tłuścioch? 

- To August Smalec!... 

- Rzeczywiście!... 

- Ale grubas!... 

- Sto kilo żywej wagi!... 

- Coś niesłychanego!... 

- A ten chłopiec z podobizną kowboja na kurtce? 

- To Michał T. Elewie, maniak telewizji! 

- Chyba zupełnie mu odbiło! Patrz, ile ma tych rewolwerów!... 

- Ja chcę zobaczyć Werukę Solony! — zawołał jakiś głos. — Jej 

ojciec kupił pół miliona czekolad i kazał je rozpakowywać 

robotnicom w swojej fabryce, aż znalazły złoty los! Spełnia każdą 

zachciankę córki! Absolutnie każdą! Wystarczy, że Weruka zacznie 

wrzeszczeć, a zaraz dostaje wszystko, czego chce!... 

- Straszne, prawda?! 

- Okropne!... 

- Która to właściwie? 

- Ta z lewej! Mała dziewczynka w szarym futrze z norek!  

- A gdzie jest Karol Szaflik? 

- Karol Szaflik? To na pewno ten mały chłopaczek stojący koło 

staruszka chudego jak szkielet! Niedaleko od nas, widzisz? 

- Dlaczego przyszedł bez płaszcza? Przecież jest mróz! 



 

 

  

 

- Skąd mam wiedzieć? Może go nie stać na płaszcz?... 

- Boże drogi! Na pewno zziąbł do szpiku kości!...  

Karol, stojący zaledwie kilka kroków dalej, ścisnął dłoń dziadka, 

a staruszek popatrzył na chłopca i uśmiechnął się. 

W dali zegar na wieży kościelnej zaczął wybijać dziesiątą. 

Powoli, z głośnym piskiem zardzewiałych zawiasów, otworzyła 

się wielka brama fabryki. 

W tłumie zrobiło się nagle cicho jak makiem zasiał. Dzieci 

przestały skakać i wszystkie oczy zwróciły się na bramę. 

- To on! — zawołał ktoś. — Pan Wonka!...  

I rzeczywiście, pojawił się pan Wonka. 
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Pan Willy Wonka 

 
      Pan Wonka stał samotnie w otwartej bramie fabryki.  

Był niziutki, chudy, a jego strój zwracał powszechną uwagę. 

Czarny cylinder. 

Aksamitny frak w kolorze śliwki.  

Ciemnozielone spodnie.  

Perłowoszare rękawiczki.  

Elegancka laseczka ze złotą gałką.  

Miał małą, schludną szpicbródkę, a jego oczy... Jego oczy były 

jasne jak gwiazdy. Iskrzyły się, błyszczały, migotały. Całe oblicze 

pana Wonki tryskało pogodą i optymizmem. 

Ach, nie ulegało wątpliwości, że to bardzo mądry człowiek! Biła 

od niego energia i radość życia! Nieustannie obracał głowę to w jedną, 

to w drugą stronę i zerkał na tłum promiennymi oczyma. Był 

niezwykle ruchliwy: przywodził na myśl wiewiórkę, starą mądrą 

wiewiórkę z parku. 

Nagle zatupał śmiesznie nogami, rozpostarł ramiona i 

uśmiechnął się do pięciorga dzieci skupionych przy bramie. 

Głos miał dźwięczny i melodyjny. 

- Proszę, podejdźcie do mnie po kolei razem z rodzicami! — krzyknął. 

— Pokażcie swoje złote losy i przedstawcie się! Kto pierwszy? 

Najpierw zbliżył się do niego gruby chłopiec. 

- Nazywam się August Smalec — powiedział. 

- Jakże się cieszę, że cię widzę, Auguście! — zawołał pan Wonka, 

chwycił jego dłoń i zaczął nią potrząsać ze straszliwą siłą. — To 

doprawdy wspaniała chwila, mój drogi chłopcze! Jestem 

uszczęśliwiony, oczarowany! Jak to cudownie, że jesteś z nami! Czy 

to twoi rodzice? Jakże mi miło! Zapraszam do środka! Proszę przejść 

przez bramę!... 

Pan Wonka był najwyraźniej równie podekscytowany jak 

wszyscy. 



 

 

 

 

- Ja nazywam się Weruka Solony — przedstawiła się dziewczynka, 

która podeszła do niego jako druga. 

- Jak się masz, moja droga Weruko! To dla mnie ogromna radość! 

Nosisz bardzo niecodzienne imię, prawda? Kojarzy się z peruką! Cóż, 

to zresztą nieważne! Bardzo ci do twarzy w tym futrze z norek! Tak 

się cieszę, że przyszłaś! Boże drogi, czeka nas tyle przygód! Mam 

nadzieję, że będziesz się dobrze bawić! O tak, na pewno! To twój 

tata? Miło mi pana poznać! A to mama? Jakże się cieszę, że panią 

widzę! Tak, twój los jest w porządku! Zapraszam do środka!.,. 

Później podeszło dwoje pozostałych dzieci, Jagoda Beauregarde 

i Michał T. Elewie, a energiczny pan Wonka sprawdził ich losy i o 

mało nie powyrywał im rąk ze stawów przy powitaniu. 

Na samym końcu rozległ się cichutki, nerwowy szept: 

- Karol Szaflik... 



 

 

- Ach, to ty, Karolu! — zawołał pan Wonka. — Znalazłeś los dopiero 

wczoraj, prawda? Tak, tak! Czytałem o tym w porannych gazetach! W 

samą porę, drogi chłopcze, w samą porę! Tak się cieszę! Miałeś 

wielkie szczęście! To twój dziadek? Miło mi pana poznać! Jestem 

oczarowany, uszczęśliwiony! W porządku! Świetnie! Czy to już 

wszyscy? Pięcioro dzieci? Tak! Doskonale! A teraz proszę za mną! 

Zaczynamy zwiedzanie! Ale trzymajcie się razem! Nie odchodźcie od 

grupy! Nie chciałbym stracić żadnego z was zaraz na początku! O nie, 

na Boga!... 

Karol zerknął przez ramię i zobaczył, jak powoli zamyka się za 

nimi wielka żelazna brama. Ludzie na ulicy ciągle tłoczyli się i 

krzyczeli, a on popatrzył na nich po raz ostatni. 

Wreszcie brama zatrzasnęła się głośno i świat zewnętrzny 

zniknął 

- Oto moje królestwo! — zawołał pan Wonka, podążając truchcikiem 

na czele pochodu. — Wejdziemy przez te wielkie czerwone drzwi! 

Tak, te! W środku jest przyjemnie ciepło! W mojej fabryce musi być 

ciepło ze względu na robotników! Żyli przedtem w bardzo upalnym 

klimacie! Nie znoszą zimna! Gdyby wyszli na taki ziąb nie mieliby 

żadnych szans! Zamarzliby na śmierć! 

- Kim oni są? - spytał August Smalec, 

- Wszystko w swoim czasie, drogi chłopcze, wszystko w swoim 

czasie! — odparł fabrykant uśmiechając się do Augusta, — 

Cierpliwości! Dowiesz się już niedługo! Czy WSZYSCY weszli do 

środka? Dobrze! Czy ostatnia osoba mogłaby zamknąć drzwi? 

Dziękuję!,.. 

Karol znalazł się w długim prostym korytarzu, tak długim, że 

zdawał się nie mieć końca, i tak szerokim, że z łatwością mieściłby się 

w nim samochód. Ściany były bladoróżowe, a światło przyćmiono i 

łagodne. 

- Jak tu ciepło i miło! — szepnął. 

- Tak. I co za wspaniały zapach! — dodał Józio, pociągając nosem. 

W powietrzu mieszały się najcudowniejsze aromaty na świecie: 

palona kawa. kakao, czekolada, mięta, fiołki, mielone orzechy 

laskowe, kwiaty jabłoni, karmel, skórki cytrynowe,,, 



 

 

Z wielkiej odległości, z serca ogromnej fabryki, dobiegał 

przytłumiony łoskot, jakby ogromne koła jakiejś gigantycznej 

maszyny obracały się g niesamowitą prędkością. 

- Oto główny korytarz, drogie dzieci! — zawołał pan Wonka, 

przekrzykując hałas. — Powieście płaszcze i czapki na wieszakach i 

chodźcie za mną Przed nami długa droga! Wszyscy gotowi? Świetnie! 

A zatem naprzód! Ruszamy!... 

Pan Wonka podążył szybko korytarzem, a w ślad za nim 

pośpieszyli goście, patrząc na rozwiane poły śliwkowego 

fraka. 

Cała grupa była dość liczna, skoro już o tym mowa. Składała się 

z dziewięciu dorosłych i pięciorga dzieci, czyli w sumie czternastu 

osób. Łatwo więc sobie wyobrazić, że niektórzy potrącali się i 

rozpychali, usiłując dotrzymać kroku małej zwinnej postaci idącej na 

czele. 

- Szybciej! - wołał pan Wonka. — Musimy się śpieszyć! Jeśli 

będziemy tak marudzić, nie zdążymy zwiedzić całej fabryki! 

Wkrótce skręcił z głównego korytarza w inny, nieco węższy. 

Potem skręcił w lewo.  

Potem znowu w lewo.  

Potem w prawo.  

Potem w lewo.  

Potem w prawo.  

I znowu w prawo.  

Potem w lewo. 

Niezliczone krzyżujące się korytarze tworzyły gigantyczny 

labirynt. 

- Trzymaj mnie za rękę! — szepnął do Karola Józio. 

- Zwróćcie uwagę, że wszystkie korytarze biegną w dół! — zawołał 

pan Wonka. — Schodzimy pod ziemię! Najważniejsze pomieszczenia 

fabryki znajdują się głęboko pod powierzchnią! 

- Dlaczego? — spytał ktoś. 

- Na powierzchni zabrakłoby miejsca. Hale, które wkrótce obejrzymy, 

są wprost ogromne! Nie zmieściłyby się w żadnym budynku na 

świecie! Ale głęboko pod ziemią jest tyle przestrzeni, ile dusza 

zapragnie! Nie ma żadnych ograniczeń: wystarczy tylko kopać!... 



 

 

 

Pan Wonka skręcił w prawo. 

Potem w lewo. 

Potem znowu w prawo. 

Korytarze biegły coraz bardziej w dół. 

Nagle fabrykant zatrzymał się przed błyszczącymi metalowymi 

drzwiami. Dzieci i dorośli stłoczyli się wokół niego. Na drzwiach 

znajdował się duży napis: 

 

DZIAŁ PRODUKCJI CZEKOLADY 
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Dział produkcji czekolady 

 
- To bardzo ważny dział, centrum fabryki, jej dusza i serce! — 

zawołał pan Wonka, wyjął z kieszeni pęk kluczy i wsunął jeden z nich 

do dziurki w drzwiach.— Jest niezwykle piękny! Bardzo się staram, 

żeby cała moja fabryka była piękna! Nie znoszę brzydoty! A teraz 

wejdźmy do środka! Ale bądźcie ostrożne, drogie dzieci! Nie 

potraćcie głów! Nie wpadnijcie w histerię! Zachowajcie całkowity 

spokój!... 

Fabrykant otworzył drzwi. Pięcioro dzieci i dziewięcioro 

dorosłych przekroczyło próg i cóż za zdumiewający widok ukazał się 

ich oczom... 

Spoglądali z góry na prześliczną dolinę. Po obu stronach 

rozciągały się zielone łąki, a środkiem płynęła wielka mulista rzeka. 

To nie wszystko. W połowie biegu rzeki znajdował się ogromny 

wodospad: kaskady wody spadały z hukiem ze stromego urwiska, 

tworząc spienioną kipiel. 

Poniżej wodospadu (było to najbardziej zadziwiające!) w rzece 

tkwiły wyloty kilkunastu grubych szklanych rur, które potem biegły 

ku sklepieniu położonemu wysoko w górze. Wysysały one brązową, 

mętną wodę i tłoczyły ją nie wiadomo dokąd. W przezroczystych 

przewodach sunęła spieniona ciecz, a nieustanny syk i bulgot 

wydobywający się z rur mieszał się z hukiem wodospadu. 

Nad brzegiem rzeki rosły piękne drzewa i krzewy: wierzby 

płaczące, olchy i wysokie kępy rododendronów o różowych, 

czerwonych i fioletowych kwiatach. Łąki porastały tysiące jaskrów. 

- Patrzcie! To czekolada! — zawołał pan Wonka, przebierając nogami 

i wyciągając laseczkę ze złotą gałką. — Widzicie rzekę gorącej 

czekolady najwyższej jakości! Naprawdę najwyższej! Można by nią 

napełnić wszystkie wanny w całym kraju, a także wszystkie baseny! 

Czy to nie wspaniałe?! Spójrzcie na te rury! Tłoczą czekoladę do 

innych działów fabryki, gdzie się ją przerabia! Tysiące litrów na 

godzinę, drogie dzieci! Tysiące, dziesiątki tysięcy litrów!... 



 

 

Dzieci i rodzice oniemieli ze zdumienia. Osłupieli, zdębieli, 

kompletnie ich zamurowało. Niewiarygodny widok dosłownie ściął 

ich z nóg. Stali w milczeniu i wybałuszali oczy. 

- Wodospad jest szalenie ważny! — ciągnął pan fabrykant. — Służy 

do mieszania czekolady! Ubija ją na pianę, nadaje lekkość i jedyną w 

swoim rodzaju konsystencję! Żadna inna fabryka na świecie nie 

stosuje wodospadu do mieszania czekolady! A to najlepszy sposób! 

Jedyny! Podobają się wam moje drzewa? — zawołał, wyciągając 

laskę. — A moje śliczne krzewy? Prawda, że ładne? Jak już mówiłem, 

nienawidzę brzydoty! Rzecz jasna wszystkie rośliny są jadalne! Każda 

zrobiona z czegoś innego, ale równie pyszna! Podobają się wam moje 

łąki? Trawa, na której stoicie, kochane dzieci, to nowy rodzaj cukru 

miętowego, mój ostatni wynalazek! Nazwałem go miętelem! Zjedzcie 

po źdźble! Proszę, nie krępujcie się! Na pewno będzie wam 

smakować! 

 

 

 

 

Wszyscy pochylili się jak na komendę i zerwali po źdźble trawy — 

tylko August Smalec podniósł pełną garść. 



 

 

Jagoda Beauregarde, nim zjadła źdźbło trawy, wyjęła z buzi 

swoją rekordową gumę do żucia i przylepiła ją sobie za uchem. 

- Prawda, że pyszna? — szepnął Karol. — Smakuje ci, dziadku? 

- Mógłbym zjeść całą łąkę — odpowiedział Józio z szerokim 

uszczęśliwionym uśmiechem. — Chodziłbym na czworakach jak 

krowa i skubałbym trawę!... 

- Spróbujcie jaskrów! — zawołał pan Wonka. — Są jeszcze 

smaczniejsze! 

Nagle rozległy się podniecone okrzyki Weruki Solony, która 

wyciągnęła rękę i wskazywała coś na drugim brzegu rzeki. 

- Patrzcie! Patrzcie! — wołała. — Co to takiego?! Rusza się! Idzie! 

To mały ludzik! Tam, w dole, pod wodospadem!... 

Dzieci i dorośli przestali zbierać jaskry i popatrzyli na drugą 

stronę rzeki.     

- Ona ma rację, dziadku! — zawołał Karol. — To mały 

ludzik, widzisz?! 

- Widzę, synku! — odpowiedział podekscytowany Józio. 

I nagle wszyscy zaczęli krzyczeć jeden przez drugiego. 

- Jest ich dwóch!... 

- Ojej, to prawda!... 

- Jest ich więcej! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty!... 

- Co oni robią?! 

- Skąd się wzięli?! 

- Kto to?! 

Dzieci i rodzice podbiegli do brzegu rzeki, by lepiej widzieć. 

- Niesamowite!... 

- Jacy malutcy!... 

-  Popatrzcie na ich śmieszne długie włosy!...  

Małe istotki — nie większe od sporych lalek — zatrzymały się i 

spoglądały zza rzeki na gości. Jedna z nich wskazała dzieci, szepnęła 

coś do pozostałych, po czym cała piątka wybuchnęła dźwięcznym 

śmiechem. 

- To nie są prawdziwi ludzie... — rzekł Karol. 

- Ależ są, są! — odpowiedział pan Wonka.— To Umpa-Lumpa... 
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Umpa-Lumpa 

 

- Umpa-Lumpa?! — zawołali chórem goście. — Jacy Umpa-Lumpa?! 

- Prosto z Lumpalandii! — odrzekł z dumą fabrykant. 

- Nie ma takiego kraju! — stwierdziła pani Solony. 

- Proszę wybaczyć, droga pani, ale... 

- Jestem z zawodu nauczycielką geografii! — przerwała pani Solony. 

- Wobec tego ma pani luki w wykształceniu — stwierdził pan Wonka. 

— Ach, Lumpalandia jest doprawdy przerażająca! Gęste dżungle 

zamieszkane przez najgroźniejsze zwierzęta świata: rogogłowy, 

łaponosy i te straszne, krwiożercze czambokujce! Czambokujec zjada 

na śniadanie dziesięciu Umpa-Lumpa i jeszcze przybiega galopem po 

dokładkę! Kiedy tam przybyłem, maleńcy Umpa-Lumpa mieszkali we 

wioskach w koronach palm. Musieli budować domy w koronach palm 

z powodu rogogłowów, łaponosów i czambokujców! Żywili się 

odrażającymi zielonymi gąsienicami i spędzali calutki dzień łażąc po 

drzewach i poszukując czegoś, czym można by poprawić ich smak. 

Zbierali chrząszcze, liście eukaliptusa i korę drzewa bong-bong. Są 

one również ohydne, ale mniej ohydne niż gąsienice. Biedni mali 

Umpa-Lumpa! Ich największym przysmakiem, niestety 

nieosiągalnym, było kakao. Jeżeli Umpa-Lumpa znalazł trzy albo 

cztery ziarenka kakao w ciągu roku, uważał się za szczęśliwca! Jakże 

o nim marzyli! Kakao śniło im się po nocach, a w ciągu dnia o niczym 

innym nie rozmawiali! Wystarczyło wypowiedzieć słowo „kakao" i 

Umpa-Lumpa zaraz zaczynał się ślinić! A tak się składa, że kakao, 



 

 

pochodzące z drzew kakaowych, to główny surowiec do produkcji 

czekolady. Kakao jest do tego niezbędne. Czekolada to w gruncie 

rzeczy kakao z pewnymi dodatkami. Moja fabryka przerabia tysiące 

ton kakao tygodniowo! I gdy tylko odkryłem, że Umpa-Lumpa tak za 

nim przepadają, wdrapałem się do ich wioski w koronach palm i 

zajrzałem do chaty ich wodza. Biedaczysko siedział właśnie nad 

miską puree z zielonych gąsienic i walczył z ogarniającymi go 

mdłościami. 

„Posłuchaj mnie, wodzu! — przemówiłem (oczywiście nie po 

angielsku, tylko po umpalumpiańsku). — Jeśli ty i cały twój lud 

pojedziecie ze mną do mojego kraju i zamieszkacie w mojej fabryce, 

dostaniecie tyle kakao, ile dusza zapragnie! Mam w magazynach góry 

kakao! Możecie je jeść na śniadanie, obiad i kolację! Możecie 

opychać się nim do nieprzytomności! Jeżeli tego zażądacie, będę wam 

wypłacał pensje w kakao!" „Mówisz poważnie, cudzoziemcze?!" — 

spytał wódz Umpa-Lumpa, zrywając się na równe nogi. „Naturalnie, 

że poważnie! — odpowiedziałem. — Możecie także dostawać 

czekoladę. Czekolada jest jeszcze smaczniejsza niż kakao, bo zawiera 

mleko i cukier". Mały człowieczek zaczął hałłakować z radości i 

wyrzucił puree z gąsienic przez okno. „Umowa stoi! — krzyknął. — 

Ruszajmy!" 

  Przewiozłem całe plemię na statku: wszystkich mężczyzn, 

wszystkie kobiety i wszystkie małe Umpa-Lumpiątka. Było to proste. 

Umieściłem ich w dużych skrzyniach z otworami i podróż przebiegła 

szczęśliwie. Są znakomitymi pracownikami. Wszyscy nauczyli się już 

po angielsku. Uwielbiają muzykę, taniec i chętnie układają piosenki. 

Spodziewam się, że usłyszycie ich śpiew, i to nie raz. Muszę was 

jednak ostrzec, że Umpa-Lumpa są z natury dość psotni: lubią płatać 

figle. Ubierają się tak samo jak w dżungli. Mężczyźni noszą skóry, jak 

ci, których widzicie na drugim brzegu rzeki; kobiety przystrajają się 

liśćmi, zmienianymi każdego dnia, a dzieci chodzą nago. 



 

 

- Chcę Umpa-Lumpę, tato! —zawołała Weruka Solony (dziewczynka, 

która zawsze dostawała wszystko, czego chciała). - Daj mi Umpa-

Lumpę! Chcę mieć Umpa-Lumpę! Zabiorę go ze sobą do domu! 

Szybko, tato! Chcę Umpa-Lumpę. 

- Ależ, najdroższa... — odpowiedział pan Solony. — Nie 

przerywajmy panu Wonce!... 

- Chcę Umpa-Lumpę!... — darła się Weruka. 

- Dobrze już, dobrze! Ale nie w tej chwili. Cierpliwości, drogie 

dziecko! Zapewniam cię, że nim nadejdzie wieczór, dostaniesz 

jednego Umpa-Lumpę... 

- Auguście, kochany, nie powinieneś tego robić! — krzyknęła nagle 

pani Smalec. 

Jak łatwo się domyślić, August odłączył się ukradkiem od grupy, a 

teraz klęczał na brzegu rzeki, nabierał garściami płynną czekoladę i 

pakował sobie do ust. 
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August Smalec wpada do rury 

 
Pan Wonka odwrócił się i zobaczywszy, co się dzieje, zawołał: 

- Och, nie! Proszę, Auguście, proszę! Błagam, nie rób tego! Mojej 

czekolady nie mogą dotykać ludzkie ręce!... 

- Auguście! — krzyknęła pani Smalec. — Słyszysz, co pan mówi?! 

Odejdź stamtąd natychmiast! 

- Pyszna czekolada! — mlasnął August, nie zwracając najmniejszej 

uwagi ani na matkę, ani na pana Wonkę. — Przydałby się kubełek do 

nabierania!... 

- Przestań, Auguście! — krzyknął pan Wonka, podskakując i 

machając laseczką. — Brudzisz moją czekoladę!... 

- Auguście!... — wołała matka chłopca. 

- Auguście!... — wołał ojciec. 

Jednakże August, wsłuchany w zew swego przepastnego 

żołądka, był głuchy na wszystko; leżał na brzuchu z głową w rzece i 

chłeptał czekoladę jak pies. 

- Ależ Auguście, zarazisz miliony ludzi w kraju swoim okropnym 

katarem! — zawołała pani Smalec, 

- Ostrożnie, Auguście! — krzyknął pan Smalec. - Jesteś za daleko!... 

Pan Smalec miał całkowitą rację. Nagle rozległ się przeraźliwy 

pisk, potem chlupnięcie i August zniknął pod powierzchnią brązowej 

mazi. 

- Ratujcie go! — wrzasnęła pani Smalec, blada jak chusta, 

wymachując parasolką. — Utopi się! Nie umie pływać! Ratujcie go! 

Ratujcie!... 

 



 

 

 

 

- Na litość boską, kobieto, nie będę nurkował w czekoladzie! — 

odpowiedział pan Smalec. — Mam na sobie najlepszy garnitur!... 

Nagle z rzeki wynurzyła sic twarz Augusta, cała umazana 

czekoladą. 

- Ratunku! Ratunku! Ratunku! — wrzeszczał. — Wyciągnijcie 

mnie!... 

- Nie stój jak ten samowar! — krzyknęła pani Smalec do męża. — 

Zrób coś!... 

- Przecież robie!... — powiedział pan Smalec, który zdjąwszy 

marynarkę, szykował się do skoku w czekoladową toń. Już, już miał 

się rzucić w dół, gdy wtem nieszczęsny chłopiec zbliżył się do wylotu 

jednej z ogromnych rur i straszliwy wir wessał go pod powierzchnię. 

Dorośli i dzieci zgromadzeni na brzegu rzeki z zapartym tchem 

czekali, gdzie wypłynie. 

- Jest! — zawołał ktoś, wyciągając rękę. Rzeczywiście, w szklanym 

przewodzie ukazał się August i z szybkością torpedy podążał ku górze 

głową naprzód. 

- Ratunku! Mordują! Policja! — darła się pani Smalec, — Wracaj 

natychmiast, Auguście! Gdzie cię niesie?! 



 

 

- Dziwię się, że się zmieścił... — mruknął pan Smalec. 

- Ta rura jest za wąska! — zawołał Karol. — O rety, patrzcie! August 

zwalnia!... 

- Rzeczywiście! — potwierdził Józio. 

- Utknie! — gorączkował się Karol. 

- To przez ten jego wielki brzuch! — stwierdził pan Smalec. 

- Zatka rurę na amen! — wykrzyknął Józio. 

- Uwolnijcie go! - wołała pani Smalec, wciąż wywijając parasolką. — 

Auguście, wychodź stamtąd natychmiast!... 

Dzieci i dorośli widzieli, jak czekolada przepływa obok 

chłopca, zbiera się za nim, gęstnieje i napiera na przeszkodę. Powstało 

straszliwe ciśnienie. Coś musiało ustąpić i tym czymś okazał się 

August. Rozległo się głośne: BUM!, jak strzał korka od szampana, i 

chłopiec śmignął do przodu niczym pocisk armatni! 

- Zniknął! — krzyczała pani Smalec. — Dokąd prowadzi ta rura?! 

Szybko! Wezwijcie straż pożarną!... 

- Proszę się uspokoić! — zawołał pan Wonka. — Niech się pani 

uspokoi, droga pani! Nic mu nie grozi! Absolutnie nic! August 

odbędzie małą wycieczkę, to wszystko! Bardzo interesującą 

wycieczkę. Nic mu się nie stanie, wkrótce sama się pani przekona! 

- Jak to nic?! -  ryknęła pani Smalec— Za chwilę przerobią go na 

ptasie mleczko!.., 

- Wykluczone! — krzyknął fabrykant, — Niemożliwe! 

Nieprawdopodobne! Nierealne! August nie może zostać przerobiony 

na ptasie mleczko!...  

- A czemu nie, wolno spytać?! — zawołała pani Smalec. 

- Bo ta rura nic biegnie do działu produkcji ptasiego mleczka! Rura, 

która wessała Augusta, prowadzi do hali, gdzie wytwarzam pyszne 

czekolady z nadzieniem karmelkowo-truskawkowym!,,. 

- Wobec tego August zostanie przerobiony na nadzienie karmelkowo-

truskawkowe! — wrzasnęła pani Smalec, — Biedny August! Jutro 

rano będą go sprzedawać w całym kraju!..; 

- Bardzo możliwe,,. — mruknął pan Smalec. 

- Wiem, że mam rację! — zawołała pani Smalec. 

- To przestaje być zabawne... — zaczął pan Smalec. 



 

 

- Pan Wonka najwyraźniej tak nie uważa! — przerwała pani Smalec. - 

Popatrz tylko na niego! Śmieje się do rozpuku! Jak pan może się 

śmiać z nieszczęścia mojego syna?! Ty potworze! — wrzasnęła i 

skierowała parasolkę w stronę pana Wonki, jakby chciała go nią 

przeszyć. — Bawi to pana, tak?! Bawi pana, że mój syn został 

wessany przez tę potworną rurę?! 

- August jest zupełnie bezpieczny! — odpowiedział chichocząc pan 

Wonka. 

- Zmieni się w nadzienie do czekolady! — wrzasnęła pani Smalec. 

- Nic podobnego! — zawołał pan Wonka, 

- Ależ tak! — krzyknęła pani Smalec. 

- Nigdy bym do tego nie dopuścił! — zaprotestował fabrykant. 

- A dlaczego nie?! — krzyknęła pani Smalec. 

- Bo czekolada miałaby ohydny smak! — odpowiedział pan Wonka. 

— Wyobraźcie sobie tylko; nadzienie karmelkowo-truskawkowe z 

domieszką smalcu! Nikt by czegoś takiego nie kupił!... 

- Wręcz przeciwnie! — zaperzył się pan Smalec. 

- Nie chcę nawet o tym myśleć! — pisnęła pani Smalec. 

- Ani ja! — odparł pan Wonka. — Daję uroczyste słowo honoru, że 

pani syn jest bezpieczny! 

- Skoro jest bezpieczny, to gdzie przebywa?! — warknęła pani 

Smalec. — Chcę go zobaczyć! 

Pan Wonka odwrócił się, strzelił trzykrotnie palcami i w 

mgnieniu oka jak spod ziemi wyrósł koło niego Umpa - Lumpa. 

Skłonił się i uśmiechnął, ukazując piękne białe zęby. Miał 

jasnoróżową skórę, złocistorude włosy i sięgał panu Wonce do kolan. 

Podobnie jak inni Umpa-Lumpa był ubrany w skórę przewieszoną 

przez ramię. 

- Posłuchaj! — odezwał się fabrykant, spoglądając na maleńkiego 

człowieczka. — Zaprowadź państwa Smalców do działu produkcji 

czekolady z nadzieniem karmelkowo - truskawkowym i pomóż im 

odnaleźć syna, Augusta. Został wessany przez rurę. 

Umpa-Lumpa spojrzał przeciągle na panią Smalec i wybuchnął 

dźwięcznym śmiechem. 

- Och, cicho! — zawołał pan Wonka. — Panuj nad sobą! Pani Smalec 

nie widzi w tym nic śmiesznego! 

- Święta racja! — potwierdziła pani Smalec. 



 

 

- Idź prędko do działu produkcji czekolady z nadzieniem 

karmelkowo-truskawkowym, a kiedy się tam znajdziesz weź długi 

drąg i sonduj wielką kadź z czekoladą. Jestem prawie pewien, że 

znajdziesz w niej Augusta. Ale wytężaj wzrok! Musisz się pośpieszyć! 

Jeżeli pozwolimy mu zbyt długo pływać w tej kadzi, może trafić do 

kotła, gdzie się grzeje nadzienie, a to byłaby prawdziwa katastrofa, nie 

sądzisz? Czekolada stałaby się całkowicie niejadalna!...  

Pani Smalec ryknęła jak rozjuszony tygrys. 

- Ależ ja tylko żartowałem!.,. — zachichotał pan Wonka. — Nie 

miałem na myśli nic złego! Proszę mi wybaczyć! Tak mi przykro! Do 

widzenia państwu! Do widzenia! Do zobaczenia później!... 

Kiedy państwo Smalcowie odeszli spiesznie za swoim małym 

przewodnikiem, Umpa-Lumpa stojący po drugiej stronie rzeki zaczęli 

podskakiwać, tańczyć i bić szaleńczo w maleńkie bębenki. 

- August Smalec! — skandowali. — August Smalec! August Smalec! 

August Smalec!... 

- Co oni robią, dziadku?! — zawołał Karol. — Posłuchaj! 

- Tss! - szepnął Józio. - Chyba zaśpiewają piosenkę!... 

 

August Smalec! — skandowali Umpa-Lumpa. — 

August, ta głupia kupa sadła  

do wielkiej rury wreszcie wpadła!  

Czy należało mu pozwolić, żeby opychał się do woli  

wszystkim, co tylko w ręce wpadnie?!  

Ach! Los ukarał go przykładnie!  

Apetyt miał jak stado wieprzy!  

Na starość tez nie byłby lepszy,  

trwając w ponurej wegetacji  

od podwieczorku do kolacji! 

W takich przypadkach, moi mili,  

nie wolno zwlekać ani chwili!   

Chcieliśmy z nim postąpić zbożnie 

i przeobrazić go ostrożnie 

w coś przyjemnego — w piłkę, w lalkę, 

w misia, w słonika, w damską halkę 



 

 

albo w latarkę, co się świeci.  

Ale ten grubas, drogie dzieci,  

był tak plugawy, zły, ohydny,  

żarłoczny, tępy i bezwstydny, 

że dostaliśmy dzikich torsji, 

a potem, marząc o retorsji;: 

pochwyciliśmy go brutalnie, 

by rzecz zakończyć — radykalnie! 

„Dość! — wrzasnęliśmy. — Łapać gada! 

Znosić nam tego nie wypada! 

Wepchnijmy go do wielkiej rury, 

aby poleciał nią do góry 

i trafił do ogromnej sali, 

gdzie się pod kotłem ogień pali!" 

Lecz nie lękajcie się o Smalca: 

nie chcemy skrzywdzić tego malca, 

choć kiedy wpadnie do maszyny 

i spędzi w niej ze dwie godziny, 

to, przyznać trzeba, własna matka, 

nie zdoła poznać już gagatka! 

Możecie patrzeć nań zza szyby, 

gdy mleć go będą wielkie tryby, 

gdy mu pokruszą wszystkie kości, 

by w nikim już nie budzi! mdłości! 

Później ściśniemy go pod prasą, 

aż się plastyczną stanie masą. 

Kiedy się w kotle podgotuje,  

łakomstwo z niego wyparuje!  

Nareszcie koniec tej przemiany.  

Prawda, że efekt niesłychany?  

Ten grubas, z gębą niczym klucha,  

tłuścioch z brzuszyskiem jak poducha,  

co w każdym budził obrzydzenie,  

teraz — podoba się szalenie!  

Bo komuż nie jest raźniej w duszy,  

gdy go cukrowy ludzik wzruszy?... 



 

 

- Nie mówiłem, że Umpa-Lumpa uwielbiają śpiewać?! — zawołał pan 

Wonka. — Czyż nie są rozkoszni, czarujący? Ale nie wierzcie ani 

jednemu słowu! To wszystko bujdy!... 

- Czy Umpa-Lumpa naprawdę żartują, dziadku? — spytał Karol. 

- Ależ tak! — odpowiedział Józio. — Na pewno żartują. Przynajmniej 

mam taką nadzieję. A ty nie, synku?... 
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Czekoladowa rzeka 

 

- W drogę! — zawołał pan Wonka. — Pośpieszcie się! Pora zwiedzić 

kolejny dział! Nie martwcie się o Augusta Smalca! W końcu tak czy 

owak się znajdzie! Tacy jak on zawsze się znajdują! Następny odcinek 

trasy pokonamy łodzią. Już się zbliża! Patrzcie!... 

Nad wielką rzeką gorącej czekolady snuły się mgliste opary, z 

których nagle wyłoniła się niezwykła, różowa łódź z wysokim 

dziobem i rufą, podobna do łodzi wikingów. Skrzyła się i błyszczała, 

jakby odlano ją z różowego szkła. Po obu stronach poruszały się 

niezliczone wiosła, a gdy podpłynęła bliżej, dzieci i dorośli stojący na 

brzegu zobaczyli, że siedzą przy nich Umpa-Lumpa — co najmniej 

dziesięciu przy każdym wiośle — wypełniając szczelnie cały kadłub. 

- To mój prywatny jacht! — wykrzyknął rozpromieniony pan Wonka. 

— Jest zrobiony z olbrzymiego cukierka! Prawda, że piękny? 

Patrzcie, jak zgrabnie się porusza!... 

Roziskrzona różowa łódź z wydrążonego cukierka przybiła do 

brzegu. Setki Umpa-Lumpa puściły wiosła i spoglądały na gości. Aż 

nagle, z sobie tylko znanego powodu, małe istotki wybuchnęły 

głośnym śmiechem. 

- Co ich tak śmieszy? — spytała Jagoda Beauregarde. 

- Ach, nie przejmujcie się nimi! — zawołał pan Wonka. — Stale się 

śmieją! Wszystko wydaje im się fantastycznym kawałem! Wskakujcie 

do łodzi! No już! Szybko! 

Kiedy wszyscy znaleźli się w środku. Umpa-Lumpa odbili od 

brzegu i powiosłowali szybko w dół rzeki. 

- Ejże! Ejże! Michasiu! — upomniał Michała T. Elewica pan Wonka. 

— Nie liż mojej łodzi! Śłina może ją rozpuścić!... 

- Tato, chcę taką łódź! — zawołała Weruka Solony. — Chcę, żebyś 

mi kupił taką samą różową łódź z wielkiego cukierka, jaką ma pan 



 

 

Wonka! I chcę mieć stu wioślarzy Umpa-Lumpów, żeby mnie wozili, 

i chcę czekoladową rzekę. I jeszcze chcę... 

- Ona chyba chce, żeby jej ktoś przetrzepał skórę! — szepnął Józio do 

Karola. 

Staruszek siedział na rufie tuż obok chłopca. Karol ściskał 

kościstą dłoń dziadka. Wszystko, co dotychczas zobaczył - wielka 

czekoladowa rzeka, wodospad, ogromne ssawy, łąki z mięty, Umpa-

Lumpa, przepiękna różowa łódź, a zwłaszcza sam pan Willy Wonka 

— było tak zdumiewające, że zastanawiał się, czy w ogóle coś go 

jeszcze może zdziwić. Dokąd teraz popłyną? Co zobaczą? I co się 

wydarzy w następnej sali? 

- Cudownie, prawda? — spytał Józio, uśmiechając się do wnuczka. 

Karol skinął głową i odwzajemnił uśmiech. 

Pan Wonka, siedzący tuż obok, sięgnął nagle na dno łodzi, wziął 

duży kufel, zaczerpnął nim czekolady prosto z rzeki i podał chłopcu. 

- Napij się — powiedział. — Dobrze ci to zrobi! Wyglądasz na 

zagłodzonego! 

Po chwili napełnił drugi kufel i podał go Józiowi. 

- Pan także - rzekł. - Wygląda pan jak szkielet! Dlaczego jesteście 

obaj tacy chudzi? Czyżbyście nie mieli co jeść? 

- Ostatnio w domu się nie przelewa — odpowiedział Józio. 

Karol podniósł kufel do ust, a gdy pożywna gorąca czekolada 

wypełniła jego pusty żołądek, zrobiło mu się przyjemnie ciepło i 

ogarnęło go nieziemskie szczęście. 

- Smakuje ci? — spytał pan Wonka. 

- Och, pyszna! — zawołał chłopiec. 

- Jeszcze nigdy nie piłem takiej wspaniałej czekolady! — dodał Józio, 

mlaskając wargami. 

- To dlatego, że mieszam ją przy użyciu wodospadu — wyjaśnił 

fabrykant. 

Łódź podążała szybko w dół rzeki, coraz węższej i węższej. Z 

przodu ukazał się ciemny, okrągły wlot gigantycznego tunelu, do 

którego wpływały czekoladowe nurty. Łódź pędziła właśnie w tym 

kierunku! 

 



 

 

 

 

 

 

 

-  Wiosłujcie szybciej! — krzyknął pan Wonka, zrywając się z miejsca 

i wymachując laseczką. — Cała naprzód! Kurs prosto przed siebie!... 

Umpa-Lumpa naparli na wiosła i łódź wpadła do tunelu. 

Panowała w nim całkowita ciemność i wszyscy pasażerowie 

zaczęli krzyczeć. 

- Czy oni wiedza, dokąd płyną?! — zawołała w mroku Jagoda 

Beauregarde. 

- Nie! Nie wiedzą, dokąd płyną! — odkrzyknął pan Wonka, rycząc ze 

śmiechu. 

 

 

 



 

 

Choć nie wiedzą, dokąd płyną, 

nie jest wcale to ich winą!  

Oni właśnie z tego słyną!  

Uwielbiają gnać w dal siną 

 i godzina za godziną  

wciąż wiosłować z tęgą miną!  

Pasażerów zwiążmy liną,  

bo wnet może wszyscy zginą!  

Pora żegnać się z rodziną!... 

 

- Postradał rozum! — przeraził się jeden z ojców, a pozostali rodzice 

zaczęli wykrzykiwać jeden przez drugiego: 

- Pomieszało mu się! 

- Zbzikowal! 

- Wariat! 

- Obłąkaniec! 

- Pomyleniec! 

- Szurnięty! 

- Szaleniec! 

- Kuku na muniu! 

- Fioł! 

- Stuknięty! 

- Czubek! 

- Świrus! 

- Dość tego! — zawołał Józio. 

- Zapalcie światła! — rozkazał pan Wonka i nagle zapaliły się lampy, 

oświetlając tunel. Karol zauważył, że jest on podobny do gigantycznej 

rury o śnieżnobiałych, nieskazitelnie czystych ścianach. Rzeka płynęła 

w tunelu bardzo szybko, a Umpa-Lumpa wiosłowali jak szaleni, toteż 

łódź śmigała do przodu w dzikim tempie, lecz mimo to pan Wonka 

stale poganiał wioślarzy. Szaleńczy pęd sprawiał mu najwyraźniej 

ogromną przyjemność; różowa łódź pruła czekoladową toń, on zaś 

podskakiwał na rufie, klaskał w dłonie, śmiał się i zerkał na 

pasażerów, by się przekonać, czy oni również są zadowoleni.  

- Patrz, dziadku! — zawołał Karol. — W ścianie są drzwi!... 



 

 

Tuż ponad powierzchnią rzeki w ścianie znajdowały się zielone 

drzwi. Kiedy przepływali obok, Karol zdążył odczytać wiszącą na 

nich tabliczkę: 

 

MAGAZYN NUMER PIĘĆDZIESIĄT CZTERY. 

KREMY RÓŻNYCH RODZAJÓW. 

KREM POZIOMKOWY, KREM KAWOWY, 

KREM DO WŁOSÓW 

 

- Krem do włosów?! — zdumiał się Michał T. Elewic. — Nie 

produkuje pan chyba kremu do włosów?!  

- Wiosłujcie dalej! — krzyknął pan Wonka. — Nie mam czasu 

odpowiadać na niemądre pytania!... Przemknęli koło czarnych drzwi z 

napisem: 

 

MAGAZYN NUMER SIEDEMDZIESIĄT JEDEN. 

BICZE RÓŻNYCH KSZTAŁTÓW I ROZMIARÓW 

 

- Bicze?! — zawołała Weruka Solony. Po co panu bicze, do licha?! 

- Do bicia śmietany, ma się rozumieć! — odpowiedział fabrykant. — 

Jak można ubić śmietanę bez bicza?! Bita śmietana nie jest bitą 

śmietaną, jeśli nie ubija jej się biczem! Tak samo jaja w koszulkach 

nie są jajami w koszulkach, dopóki nie ubierze się ich w koszulki! 

Wiosłujcie dalej… 

Minęli żółte drzwi z napisem: 

 

MAGAZYN NUMER SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM. 

MASA MARCEPANOWA, MASA POMARAŃCZOWA, 

MASA MIGDAŁOWA ORAZ CIEMNA MASA 

 

- Ciemna masa?! — zdumiała się Jagoda Beauregarde. 

- Sama jesteś ciemna masa! — wykrzyknął pan Wonka. — Nie czas 

na kłótnie! Wiosłujcie! Wiosłujcie! Cała naprzód!... 



 

 

Ale już po kilku sekundach, gdy przed dziobem pojawiły się 

jasnoczerwone drzwi, fabrykant pomachał nagle laseczką 

i krzyknął: 

 - Stać!... 
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Dział wynalazków: wieczne miętówki i toffi na porost 

włosów 

 
Kiedy pan Wonka zawołał: „Stać!", Umapa-Lumpa zaczęli z 

całych sił wiosłować wstecz, by wyhamować straszliwy pęd. Łódź 

zatrzymała się. 

Umpa-Lumpa skierowali ją do jasnoczerwonych drzwi, na 

których znajdował się napis: 

 

DZIAŁ WYNALAZKÓW. 

WSTĘP SUROWO WZBRONIONY 

 

Fabrykant wyjął z kieszeni klucz, wychylił się za burtę i włożył 

go do dziurki. 

- To najważniejszy dział fabryki! — oznajmił. — Tu przygotowuję 

wszystkie swoje sekretne receptury! Stary Fickelgruber oddałby 

przednie zęby, abym go tu wpuścił bodaj na trzy minuty! Tak samo 

Prodnose, Slugworth i wszyscy inni producenci kiepskich czekolad! A 

teraz posłuchajcie! Kiedy wejdziecie do środka, musicie się 

zachowywać naprawdę grzecznie! Nie wolno wam niczego dotykać; 

niczego nie wylejcie, a już zwłaszcza niczego nie kosztujcie! Zgoda? 

- Tak! Tak! — zawołały dzieci. — Nie będziemy niczego dotykać! 

- Jeszcze nikt tu nigdy nie wszedł, nawet Umpa-Lumpa! — dodał pan 

Wonka. Otworzył drzwi i zszedł z pokładu łodzi prosto do sali. 

Dzieci i dorośli podążyli niezgrabnie za nim. 

- Niczego nie dotykajcie! — powtórzył. — I nie przewróćcie żadnego 

naczynia! 

Karol rozglądał się po ogromnym pomieszczeniu, które 

wyglądało jak pracownia średniowiecznego alchemika. W czarnych 

metalowych kotłach warzyły się i bulgotały tajemnicze substancje, 

syczała para, coś smażyło się na patelniach, dźwięczały i łomotały 

dziwne żelazne machiny. Po ścianach i sufitach biegły rury, a w całej 

sali, pełnej pary i dymu, rozchodziły się smakowite zapachy. 



 

 

 

 

Pana Wonkę ogarnęła prawdziwa euforia; od razu było widać, że 

jest to jego ulubiony dział fabryki. Biegał między naczyniami i 

urządzeniami jak dziecko, które dostało na gwiazdkę stos prezentów i 

nie może się zdecydować, co najpierw obejrzeć. Zdjął pokrywę 

ogromnego kotła i powąchał zawartość; podbiegł do beczki, zanurzył 

palec w gęstej żółtej mazi i oblizał go; podbiegł do jednej z machin i 

przekręcił kilka zaworów; zajrzał z niepokojem przez szklaną szybkę 

do gigantycznego pieca, po czym zatarł ręce i zaczął mruczeć z 

zadowoleniem na widok tego, co ujrzał w środku. Po chwili podszedł 

do innej maszyny, małej i lśniącej, która wydawała miarowe 

sapnięcia, a po każdym z nich wylatywał z niej duży zielony cukierek 

i wpadał do koszyka na podłodze. Przynajmniej wyglądało to jak 

cukierek. 

- Wieczne miętówki! — zawołał z dumą pan Wonka.— To absolutna 

nowość! Są przeznaczone dla dzieci, które mają bardzo małe 

kieszonkowe. Wieczną miętówkę można ssać, ssać i ssać bez końca, a 

ona nigdy się nie zmniejsza! 

- Jak guma do żucia! — wykrzyknęła Jagoda Beauregarde. 



 

 

- Nie jak guma! — zaprzeczył pan Wonka. — Gumę się gryzie; 

gdybyś próbowała ugryźć taką miętówkę, połamałabyś sobie zęby. Te 

cukierki nigdy się nie zmniejszają ani nie rozpuszczają! Tak 

przynajmniej sądzę. Testuję właśnie ten wyrób w dziale badań w 

sąsiedniej sali. Umpa-Lumpa ssie miętówkę bez przerwy już od roku, 

a ona wciąż jest taka sama jak na początku! 

A oto zupełnie nowy gatunek toffi! — ciągnął 

rozentuzjazmowany fabrykant, biegnąc na drugi koniec sali. 

Zatrzymał się koło dużej patelni, na której skwierczała gęsta fioletowa 

maź. 

Karol wspiął się na palce i popatrzył na gotującą się masę. 

- Toffi na porost włosów! — zawołał pan Wonka. — Wystarczy zjeść 

odrobinę tej masy i po trzydziestu minutach wyrasta człowiekowi 

nowa wspaniała czupryna. A do tego broda i wąsy! 

- Broda i wąsy? — zdziwiła się Weruka Solony. — Po co komu broda 

i wąsy?! 

- Byłoby ci z nimi bardzo do twarzy, lecz niestety mikstura nie jest 

jeszcze gotowa — odparł pan Wonka. — Na razie działa zbyt 

gwałtownie. Wypróbowałem ją wczoraj na pewnym Umpa-Lumpa; 

natychmiast wyrosła mu gęsta czarna broda. Rosła tak szybko, że 

wkrótce pokryła całą podłogę niczym włochaty dywan! Nie 

nadążaliśmy jej ścinać! W końcu trzeba było użyć kosiarki do 

trawników! Ale już niedługo udoskonalę tę miksturę. A wówczas mali 

chłopcy i małe dziewczynki nie będą już mogli chodzić łysi; nie 

pomogą żadne wymówki!... 

- Ale przecież mali chłopcy i małe dziewczynki nie są łysi! — 

przerwał Michał T. Elewic. 

- Nie sprzeczaj się ze mną, drogi chłopcze, bardzo proszę! — zawołał 

pan Wonka. — Tracimy tylko cenny czas! A teraz pokażę wam coś, z 

czego jestem niesłychanie dumny! Ale uważajcie! Nie wolno niczego 

dotykać! Odsuńcie się!... 
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Niezwykła guma do żucia 

 
Pan Wonka zaprowadził gości do ogromnej machiny, która stała 

w samym środku sali. Błyszcząca metalowa konstrukcja wznosiła się 

wysoko nad głowami widzów. Z jej szczytu wystawały setki 

szklanych rurek, które biegły w dół i urywały się ponad ogromną 

okrągłą kadzią podobną do wanny. 

- Zaczynamy! — zawołał fabrykant i nacisnął trzy guziczki na 

korpusie urządzenia. 

 

 
 



 

 

Po chwili z wnętrza dobiegł potężny łoskot; maszyna zakolebała 

się gwałtownie i buchnęły z niej kłęby pary, a dzieci i dorośli 

spostrzegli, że szklanymi rurkami płyną jakieś ciecze i wpadają z 

chlupotem do okrągłej kadzi. Ciecz w każdej rurce miała inną barwę, 

tak że w naczyniu mieszały się wszystkie kolory tęczy. Wyglądało to 

przepięknie. Kiedy kadź była prawie pełna, pan Wonka nacisnął inny 

guzik; przepływ cieczy natychmiast ustał i rozległ się warkot: to 

zaczęły się obracać łopatki ogromnego wirnika, mieszając zawartość 

kadzi. Po chwili mieszanina jęła się pienić. W miarę jak piany 

przybywało, zmieniała ona barwę: była błękitna, biała, zielona, żółta, 

a potem znowu błękitna. 

- Teraz uważajcie! — zawołał fabrykant. 

Goście usłyszeli pstryknięcie i wirnik przestał warczeć. Nagle 

rozległ się głośny chlupot i błękitna piana wypełniająca kadź została 

szybko wessana z powrotem do maszyny. Przez moment panowała 

cisza, po czym z wnętrza urządzenia dobiegło kilka dziwnych 

łoskotów.  Później znów zapadła cisza. Aż raptem machina wydała 

potężne, przerażające stęknięcie i z jej korpusu wysunęła się niewielka 

szufladka, w której leżało coś małego, szarego i niepozornego. 

Wszyscy pomyśleli, że to na pewno jakaś pomyłka, bo dziwny 

przedmiot przypominał kawałek zwykłej tekturki 

Dzieci i dorośli spoglądali w milczeniu na podajnik. 

- Czy to już wszystko? — spytał z niesmakiem Michał T. Elewic.  

- Wszystko - odrzekł pan Wonka, spoglądając z dumą na produkt. — 

Wiecie, co to takiego?     

Przez chwilę panowała cisza. Nagle Jagoda Beauregarde, 

nastolatka stale żująca gumę, wydała entuzjastyczny okrzyk: 

- To przecież guma do żucia!... 

- Racja! - zawołał pan Wonka i mocno klepnął Jagodę w plecy. — To 

guma do żucia! Najbardziej niezwykła, najbardziej czarodziejska, 

najbardziej zdumiewająca guma do żucia na świecie!... 
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Żegnaj, Jagodo! 

 
- Ta guma to mój ostatni, największy, rewelacyjny wynalazek! — 

ciągnął pan Wonka. — Może zastąpić cały obiad złożony z trzech 

dań! 

- Co to za bzdury?! — rzucił jeden z ojców. 

- Drogi panie, pojawienie się tej gumy w sprzedaży wywoła rewolucję 

na skalę światową! — zawołał fabrykant. — Znikną kuchnie, a ludzie 

przestaną gotować posiłki! Nikt nie będzie kupował mięsa ani 

artykułów spożywczych! Znikną noże, widelce i talerze! Nie będzie 

zmywania! Nie będzie odpadków! Nie będzie bałaganu! Tylko 

czarodziejska guma do żucia firmy Wonka — zamiast śniadania, 

obiadu i kolacji! Ten kawałek gumy, który przed chwilą 

wyprodukowałem, zastępuje zupę pomidorową, befsztyk i ciasto z 

jagodami, ale można tworzyć dowolne zestawy dań! 

- Jak to zupę pomidorową, befsztyk i ciasto z jagodami? — spytała 

Jagoda Beauregarde. 

- Gdybyś zaczęła żuć tę gumę, miałabyś wrażenie, że jesz obiad! — 

wyjaśnił fabrykant. — To zupełnie zdumiewające! Człowiek 

naprawdę czuje w ustach kolejne potrawy i ma wrażenie, że je 

przełyka! Są smaczne i zaspokajają głód! Wspaniałe!... 

- Przecież to niemożliwe! — odezwała się Weruka Solony. 

- Guma do żucia, tak? Coś w sam raz dla mnie! — zawołała Jagoda 

Beauregarde. Wypluła szybko swoją rekordową gumę i przylepiła ją 

sobie za lewym uchem. — Niech mi pan da tę swoją czarodziejską 

gumę: przekonamy się, ile jest warta — odezwała się do pana Wonki. 

- Uważaj, Jagodo! — zaprotestowała pani Beauregarde. — Nie zrób 

jakiegoś głupstwa, dziecko! 

- Chcę tę gumę! — rzekła z uporem Jagoda. — Czy to takie głupie? 

- Wolałbym, żebyś jej nie żuła — rzekł łagodnie pan Wonka. — 

Widzisz, to nie jest gotowy produkt. Muszę jeszcze coś niecoś 

ulepszyć... 



 

 

- Och, mam to gdzieś! — zniecierpliwiła się Jagoda i nagle, nim pan 

Wonka zdążył ją powstrzymać, wyciągnęła tłustą rękę, chwyciła 

niezwykłą gumę, wepchnęła sobie do ust i natychmiast zaczęła ją 

miażdżyć swoimi potężnymi, muskularnymi szczękami. 

- Nie!... — zawołał pan Wonka. 

- Fantastyczne! — krzyknęła Jagoda. — To zupa pomidorowa! 

Ciepła, zawiesista i pyszna! Czuję ją w ustach!... 

- Przestań! — zawołał pan Wonka. — Guma nie jest jeszcze gotowa! 

Ciągle nad nią pracuję!... 

- Ależ jest gotowa! — odpowiedziała Jagoda. — Ma świetny smak! O 

rany, jaka ekstra zupa!... 

- Wypluj ją! — krzyknął fabrykant. 

- Smak się zmienia! — ciągnęła Jagoda, żując gumę i uśmiechając się 

od ucha do ucha. — Zaczyna się drugie danie! To befsztyk! Miękki i 

soczysty! O kurczę, ekstra! Kartofle w mundurkach też są świetne! 

Mają chrupiącą skórkę i są polane masełkiem!... 

- Bardzo ciekawe, Jagodo! — zauważyła pani Beauregarde. — Jesteś 

doprawdy bystrą dziewczynką! 

- Żuj dalej, skarbie! — odezwał się pan Beauregarde. — Nie 

przerywaj ani na chwilę! To wielki dzień dla naszej rodziny! Nasza 

córeczka to pierwsza osoba na świecie, która zastąpiła obiad gumą do 

żucia! 

Wszyscy spoglądali na Jagodę Beauregarde, żującą niezwykłą 

gumę. Mały Karol Szaflik wpatrywał się jak zahipnotyzowany w 

mięsiste, grube wargi, które poruszały się podczas żucia; Józio, 

stojący obok niego, również gapił się na dziewczynę. Tymczasem pan 

Wonka załamywał ręce i krzyczał: 

- Nie, nie, nie, nie, nie! Guma jeszcze nie jest gotowa! Tak nie wolno! 

Przestań!... 

- A teraz ciasto z jagodami! — zawołała Jagoda. — O rany, pycha! 

Coś niesamowitego! Mam wrażenie, że jem wielkie kawałki 

najpyszniejszego ciasta z jagodami na świecie!... 

- Wielkie nieba, dziewczyno, co się dzieje z twoim nosem?! — 

pisnęła nagle pani Beauregarde. 

- Och, cicho, mamo! Daj mi skończyć! — odpowiedziała Jagoda. 



 

 

- Twój nos robi się granatowy! — wołała pani Beauregarde. — Twój 

nos jest granatowy jak jagoda!... 

- Matka ma rację! — krzyknął pan Beauregarde. — Twój nos zrobił 

się fioletowy! 

- O co wam chodzi?! — spytała Jagoda, nie przestając 

żuć. 

- Twoje policzki! — wrzeszczała pani Beauregarde. — One także 

stają się granatowe! I broda! Cała twoja twarz jest granatowa!... 

- Natychmiast wypluj tę gumę! — rozkazał pan Beauregarde. 

- Litości! Ratunku! — ryczała pani Beauregarde. — Jagoda jest cała 

granatowa! Nawet jej włosy zmieniają kolor! Jagodo, stajesz się 

podobna do jagody! Co się z tobą dzieje?! 

- Mówiłem, że guma nie jest jeszcze gotowa! — westchnął pan 

Wonka, kręcąc smutno głową. 

- Nic pan nie mówił! — prychnęła pani Beauregarde. — Niech pan 

tylko popatrzy na naszą córkę! 

Wszyscy gapili się na Jagodę, która wyglądała doprawdy 

okropnie. Jej twarz, ręce, nogi, szyja — w gruncie rzeczy całe ciało, a 

nawet bujne kręcone włosy - przybrały zjadliwy fioletowy kolor. 

- Przy deserze zawsze wszystko się psuje! — znów westchnął pan 

Wonka. — To przez ciasto z jagodami, ale już wkrótce je poprawię, 

przekonacie się! 

- Dziecko, przecież ty puchniesz w oczach! — wrzasnęła pani 

Beauregarde. 

- Niedobrze mi... — wyjąkała Jagoda. 

- Puchniesz w oczach! — powtórzyła pani Beauregarde. 

- Nieszczególnie się czuję! — wystękała Jagoda. 

- Nic dziwnego! — zauważył pan Beauregarde. 

- Wielkie nieba, dziewczyno! — zaskrzeczała pani Beauregarde. — 

Puchniesz jak balon!... 

- Jak jagoda — uściślił pan Wonka. 

- Wezwijcie lekarza! — wrzasnęła pani Beauregarde. 

- Przekłujmy ją szpilką! — doradził jeden z ojców. 

- Ratujcie ją! — wołała pani Beauregarde, załamując ręce. 

 



 

 

Ale Jagody nie można już było uratować. Puchła i rozdymała się 

w takim tempie, że w niespełna minutę zmieniła się w gigantyczną 

niebieską kulę — ogromną czarną jagodę z parą malutkich nóżek, parą 

malutkich ramion oraz maleńką główką na szczycie. 

- Zawsze to samo! — westchnął pan Wonka. — Testowałem już tę 

gumę na dwudziestu Umpa-Lumpa w dziale badań i wszyscy zmienili 

się w jagody. To wyjątkowo irytujące. Nic a nic z tego nie 

rozumiem... 

- Ale ja nie chcę, żeby moja córka była jagodą! — wrzasnęła pani 

Beauregarde. — Proszę natychmiast przywrócić jej poprzednią 

postać!... Fabrykant pstryknął palcami i w mgnieniu oka stanęło 

przed nim dziesięciu Umpa-Lumpa. 

- Wtoczcie pannę Beauregarde do łodzi i zawieźcie do 

wyciskalni soku — zakomenderował. 

- Wyciskalni soku?! — ryknęła pani Beauregarde. — Co oni z nią 

zrobią?! 

- Wycisną z niej sok — wyjaśnił pan Wonka. — Trzeba natychmiast 

wycisnąć z niej sok; później poczekamy i zobaczymy, co z tego 

wyniknie. Ale niech się pani nie martwi, droga pani. Postawimy pani 

córkę na nogi, przyrzekam. Doprawdy, tak mi przykro, tak mi 

przykro... 

Dziesięciu Umpa-Lumpa toczyło już ogromną jagodę po 

podłodze działu wynalazków w stronę drzwi, gdzie na czekoladowej 

rzece kołysała się łódź. Państwo Beauregarde'owie pośpieszyli za 

nimi. Reszta gości, w tym Karol i Józio, stała w zupełnym bezruchu, 

obserwując odjazd nieszczęsnej rodziny. 

- Posłuchaj, posłuchaj, dziadku! — szepnął Karol. — Umpa-Lumpa w 

łodzi zaczynają śpiewać! 

W sali wyraźnie rozległ się chór stu głosów: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nawyk to brzydki i plugawy 

Ruszać szczękami dla zabawy,  

Bo wszyscy wokół tracą nerwy 

Gdy gumę żuje ktoś bez przerwy! 

(Lepiej już nawet niczym prosię, 

Przy podwieczorku dłubac w nosie!) 

Najgłupsze nawet wiedzą ciumy, 

Że nie popłaca żucie gumy: 

Po świecie krąży wiele wersji 

Na temat skutków tej perwersji. 

Czyżbyście dotąd nie poznali 

Strasznej historii panny Ali? 

Ala coś miała w sobie z muła 

I bez ustanku gumę żuła 

Żuła ją w parku i w kąpieli,  

W tramwaju i na karuzeli, 



 

 

żuła ją W szkole i w kościele...  

Doprawdy, tego już za wiele!...  

Gdy raz nie mogła dostać gumy,  

przegryzła statkom w porcie cumy, 

a potem żula, co popadło: 

parkan, stos cegieł, drąg, imadło, 

śmieci, co leżą na dnie kosza, 

a nawet ucho listonosza! 

Żula i żula tak zawzięcie 

jak krowa, którą męczy wzdęcie, 

psychiczne tłumiąc w sobie lęki 

i rozwijając mięśnie szczęki. 

Żula tak gumę długie lata, 

całkiem stracona już dla świata, 

nie wiedząc — dobrze tak fujarze! — 

że los straszliwie ją ukarze! 

Raz, trzy brzoskwinie zjadłszy z puszki, 

czytała romans do poduszki 

i żula gumę balonową 

(zaledwie wczoraj wzięła nową!) 

Wreszcie na tackę ją wypluła, 

bo nagle senna się poczuła, 

i rozpuściwszy bujne loki 

wkrótce zapadła w sen głęboki. 

Lecz oto nagłe cud prawdziwy! 

Rzecz niesłychana! Dziw nad dziwy! 

Ala, choć niby smacznie spala, 

szczękami dalej poruszała! 

Ruszała nimi nawet we śnie, 

ciamkając przy tym tak obleśnie 

niczym krokodyl albo krowa. 

Była to CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA!... 

Minęły szybko dwie godziny,  

wokół bryzgały krople śliny,  

a jej się wciąż ruszały szczęki  

pośród wyraźnych oznak męki.  

Długo zgrzytała niczym piła,  



 

 

aż wreszcie język utraciła:  

odgryzła go ruchami trzema  

i już na zawsze była niema!  

Później nastąpił wstrząs psychiczny  

i zanik mózgu błyskawiczny;  

trafiła w końcu panna Ala  

na resztę życia do szpitala!  

Małą Jagodę — wielkie nieba! —  

ocalić przed tym losem trzeba!  

Pora odłożyć na bok anse:  

to biedne dziecko wciąż ma szansę!  

Jeśli przeżyje tę kurację,  

sama nam wtedy przyzna rację!... 
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W korytarzu 

 
- Ha, ubyło dwoje niegrzecznych dzieci, ale zostało troje grzecznych! 

— odezwał się pan Wonka. — Chyba powinniśmy szybko opuścić tę 

salę, nim stracimy jeszcze kogoś! 

- Czy Jagoda Beauregarde będzie znowu normalna, czy już na zawsze 

zostanie jagodą? — spytał z niepokojem Karol. 

- Błyskawicznie wycisną z niej sok! — odpowiedział fabrykant. — 

Wtoczą ją do wyciskarki i wyjdzie cieniutka jak patyczek! 

- Ale czy zostanie granatowa? — dopytywał się Karol. 

- Będzie fioletowa! — zawołał pan Wonka. — Całe jej ciało stanie się 

fioletowe! Ale cóż robić! Właśnie do tego prowadzi żucie tych 

okropnych gum! 

- Skoro uważa pan gumy za takie okropne, to dlaczego je pan 

produkuje? — spytał Michał T. Elewie. 

- Dlaczego mówisz tak cicho? Nic nie słyszę! — odparł pan Wonka. 

— Ruszajmy! W drogę! Szybko! Chodźcie za mną! Znów pójdziemy 

korytarzem!... 

Pan Wonka potruchtał na drugi koniec sali i otworzył małe 

sekretne drzwiczki ukryte za rurami i urządzeniami. Podążyło za nim 

troje dzieci: Weruka Solony, Michał T. Elewic i Karol Szaflik, wraz z 

pięcioma dorosłymi opiekunami. 

Znów znaleźli się w jednym z długich różowych korytarzy, od 

którego odchodziły inne różowe korytarze. Pan Wonka 

podążał spiesznie na czele pochodu, skręcając to w lewo. to 

w prawo. 

- Trzymaj mnie mocno za rękę synku! Nie chciałbym 

się zgubić w tym strasznym labiryncie! — szepnął Józio. 

- Nie marudźmy! — powtarzał fabrykant. — W tym 

tempie niczego nie zobaczymy!... 

W czarnym cylindrze na głowie i z rozwianymi połami 

śliwkowego fraka, pędził naprzód nie kończącymi się różowymi 

korytarzami. 



 

 

Pochód minął drzwi w ścianie. 

- Nie mamy czasu, by tu wchodzić! — zawołał pan Wonka. — 

Naprzód! Naprzód!... 

Minęli kolejne drzwi, później jeszcze jedne i jeszcze jedne. W 

tym miejscu drzwi znajdowały się co dwadzieścia kroków, a na 

każdych wisiała tabliczka z napisem. Z wnętrza ukrytych za nimi 

pomieszczeń dobiegały dziwne metaliczne odgłosy; przez dziurki od 

klucza sączyły się smakowite wonie, a niekiedy przez szpary buchały 

obłoczki kolorowej pary. 

Józio i Karol podbiegali co kilka kroków, by nadążyć za panem 

Wonką, ale udało im się odczytać napisy na niektórych drzwiach. 

Jeden z nich brzmiał: 

 

JADALNE PODUSZKI Z PTASIEGO MLECZKA 

 

- Poduszki z ptasiego mleczka są cudowne! — zawołał 

fabrykant, przebiegając koło drzwi. — Kiedy pojawią się w sklepach, 

ludzie oszaleją! Ale nie mamy czasu, żeby tam 

wchodzić! Nie mamy czasu... 

Na następnych drzwiach wisiała tabliczka: 

 

TAPETY DO LIZANIA DLA PRZEDSZKOLI 

 

- Tapety do lizania to genialny pomysł! — zawołał pan Wonka, 

przebiegając obok. — Są na nich wizerunki owoców: bananów, 

jabłek, pomarańczy, winogron, ananasów, truskawek, blagód... 

- Blagód?! — zdumiał się Michał T. Elewie. 

- Nie przerywaj! — przywołał go do porządku pan Wonka. — Na 

tapetach są podobizny różnych owoców; kiedy ktoś poliże banana, 

czuje smak banana. A gdy poliże truskawkę, czuje smak truskawki. A 

kiedy poliże blagodę, czuje smak blagody... 

- Ale jak smakuje blagoda? 

- Znowu mówisz za cicho! Następnym razem pytaj głośniej! Naprzód! 

Pośpieszmy się!  

Na kolejnych drzwiach znajdował się napis: 

 

 



 

 

GORĄCE LODY 

 

- Gorące lody są doskonałe w zimie! — wyjaśnił pan Wonka,  

przebiegając obok. — Można się nimi znakomicie rozgrzać! 

Produkuję także gorące kostki lodu do herbaty, żeby stygła wolniej.  

Napis na następnych drzwiach głosił: 

 

KROWY, KTÓRE DAJĄ CZEKOLADOWE MLEKO 

 

- Ach, moje śliczne małe krówki! — zawołał pan 

Wonka. — Uwielbiam je! 

- Dlaczego nie możemy ich zobaczyć?! — spytała Weruka Solony. — 

Dlaczego mijamy pędem tyle ciekawych działów?! 

- Zatrzymamy się w odpowiednim czasie! — odparł fabrykant. — Nie 

bądź taka niecierpliwa!  

Na kolejnych drzwiach znajdowała się tabliczka: 

 

WODA GAZOWO-BALONOWA 

 

- To świetna rzecz! — zawołał fabrykant. — Wodę nasyca się 

specjalnym gazem, lżejszym od powietrza, i po jej wypiciu człowiek 

natychmiast wzbija się do góry jak balon, aż wreszcie uderza głową w 

sufit i wisi jak żyrandol! 

- A jak się opuszcza na dół? — spytał Karol. 

- Musi oczywiście beknąć — wyjaśnił pan Wonka. — Musi beknąć w 

bardzo niekulturalny sposób, pozbyć się gazu i opaść na podłogę! Ale 

nie wolno pić tej wody na wolnym powietrzu! Nigdy nie wiadomo, 

jak wysoko człowiek się uniesie! Raz dałem się jej napić na 

dziedzińcu pewnemu staremu Umpa-Lumpa, a on wzbijał się, wzbijał, 

aż wreszcie zniknął mi z oczu. Było to bardzo smutne! Nigdy go 

więcej nie widziałem... 

- Powinien był beknąć — stwierdził Karol. 

- Jasne, że powinien! — odpowiedział pan Wonka. — Stałem na 

dziedzińcu i krzyczałem: „Beknij, ty ośle, bo inaczej nigdy nie 

opadniesz na dół!" Ale on nie mógł albo nie chciał beknąć; nie wiem, 

dlaczego tego nie zrobił. Może był za dobrze wychowany? Teraz jest 

pewnie na księżycu... 

Na następnych drzwiach widniał napis: 



 

 

 

CUKIERKI, KTÓRE SIĘ OBRACAJĄ 

 

- Zaczekajcie! — zawołał fabrykant i nagle się zatrzymał. — Jestem 

bardzo dumny ze swoich cukierków, które się obracają. Zerknijmy na 

nie... 
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Cukierki, które się obracają 

 
Goście stłoczyli się pod drzwiami, w których znajdowało się 

szklane okienko. Józio uniósł Karola. aby chłopiec mógł zajrzeć do 

środka, i Karol zobaczył długi stół na którym leżały niezliczone rzędy 

białych kwadratowych cukierków. Przypominały one do złudzenia 

kostki cukru, tyle że każdy miał namalowaną śmieszną różową 

twarzyczkę. Przy końcu stołu kilku Umpa-Lumpa pracowicie 

domalowywało cukierkom różowe oblicza. 

- Oto cukierki, które się obracają! — zawołał pan Wonka. 

- Wcale nie widzę, żeby się obracały - zauważył Michał T. Elewic. 

- Są nieruchome — stwierdziła Weruka Solony. — Zupełnie 

nieruchome! 

- Owszem, nieruchome! - odparł pan Wonka. - A jednak się obracają! 

- Przecież to nieprawda! — zawołała Weruka. 

- Właśnie że prawda! — odrzekł pan Wonka. — Taką mają naturę! 

-  A ja widzę, że leżą bez ruchu na stole! - zaprotestowała Weruka. - 

Ani drgną! 

- A jednak się obracają! — upierał się pan Wonka. 

- Na pewno nie! — zaperzyła się Weruka. 

- Weruko, skarbie, nie bierz poważnie tego, co mówi pan Wonka — 

stwierdziła pani Solony. — Przecież to kłamczuch!... 

- Uwędź sobie łeb, droga stara makrelo! — odezwał się fabrykant. 

- Jak pan śmie odzywać się do mnie w taki sposób?! — oburzyła się 

pani Solony. 

- Och, zamknij dziób! — prychnął zniecierpliwiony pan Wonka. — A 

teraz popatrzcie!... 

Wyjął z kieszeni klucz, przekręcił go w zamku, otworzył drzwi i 

nagle, na dźwięk otwieranych drzwi, wszystkie kwadratowe cukierki 

obejrzały się, żeby zobaczyć, kto wchodzi do pomieszczenia. Ich 

maleńkie twarzyczki naprawdę obróciły się w stronę drzwi i 

popatrzyły na pana Wonkę. 

- Widzieliście?! — zawołał tryumfalnie fabrykant. — Obracają się! 

Nie ma żadnych wątpliwości! To cukierki, które się obracają! 



 

 

 

 

- Na Boga, racja! — wykrzyknął Józio. 

- Chodźmy! — zawołał pan Wonka, znów ruszając korytarzem. — 

Naprzód! Nie marudźmy!... 

Na następnych drzwiach znajdował się napis: 

 

RUM-JANEK I WIN-JANEK 

 

- Brzmi to dość interesująco — zauważył tata Weruki, pan Solony. 

- Wspaniałe napoje! — odrzekł pan Wonka. — Umpa - Lumpa po 

prostu je uwielbiają! Posłuchajcie! Właśnie się nimi raczą! 

Zza zamkniętych drzwi dobiegały głośne wybuchy śmiechu i chóralne 

śpiewy. 

- Są pijani w sztok — stwierdził pan Wonka. — Najbardziej lubią 

rum-Janek. Win-Janek również cieszy się dużą popularnością. Proszę, 

chodźmy! Naprawdę nie powinniśmy tak często się zatrzymywać!... 

Fabrykant skręcił w prawo, później w lewo, aż wreszcie dotarł 

na szczyt wysokich schodów. Zjechał na dół po poręczy, a trójka 

dzieci poszła za jego przykładem. Pani Solony i pani Elewie, jedyne 

kobiety wchodzące w skład wycieczki, były już bardzo zdyszane. Pani 

Solony, gruba, niska i krótkonoga, sapała niczym nosorożec. 

- Tędy! — zawołał na dole pan Wonka i skręcił w lewo. 

- Wolniej! — rzekła błagalnie pani Solony. 

- Wykluczone! — odpowiedział fabrykant. — Gdybym zwolnił, nigdy 

nie dotarlibyśmy na czas do celu! 



 

 

- Do jakiego celu? — spytała Weruka. 

- Nie bądź taka ciekawska! — zganił ją pan Wonka. — Niedługo się 

przekonasz!... 
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Weruka i wiewiórki 

 

Pan Wonka ciągle pędził korytarzem. Na następnych 

drzwiach znajdował się napis: 

 

DZIAŁ ŁUSKANIA ORZECHÓW 

 

- Dobrze! — stwierdził fabrykant - Zatrzymajmy się tu na chwilę i 

złapmy oddech. Możecie zajrzeć do środka przez szybkę w drzwiach. 

Ale broń Boże nie wchodźcie do tej sali! Przeszkodzilibyście 

wiewiórkom w pracy! Wszyscy stłoczyli się koło drzwi. 

- Patrz, dziadku, och patrz! — zawołał Karol. 

- Wiewiórki! — wrzasnęła Weruka. 

- O rany! — krzyknął Michał T. Elewic. 

Widok był rzeczywiście zdumiewający. Wokół ogromnej ławy 

siedziało na wysokich stołkach chyba ze sto wiewiórek. Na ławie 

piętrzyły się stosy orzechów włoskich, a wiewiórki łuskały je z 

niezwykłą prędkością. 

- To wiewiórki specjalnie tresowane do tej pracy — wyjaśnił pan 

Wonka. 

- Dlaczego zatrudnia pan do tego wiewiórki, a nie Umpów-Lumpów? 

— spytał Michał T. Elewie. 

- Bo Umpa-Lumpa zawsze kruszą przy tym orzechy. Nikt oprócz 

wiewiórek nie potrafi wyjąć orzecha w całości. To bardzo trudne. 

Dlatego właśnie używam do tego wiewiórek. Czyż nie robią tego 

wspaniale? Spójrzcie tylko: najpierw opukują orzeszek, żeby się 

przekonać, czy nie jest pusty. Poznają to po dźwięku. Pustych nie 

rozłupują, tylko wyrzucają do zsypu. O, patrzcie! Wiewiórka siedząca 

najbliżej nas znalazła pusty orzeszek! 



 

 

Goście obserwowali wiewiórkę, która opukiwała orzeszek; 

przechyliła główkę na bok, słuchając ze skupieniem, po czym 

wyrzuciła orzech przez ramię do dużej dziury w podłodze. 

- Hej, mamo! — zawołała nagle Weruka Solony. — 

Chcę wiewiórkę! Chcę taką wiewiórkę jak te!... 

- Nie bądź niemądra, skarbie — odpowiedziała pani 

Solony. — To wiewiórki pana Wonki... 

- Nic mnie to nie obchodzi! — krzyknęła Weruka. — Chcę 

wiewiórkę! W domu mam tylko dwa psy, cztery koty, sześć królików, 

dwie papużki, trzy kanarki, zieloną arę, żółwia, złote rybki, białe 

myszki i tego głupiego starego chomika! Chcę wiewiórkę!... 

W tym momencie wystąpił ojciec Weruki, pan Solony. 

- Bardzo dobrze, mój panie — odezwał się z ważną miną do pana 

Wonki, wyjmując portfel wypchany pieniędzmi. — Ile pan chce za 

jedną wiewiórkę? Nie będę się targować. 

- Te wiewiórki nie są na sprzedaż — odpowiedział fabrykant. — 

Pańska córka nie może dostać wiewiórki. 

- Jak to nie mogę?! — wrzasnęła Weruka. — Zaraz sama sobie 

wezmę! 

- Nie rób tego! — rzekł szybciutko pan Wonka, ale było już za późno. 

Dziewczynka otworzyła drzwi i wbiegła do sali. 

Kiedy tylko przekroczyła próg, sto wiewiórek przerwało pracę, 

odwróciło głowy i spojrzało na nią małymi ciemnymi oczkami. 

Weruka stanęła jak wryta i również patrzyła na wiewiórki. Po 

chwili skupiła uwagę na małej ładnej wiewiórce siedzącej najbliżej, u 

szczytu ławy. Trzymała ona w łapkach orzech włoski. 

- Dobrze, wezmę ciebie! — zawołała dziewczynka. 

Wyciągnęła ręce, by chwycić wiewiórkę, i w sali nagle się 

zakotłowało: wszystkie wiewiórki siedzące dokoła ławy rzuciły się 

błyskawicznie na Werukę i przewróciły ja na ziemię. 

 



 

 

 

 

Dwadzieścia pięć usiadło na prawej ręce dziewczynki i 

przycisnęło ją do podłogi.  

Dwadzieścia pięć usiadło na lewej ręce i przycisnęło ją do 

podłogi.         

Dwadzieścia pięć usiadło na prawej nodze i przycisnęło ją 

do podłogi.  

Dwadzieścia cztery zajęły się lewą nogą.  

Ostatnia wiewiórka (najwyraźniej przywódczyni) wspięła 

się zwinnie na ramię Weruki i zaczęła delikatnie opukiwać głowę 

nieszczęsnego dziecka. 

- Ratunku! Ratunku! — darła się pani Solony - Wracaj, Weruko! Co 

one jej robią?! 

- Sprawdzają, czy nie ma pusto w głowie — wyjaśnił 

pan Wonka. — Patrzcie!... 

Weruka broniła się jak szalona, ale wiewiórki trzymały mocno i 

nie mogła się poruszyć. Przywódczyni, która wspięła się na jej ramię, 

stukała łapką w głowę tuż nad uchem. 

Nagle wiewiórki zaczęły ciągnąć dziewczynkę po podłodze! 

- Mój Boże, a jednak ma pusto w głowie!... — westchnął 

pan Wonka. — Musiały usłyszeć głuchy odgłos!  



 

 

Weruka wierzgała i krzyczała, lecz nic to nie dało. Małe 

silne łapki trzymały mocno i nie mogła się wyrwać. 

- Dokąd one ją wloką?! — wrzasnęła pani Solony. 

- Tam, gdzie lądują puste orzechy — odpowiedział pan Wonka. — Do 

zsypu. 

- Na Boga, rzeczywiście! — odezwał się pan Solony, patrząc na córkę 

przez szybkę w drzwiach. 

- Ratujcie ją! — ryknęła pani Solony. 

- Za późno! — rzekł pan Wonka. — Już ją wrzuciły!  

Istotnie: wiewiórki wrzuciły Werukę do zsypu. 

- I co teraz?! — krzyczała pani Solony, wymachując ramionami. — 

Dokąd lecą puste orzechy?! Dokąd prowadzi ten zsyp?! 

- Do głównej rury, gdzie trafiają odpadki z całej fabryki: śmieci 

zebrane z podłóg, obierki kartoflane, zgniła kapusta, 

rybie głowy i temu podobne. 

- Kto w tej fabryce je ryby, kapustę i kartofle? — spytał Michał T. 

Elewic. 

- Ja, ma się rozumieć! — odpowiedział pan Wonka. — Nie sądzisz 

chyba, że żywię się kakao? 

- Ale... ale... dokąd prowadzi główna rura?! — wyjąkała pani Solony. 

- Do paleniska, rzecz prosta — odparł spokojnie pan Wonka. - Do 

spalarni śmieci.  

Pani Solony rozwarła grube ukarminowane wargi i zaczęła 

przeraźliwie krzyczeć. 

- Niech się pani nie martwi! — ciągnął fabrykant — Zawsze jest 

szansa że spalarnia jest dziś nieczynna! 

- Szansa?! Moja najdroższa Weruka! Upiecze się jak kiełbaska!... — 

rozpaczała pani Solony. 

- Racja, moja droga - odezwał się pan Solony. — Proszę posłuchać, 

mój panie — zwrócił się do pana Won ki. — Uważam, że tym razem 

posunął się pan za daleko. Moja córka jest trochę nieznośna, przyznaję 

ale to nie powód, by ją upiec jak frytkę! Muszę stanowczo 

zaprotestować. 

- Ależ niech się pan nie martwi, drogi panie! –zawołał pan Wonka. — 

Weruka na pewno wcześniej czy później się odnajdzie. Może nawet w 

ogóle nie spadła? Może utknęła w zsypie tuż poniżej dziury w 

podłodze? Jeśli tak się stało, wystarczy tam pójść i wyciągnąć ją! 



 

 

Usłyszawszy te słowa, państwo Solony natychmiast wpadli do 

działu łuskania orzechów, podbiegli do dziury 

w podłodze i zaczęli zaglądać do środka. 

- Jesteś tam, skarbie?! - zawołała pani Solony.  

Nikt nie odpowiedział. 

Pani Solony pochyliła się jeszcze bardziej, by lepiej widzieć. 

Klęczała tuż nad otworem z opuszczoną głową i wypiętą pupą 

przywodząc na myśl gigantyczny grzyb. Była to niebezpieczna! 

pozycja. Wystarczyłoby lekko pchnąć... lekko pchnąć we właściwym 

miejscu. I to właśnie zrobiły wiewiórki!.., 

Pani Solony runęła do zsypu głową naprzód, skrzecząc 

jak papuga! 

- Wielkie nieba! Ileż śmieci się dziś nazbiera! — mruknął pan Solony, 

patrząc na swoją grubą żonę znikającą w zsypie. — Jesteś tam, 

Angino? — zawołał, pochylając się nad otworem. 

Od tyłu podbiegły do niego wiewiórki… 

- Ratunku!... — wrzasnął pan Solony. Ale już leciał w dół, śladem 

żony i córki. 

- O mój Boże! — zawołał Karol, obserwujący całą scenę przez szybkę 

w drzwiach. — Co z nimi teraz będzie?!  

- Na pewno ktoś ich złapie na dole — odpowiedział pan Wonka. 

- A spalarnia? — spytał chłopiec. 

- Działa tylko co drugi dzień — wyjaśnił fabrykant. — Może dziś jest 

nieczynna, kto wie?... Mogło im dopisać szczęście... 

- Tss! Posłuchajcie! — szepnął Józio. — Umpa-Lumpa ułożyli 

następną piosenkę!... 

Za zakrętem korytarza rozległo się bicie w bębenki. Po chwili 

zabrzmiał chóralny śpiew: 

 

 

— Weruka Solony! — skandowali Umpa-Lumpa. — 

Ktokolwiek z nami zwady szuka,  

wpadnie do zsypu jak Weruka,  

a przy okazji, na dokładkę,  

utraci ojca oraz matkę!  

(Brawa należą się wiewiórkom,  



 

 

że ich zepchnęły razem z córką!)  

Spada Weruka! Na dół leci!  

Gdy się dowiecie, drogie dzieci,  

kim są najnowsi jej znajomi,  

zupełnie was to oszołomi! 

Nie są to raczej znajomości, 

które przysporzą jej radości, 

Oto na przykład rybie głowy, 

niezmiernie skore do rozmowy:  

„Dzień dobry! Witaj w wielkiej rurze!  

Co też dziś słychać tam na górze? 

A trochę niżej, całkiem blisko,  

czeka dobrane towarzystwo: 

brzydko pachnące trzy ostrygi, 

pozieleniałe cztery figi, 

stek, co zaszkodził wczoraj kotu, 

zlewki rosołu i kompotu,  

gruszka, stoczona przez robaki,  

na pół spleśniałe dwa buraki,  

zgniły kawałek pomidora,  

żałosne szczątki kalafiora,  

a także inne smakołyki,  

od których bije fetor dziki.  

Takich przyjaciół, lecąc z góry,  

pozna Weruka w głębi rury.  

Była kapryśna ponad miarę  

i musi ponieść srogą karę.  

Lecz gdzie prawdziwa wina leży?  

Czyliż obarczyć nią należy  

tylko Werukę niedojrzałą,  

ze strachu już na pól omdlałą?  

Czy tylko ona, drogie dzieci,  

ma się unurzać w stosach śmieci?  

Ach, przecież owa młoda dama  



 

 

nie stała się kapryśna sama!  

Kto zatem jej charakter spaczył?  

Kto takim monstrum świat uraczył? 

Kto nie odmawiał jej niczego?  

Kto ją tak zepsuł i dlaczego?  

Winnych z łatwością wskazać można  

i jasna jest ich rola zdrożna. 

TATA i MAMA, moi mili, 

tak swą córeczkę rozpuścili!  

Dlatego los tych dwojga ludzi  

żadnego żalu w nas nie budzi... 
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Wielka szklana winda 

 
- Coś takiego jeszcze nigdy się nie zdarzyło! — zawołał pan Wonka. 

— Dzieci znikają jak króliki! Ale nie martwcie się! W końcu tak czy 

owak się znajdą!... 

Fabrykant patrzył na niewielką grupkę stojącą na korytarzu. 

Zostało już tylko dwóch chłopców, Michał T. Elewic i Karol Szaflik, 

oraz troje dorosłych, Józio i rodzice Michała. 

- Możemy iść dalej? — spytał pan Wonka. 

- O tak! — zawołali jednym głosem Karol i Józio. 

- Bolą mnie nogi! — poskarżył się Michał T. Elewic — Chcę 

wreszcie pooglądać telewizję!... 

- Skoro jesteś zmęczony, pojedziemy windą — odezwał się pan 

Wonka. — Jest tuż za zakrętem korytarza. Chodźmy! 

Zaprowadził gości do szklanych dwuskrzydłowych drzwi, które 

natychmiast się rozsunęły. Dorośli i dzieci weszli do windy. 

- Który guzik nacisnąć? - spytał fabrykant. — Wybierajcie!... 

Karol rozejrzał się ze zdumieniem. Jeszcze nigdy nie widział równie 

zwariowanej windy. Guziki były wszędzie!  Na wszystkich czterech 

ścianach, a nawet na suficie znajdowały się rzędy małych czarnych 

guziczków! Były ich tysiące, wiele tysięcy! Karol zauważył, że koło 

każdego guzika wisi niewielka tabliczka z nazwą pomieszczenia.   

- To nie jest zwykła winda, która jeździ tylko w górę i w dół! — 

oznajmił z dumą pan Wonka. — Porusza się także w prawo, lewo i na 

ukos: we wszystkich kierunkach! Można nią dotrzeć do każdego 

działu fabryki! Wystarczy nacisnąć guzik i winda natychmiast jedzie 

w odpowiednie miejsce! 

- Fantastyczne! — mruknął Józio, patrząc lśniącymi oczyma na rzędy 

guzików. 

- Winda jest zrobiona z grubego szkła — ciągnął fabrykant. — 

Ściany, drzwi, sufit, podłoga — wszystko jest przezroczyste, żeby 

można było podziwiać widoki! 



 

 

- Przecież tu nie ma nic do oglądania! — skrzywił się Michał T. 

Elewie. 

- Wybierz jeden guzik! — odpowiedział pan Wonka. — Każdy z 

chłopców może nacisnąć jeden guzik. Wybierajcie, szybko! Wszędzie 

szykuje się coś pysznego i cudownego! 

Karol zaczął prędko odczytywać tabliczki przy guzikach: 

 

KOPALNIA BLOKÓW CZEKOLADOWYCH! GŁĘBOKOŚĆ 

TRZY TYSIĄCE METRÓW 

 

LODOWISKA Z MROŻONEJ LEMONIADY 

 

PISTOLETY NA SOK TRUSKAWKOWY 

 

JABŁONIE RODZĄCE CZEKOLADOWE JABŁKA. DO 

SADZENIA W OGRODACH. WSZYSTKIE ROZMIARY  

 

WYBUCHOWE CUKIERKI DO PODRZUCANIA WROGOM 

 

ŚWIECĄCE LIZAKI, KTÓRE MOŻNA LIZAĆ W NOCY POD 

KOŁDRĄ 

 

MIĘTÓWKI DLA NIE LUBIANEGO SĄSIADA – BĘDZIE MIAŁ 

PRZEZ MIESIĄC ZIELONE ZĘBY 

 

KARMELKI PLOMBUJĄCE ZĘBY – KONIEC Z DENTYSTAMI! 

 

CIĄGUTKI DLA GADATLIWYCH RODZICÓW 

 

CUKROWE DŻDŻOWNICE WIJĄCE SIĘ ROZKOSZNIE W 

BRZUCHU 

 

NIEWIDZIALNE CZEKOLADY DO JEDZENIA PODCZAS 

LEKCJI 

 



 

 

LUKROWANE OŁÓWKI DO SSANIA 

 

BASENY Z ORANŻADĄ 

 

MAGICZNE PTASIE MLECZKO – KIEDY BIERZE SIĘ JE DO 

RĘKI, W USTACH POJAWIA SIĘ JEGO SMAK 

 

TĘCZOWE CUKIERKI – GDY SIĘ JE POSSIE, MOŻNA PLUĆ W 

SZEŚCIU RÓŻNYCH KOLORACH 

 

- Szybciej! Szybciej! — zawołał pan Wonka. — Zmarnujemy cały 

dzień! 

- Nie ma tu gdzieś sali telewizyjnej? — spytał Michał T.Elewic. 

- Ależ jest! Tu! — Fabrykant wskazał guzik, przy którym znajdował 

się napis: 

 

CZEKOLADA TELEWIZYJNA 

 

- Hip-hip-hura! — zawołał Michał T. Elewic. — Wreszcie coś dla 

mnie! Wyciągnął rękę i nacisnął kciukiem guzik. W tej samej 

chwili rozległ się potężny warkot, drzwi zasunęły się i winda ruszyła 

gwałtownie z miejsca. Ruszyła w bok! Wszyscy pasażerowie (oprócz 

pana Wonki, który uczepił się skórzanej rączki na suficie) przewrócili 

się na podłogę. 

- Wstawajcie! Wstawajcie! — wołał fabrykant, pękając ze śmiechu, 

ale gdy dzieci i dorośli usiłowali się podnieść, winda zmieniła 

kierunek i wzięła ostry wiraż. Wszyscy znów się przewrócili. 

- Ratunku! — krzyknęła pani Elewie. 

- Proszę się wesprzeć na mojej dłoni, droga pani — rzekł z kurtuazją 

pan Wonka. — Proszę chwycić rączkę! Niech wszyscy trzymają się 

uchwytów! Podróż jeszcze nie zakończona!... 

Józio wstał z wysiłkiem i uczepił się skórzanego paska. Mały 

Karol, nie mogąc sięgnąć tak wysoko, mocno objął 

dziadka w pasie. 

 



 

 

 

 
 

 

Winda pędziła z szybkością rakiety: po chwili zaczęła podążać 

ku górze. Sunęła z wysiłkiem coraz wyżej i wyżej, jakby wspinała się 

po stromym stoku, aż wreszcie dotarła na szczyt i runęła w dół niczym 

kamień. Karol poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła, a Józio 

krzyknął: 

- Hura! Spadamy! 

Pani Elewie wydała przeraźliwy okrzyk: 

- Pękła lina! Rozbijemy się! 

- Proszę się niczego nie obawiać, droga pani! — rzekł uspokajająco 

pan Wonka i poklepał ją przyjaźnie po ramieniu. 



 

 

Józio popatrzył na wnuczka, wciąż obejmującego go w pasie, i 

spytał: 

- Wszystko w porządku, synku? 

- Jest cudownie! — zawołał Karol. — To jak kolejka górska! 

Za szklanymi ścianami windy pojawiały się niezwykłe, 

czarodziejskie widoki: 

Wielki rzygacz, z którego tryskała na posadzkę brązowa
 
maź... 

Ogromna, poszarpana góra cukru i kilkunastu Umpa - Lumpa, 

związanych dla bezpieczeństwa liną, wyrąbujących
 
ze stoku wielkie 

bloki... 

Machina wyrzucająca fontanny białego pudru... 

Parujące jezioro gorącego karmelu. 

Wioska Umpa-Lumpa i małe Umpa-Lumpiątka, mające
 
co 

najwyżej dziesięć centymetrów wzrostu, które bawiły się
 
między 

chatkami...
 

Winda znów poruszała się poziomo, lecz tym razem pędziła z 

szaleńczą prędkością i Karol słyszał głośny świst przecinanego 

powietrza... Winda skręcała, wirowała, wznosiła się, opadała... 

- Zaraz zwymiotuję! — zawołała pani Elewie, zieleniejąc na twarzy. 

- Niech pani łaskawie się powstrzyma! — poprosił pan Wonka. 

- Już nie mogę! — wrzasnęła nieszczęsna kobieta. 

- Wobec tego proszę wymiotować tutaj! — odezwał się fabrykant, 

zdjął swój wspaniały cylinder i podsunął go jej pod nos. 

- Niech pan zatrzyma tę diabelską machinę! — rozkazał pan Elewic. 

- Nie mogę tego zrobić — odrzekł pan Wonka. — Winda zatrzyma się 

dopiero u celu. Mam nadzieję, że nikt nie korzysta w tej chwili z 

drugiej windy. 

- Jakiej drugiej windy?! — krzyknęła pani Elewie. 

- Tej, która jeździ po tej samej trasie w przeciwną stronę! — wyjaśnił 

fabrykant. 

- Święta makrelo! — zawołał pan Elewie. — To znaczy, że możemy 

się z kimś zderzyć?! 

- Na razie zawsze dopisywało mi szczęście... — odpowiedział pan 

Wonka. 

- Wymiotuję! Wymiotuję! — wołała pani Elewie. 

- Nie! Nie! — błagał pan Wonka. — Nie teraz! Jesteśmy prawie na 

miejscu! Proszę nie niszczyć mojego cylindra!... 



 

 

Po chwili rozległ się pisk hamulców. Winda zwolniła, aż 

wreszcie stanęła. 

- Co za jazda! - westchnął pan Elewic i otarł chusteczką spoconą 

twarz. 

- Nigdy więcej nie wsiądę do tej windy! — wykrztusiła pani Elewic.      

Drzwi rozsunęły się. 

- Chwileczkę! — odezwał się pan Wonka. — Posłuchajcie! W tym 

dziale powinniście zachować szczególną ostrożność. To niebezpieczne 

miejsce; nie wolno wam niczego dotykać!... 
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Czekolada telewizyjna 

 
Wyszedłszy z windy, goście znaleźli się w olśniewająco białej, 

jaskrawo oświetlonej sali i stanęli jak wryci, mrużąc oczy. Pan Wonka 

wręczył każdemu ciemne okulary i powiedział: 

— Włóżcie je i nie zdejmujcie ani na chwilę! Od tego blasku można 

oślepnąć! 

Karol włożył ciemne okulary i rozejrzał się. Znajdowali się w długim 

wąskim pomieszczeniu pomalowanym na biało. Biała była nawet 

podłoga; wszędzie panowała szpitalna czystość. Na suficie wisiały 

reflektory, które emitowały oślepiające srebrzyste światło. Środek sali 

był zupełnie pusty, a na jej końcu stała ogromna kamera na ruchomym 

statywie. Kręciło się wokół niej mnóstwo Umpa-Lumpa, którzy 

oliwili urządzenie, nastawiali regulatory i przecierali ogromny szklany 

obiektyw. Umpa-Lumpa mieli na sobie niezwykłe stroje: 

jaskrawoczerwone skafandry kosmiczne (a przynajmniej coś co 

wyglądało jak skafandry kosmiczne) oraz hełmy z ciemnymi 

przysłonami Pracowali w absolutnej ciszy. Patrząc na nich Karol 

odniósł wrażenie, że czegoś się boją. Ich praca musiała być 

niebezpieczną, a oni zdawali sobie z tego sprawę. Nie rozmawiali, nie 

śpiewali i poruszali się wokół ogromnej czarnej kamery bardzo 

powoli i ostrożnie. Na drugim końcu sali, około pięćdziesięciu 

kroków od kamery, przy czarnym stole siedział samotny Umpa-

Lumpa (również ubrany w czerwony skafander kosmiczny) i wpat-

rywał się w ekran ogromnego telewizora. 

 

 



 

 

 

 

- Patrzcie! - zawołał pan Wonka, podskakując z podniecenia - W tej 

sali testuję swój ostatni wielki wynalazek: czekoladę telewizyjną!  

- Ale co to takiego?! - spytał Michał T.Elewic. 

- Wielkie nieba, chłopcze, przestań mi przerywać! - zirytował się 

fabrykant— Mój wynalazek opiera się na telewizji. Osobiście nie 

przepadam za telewizją. W małych dawkach jest chyba nieszkodliwa, 

ale dzieci nigdy nie poprzestają na małych dawkach. Siedzą przed 

telewizorem przez calutki dzień i gapią się w ekran…  

- Tak jak ja! - wtrącił Michał T. Elewic.  

- Zamknij się wreszcie! - skarcił go ojciec  

- Dziękuję panu! - rzekł pan Wonka. - Wyjaśnię wam teraz, na czym 

polega mój zdumiewający wynalazek. Ale przede wszystkim muszę 

przypomnieć, jak działa zwykła telewizja. To bardzo proste. Na 

jednym końcu znajduje się duża kamera, która może coś 

sfotografować. Zdjęcie dzieli się później na miliony małych 

kawałeczków, tak maciupeńkich, że w ogóle ich nie widać; są one 

wystrzeliwane w niebo za pomocą elektryczności. Latają tu i tam po 

niebie! aż wreszcie trafiają w antenę na dachu czyjegoś domu i 

błyskawicznie zbiegają w dół po drucie podłączonym do telewizora. 

Mieszają się i mieszają, po czym nagle układają się we właściwym 

porządku (jak w łamigłówce) i. - czary-mary! — na ekranie pojawia 

się obraz… 



 

 

- To niezupełnie tak… - przerwał Michał T.Elewic. 

- Jestem przygłuchy na lewe ucho — odparł pan Wonka, - Wybacz 

mi, ale nie dosłyszałem. 

- Powiedziałem, że telewizja działa trochę inaczej! — zawołał Michał 

T. Elewic 

- Jesteś miłym chłopcem, ale mówisz stanowczo za dużo — stwierdził 

fabrykant. — Wróćmy do rzeczy, Kiedy po raz pierwszy ujrzałem 

telewizor, przyszedł mi do głowy pewien frapujący pomysł: Skoro 

można podzielić fotografię na milion kawałeczków, a później złożyć 

je z powrotem w całość na ekranie, dlaczego nie zrobić tego samego z 

tabliczką czekolady?! Dlaczego nie przesłać w taki sam sposób 

czekolady, podzielonej na maleńkie kawałki, a później nie dożyć jej w 

całość w telewizorze, by nadawała się do zjedzenia? 

- To niemożliwe! — zawołał Michał T. Elewie. 

- Tak sądzisz? - spytał pan Wonka. — No to patrz! Za chwilę prześlę 

tabliczkę swojej najlepszej czekolady z jednego 

końca sali na drugi — za pomocą telewizji! Przygotować się! 

Przynieść czekoladę! 

Natychmiast pojawiło się sześciu Umpa-Lumpa dźwigających 

największą czekoladę, jaką Karol kiedykolwiek widział. Miała ona 

wielkość siennika, na którym sypiał w domu rodzinnym. 

- Czekolada musi być duża — wyjaśnił pan Wonka. — Kiedy przesyła 

się coś za pomocą telewizji, obraz na ekranie jest zawsze mniejszy niż 

w studio. W zwykłej telewizji, gdy fotografuje się wysokiego 

mężczyznę, pojawia się on na ekranie nie większy niż ołówek, 

prawda? A zatem do dzieła! Przygotować się! Nie, nie! STÓJCIE! 

Przerwać eksperyment! Hej, Michale, odsuń się! Jesteś za blisko 

kamery! Obiektyw emituje niebezpieczne promienie. Mogą one w 

jednej chwili podzielić człowieka na milion kawałeczków! Właśnie 

dlatego Umpa-Lumpa noszą skafandry! Chronią ich one przed 

promieniowaniem! W porządku! Teraz dobrze! Gotowi? Włączyć 

kamerę!... 

Jeden z Umpa-Lumpa nacisnął duży włącznik. Coś błysnęło 

oślepiająco. 

- Czekolada zniknęła! — zawołał Józio, machając rękoma. 



 

 

Staruszek miał fację. Ogromna tabliczka czekolady rozpłynęła 

się w powietrzu! 

- Czekolada jest w drodze! — krzyknął pan Wonka. — Przelatuje nad 

naszymi głowami w postaci miliona małych kawałeczków! — 

Popędził na drugi koniec sali, gdzie stał duży odbiornik telewizyjny. - 

Spójrzcie na ekran! Już się pojawia! Patrzcie! 

Ekran zamrugał i rozjarzył się srebrzystym światłem. Nagle 

pośrodku pojawiła się niewielka tabliczka czekolady. 

- Weź ją! — krzyknął pan Wonka do Michała, coraz bardziej 

podekscytowany. 

- Jak mam ją wziąć?! — spytał chłopiec i roześmiał się. — Przecież to 

tylko obraz na ekranie! 

- Ty ją weź, Karolu! — zawołał fabrykant. — Wystarczy wyciągnąć 

rękę!   

Karol wyciągnął rękę, dotknął ekranu i w cudowny sposób 

czekolada została mu w dłoni. Był tak zdumiony, że o mało jej nie 

upuścił. 

- Zjedz ją! — krzyknął pan Wonka. — Możesz ją zjeść bez obawy! 

Jest pyszna! To ta sama tabliczka! Zmniejszyła się trochę podczas 

lotu, to wszystko! 

- Niewiarygodne! Fantastyczne! — krzyknął Józio. — To... to 

prawdziwy cud!... 

- Wyobraźcie sobie tylko, co się stanie, gdy ten wynalazek się 

rozpowszechni! — ciągnął pan Wonka. — Człowiek będzie siedział 

spokojnie w fotelu przed telewizorem i nagle na ekranie pojawi się 

reklama. Rozlegnie się głos: JEDZCIE CZEKOLADY FIRMY 

WONKA! SĄ NAJLEPSZE NA ŚWIECIE! JEŚLI NIE WIERZYCIE, 

SPRÓBUJCIE! ŚMIAŁO! Każdy będzie mógł wyciągnąć rękę i zjeść 

czekoladę! Co wy na to?! 

- Niesamowite! — zawołał Józio. — Ten wynalazek odmieni świat!... 
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Michał T. Elewie w telewizji 

 
Kiedy Michał T. Elewie zobaczył, jak tabliczka czekolady 

wędruje w przestrzeni za pomocą telewizji, ogarnął go 

bezbrzeżny entuzjazm. 

- Ależ proszę pana! — zawołał do fabrykanta. — Czy można 

przesyłać w ten sposób inne rzeczy? Na przykład płatki zbożowe? 

- Na duszę mojej świętej ciotki! — wykrzyknął pan Wonka. — Nie 

wspominaj przy mnie o takich okropnościach! Wiesz, z czego się robi 

płatki zbożowe?! Z małych poskręcanych wiórków, które wypadają z 

temperówek! 

- Ale gdyby pan zechciał, mógłby je pan przesiać za pomocą telewizji, 

tak samo jak czekoladę? 

- Naturalnie! 

- A ludzi? Czy mógłby pan przesłać w ten sposób człowieka? 

- Człowieka?! — zawołał fabrykant — Oszalałeś?! 

- Ale można to zrobić? 

- Wielkie nieba, chłopcze, doprawdy, nie wiem... Chyba można… 

Tak, na pewno można... Oczywiście, że tak... Jednak nie podjąłbym 

takiego ryzyka. Mogłoby to mieć bardzo przykre konsekwencje... 

Michał T. Elewic pędził już w stronę kamery. Kiedy tylko 

usłyszał słowa pana Wonki: „Tak, na pewno można… Oczywiście, że 

tak" odwrócił się i pobiegł na koniec sali. 

- Patrzcie na mnie! — zawołał w biegu. — Będę pierwszym 

człowiekiem na świecie, który zostanie przesłany na odległość za 

pomocą telewizji!  

— Nie! Nie! Nie! Nie! - wołał pan Wonka. 

- Stój, Michasiu! - wrzasnęła pani Elewic. — Wracaj! Rozpadniesz się 

na milion kawałków!... 

Ale nic już nie mogło powstrzymać Michała. Zwariowany 

chłopiec dopadł gigantycznej kamery i rzucił się ku włącznikowi, 

roztrącając po drodze Umpa-Lumpa. 



 

 

-See  you later, alligator! — zawołał, po czym nacisnął włącznik i dał 

susa przed potężny obiektyw. 

Coś błysnęło oślepiająco i nagle zapadła cisza. 

Pani Elewie rzuciła się w stronę kamery, lecz stanęła jak wryta na 

środku sali, wpatrując się w miejsce, gdzie przed chwilą był jej syn.  

 

 

 

Po chwili rozwarła grube, uszminkowane wargi i wrzasnęła: 

- Zniknął! Zniknął!.... 

- Wielkie nieba, rzeczywiście zniknął! — wykrzyknął pan Elewic. 

Pan Wonka pośpieszył do przodu i łagodnie położył dłoń 

na plecach pani Elewic. 

- Nigdy nie wolno tracić nadziei, droga pani — odezwał się — 

Módlmy się, by pani syn pojawił się po drugiej stronie zdrów i cały. 

- Gdzie jesteś, Michasiu?! — szlochała pani Elewic, załamując ręce. 



 

 

- Chcesz wiedzieć, gdzie jest? — spytał jej mąż. — Leci nad naszymi 

głowami w postaci miliona kawałeczków! 

- Nie mów tak! — lamentowała pani Elewic. 

- Popatrzmy na ekran telewizora — odezwał się pan Wonka. — 

Michał może lada chwila się pojawić. 

Państwo Elewicowie, Józio, Karol i pan Wonka zebrali się 

wokół odbiornika i wpatrywali się z napięciem w ekran. Był on 

zupełnie pusty. 

- Transmisja trwa piekielnie długo! — zauważył pan Elewic, ocierając 

czoło. 

- Mój Boże, mój Boże! — westchnął pan Wonka. — Mam nadzieję, 

że jakaś część Michała nie zostanie po drugiej stronie... 

- Co pan ma na myśli, do licha?! — spytał ostro pan Elewic. 

- Nie chcę państwa niepokoić, ale czasami się zdarza, że do telewizora 

dociera tylko połowa kawałków — wyjaśnił fabrykant. — Coś takiego 

przytrafiło się w zeszłym tygodniu. Nie wiem, jak to się stało, ale na 

ekranie pojawiła się tylko połowa czekolady. 

Pani Elewic wydała z siebie okrzyk trwogi. 

- Chce pan powiedzieć, że odzyskamy tylko połowę Michasia?! 

- Miejmy nadzieję, że górną — zauważył pan Elewic. 

- Zaczekajcie! — zawołał pan Wonka. — Patrzcie na ekran! Coś się 

dzieje!... Nagle ekran zamigotał, po czym pojawiły się na nim 

faliste linie. 

Pan Wonka nastawił regulator i faliste linie zniknęły. Raptem 

ekran zalśnił jaskrawym srebrzystym światłem. 

- Już się pojawia! — wykrzyknął fabrykant. — Tak, to on! 

- Czy jest cały, czy czegoś mu brakuje?! — spytała pani Elewic. 

- Nie mam pewności — odparł pan Wonka. — Jest za wcześnie, żeby 

coś powiedzieć. 

Na ekranie ukazał się obraz Michała, z początku zamazany, lecz 

z sekundy na sekundę wyraźniejszy. Chłopiec wymachiwał rękami, 

uśmiechając się od ucha do ucha. 

- Przecież to jakiś karzeł! — krzyknął pan Elewic. 

- Nic ci nie jest, synku?! — zaszlochała pani Elewie. — Nie brakuje ci 

ręki albo nogi?! 

- Czy on zawsze będzie taki mały?! — krzyknął pan Elewie. 



 

 

- Odezwij się, Michale! — zawołała pani Elewie. — Powiedz coś! 

Powiedz, że nic ci nie jest!.. 

Z telewizora dobiegł cichutki głosik podobny do pisku 

myszy: 

- Cześć, mamo! Cześć, tato! Spójrzcie na mnie! Jestem pierwszym 

człowiekiem przesłanym na odległość za pomocą telewizji. 

- Proszę go wziąć! — rozkazał pan Wonka. — Szybko!... 

 

 

 

Pani Elewic wyciągnęła rękę i zdjęła z ekranu maleńką figurkę syna. 

- Hura! — wykrzyknął fabrykant. — Niczego mu nie brakuje! Nic mu 

się nie stało! 

- Nic mu się nie stało? Tak pan to określił? — prychnęła pani Elewic, 

spoglądając na maciupeńką postać chłopca, który wymachując 

rewolwerami biegał tam i z powrotem po jej dłoni. 

Miał co najwyżej trzy centymetry wzrostu! 

- Skurczył się! — zawołał pan Elewic. 



 

 

- Naturalnie, że się skurczył! — odpowiedział pan Wonka. — A czego 

się państwo spodziewali? 

- To okropne! — lamentowała pani Elewie. — Co teraz zrobimy?! 

- Nie możemy go posłać z powrotem do szkoły! — zauważył pan 

Elewie. — Dzieci rozdepczą go na miazgę! Nie będzie w stanie robić 

niczego sensownego! 

- Ależ będę, będę! — pisnął cieniutko Michał T. Elewic. - Będę mógł 

oglądać telewizję. 

- O nie! — zawołał pan Elewie. — Jak tylko wrócimy do domu, 

wyrzucę telewizor przez okno! Mam dość telewizji!... 

Usłyszawszy te słowa, mały Michał T. Elewic dostał ataku 

histerii. Skakał jak szalony na dłoni matki, krzyczał, wrzeszczał i 

usiłował ugryźć ją w palec. 

- Chcę oglądać telewizję! — piszczał. — Chcę oglądać telewizję! 

Chcę oglądać telewizję! 

- Daj go mnie! — odezwał się pan Elewie, po czym wziął chłopca, 

wsadził do kieszonki na piersi marynarki i przydusił chusteczką. Z 

kieszonki dobiegały przytłumione piski i okrzyki; materiał wybrzuszał 

się i wyginała gdy mały więzień szamotał się w środku. 

- Czy możemy coś zrobić, żeby urósł, panie Wonka?!— załkała pani 

Elewie. 

- Cóż, to odrobinę ryzykowne… — odpowiedział fabrykant, gładząc 

się po brodzie i patrząc w sufit. — Ale mali chłopcy są niezwykle 

elastyczni i sprężyści. Można ich rozciągać prawie w nieskończoność. 

Proponuje umieścić Michała w specjalnej maszynie do badania 

rozciągliwości gumy do żucia! Może uda się przywrócić mu normalny 

wzrost… 

- Och. dziękujemy panu! — zawołała pani Elewie, 

- Ależ to drobiazg, droga pani.,, 

- Czy bardzo się rozciągnie? — zapytał pan Elewie 

- Może na wiele kilometrów, kto wie? — odparł pan Wonka — Ale 

będzie strasznie chudy. Przy rozciąganiu wszystko staje się cieńsze. 

- Jak guma do żucia? — spytał pan Elewic. 

- Właśnie tak. 

 

- Wie pan, jak bardzo schudnie? — spytała z niepokojem pani Elewie. 



 

 

- Nie mam zielonego pojęcia — odpowiedział fabrykant. — To 

zresztą bez znaczenia, bo zaraz go podtuczymy. 

Wystarczy dać mu potrójną dawkę uderzeniową mojej cudownej 

superczekolady witaminowej. Superczekolada witaminowa zawiera 

dużą ilość witaminy A i witaminy B. W jej skład wchodzi także 

witamina C witaminą D, witamina E, witamina F, witamina G, 

witamina H, witamina I, witamina J, witamina K, witamina L, 

witamina N, witamina O, witamina P, witamina Q, witamina S, 

witamina T, witamina U, witamina V, witamina W, witamina X, 

witamina Y i (wierzcie albo nie!) również witamina Z! Nie ma w niej 

tylko dwóch witamin: witaminy M, wywołującej mdłości, oraz 

witaminy R, od której wyrastają rogi na głowie, jak u byka. Moja 

czekolada zawiera też bardzo niewielką ilość najrzadszej i najbardziej 

czarodziejskiej spośród witamin: witaminy Wonki. 

- Jak podziała ona na Michasia?! — spytał z niepokojem pan Elewic. 

- Urosną mu palce od nóg, aż staną się tak długie jak u rąk... 

- Och, nie! — krzyknęła pani Elewie. 

- Niech pani nie będzie niemądra! — odparł pan Won-ka. — To 

bardzo użyteczne. Będzie mógł grać nogami na fortepianie! 

- Ależ... 

- Proszę się ze mną nie sprzeczać! — przerwał fabrykant. Odwrócił 

się, pstryknął trzykrotnie palcami i natychmiast stanął przed nim 

Umpa-Lumpa. — Wykonajcie te zalecenia — rzekł pan Wonka, 

wręczając mu arkusz papieru z wypisanymi instrukcjami. — Chłopiec 

siedzi w kieszeni ojca. Do widzeniu państwu. Proszę się nie martwić! 

Wszyscy w końcu tak czy owak dochodzą do siebie, wszyscy.,, 

Umpa-Lumpa zgromadzeni wokół ogromnej kamery na końcu 

studia zaczęli już uderzać w malutkie bębenki i kołysać się rytmicznie. 

Karol chwycił dłoń dziadka i obaj stali koło pana Wonki 

pośrodku wielkiej, jasno oświetlonej Sali słuchając, jak Umpa-Lumpa 

śpiewają: 

 

 

 

 

 



 

 

Kto kocha dzieci, moi mili,  

ten nie zwlekając ani chwili  

pozbędzie się telewizora,  

aby nie dręczył ich Jak zmora!  

(Szczęśliwy ten. kto nie ma w domu  

tej idiotycznej kupy złomu!)  

Dziś prawie wszystkie, jak barany,  

gapią się tępo w ekran szklany.  

wlepiając oczy w urządzenie  

co w mózgu czyni spustoszenie.  

Gdy byle serial idiotyczny  

trans wywołuje hipnotyczny,  

gdy byle nędzny aktorzyna  

wkrótce idolem być zaczyna —  

oto są wiośnie straszne skutki  

nadużywania tek-trutki!  

Dzieciaki, owszem, są spokojne;  

nie biją się, nie bawią w wojnę;  

siedzą cichutko niby trusie,  

a zabiegane ich mamusie,  

mające wreszcie czas na pranie,  

sprzątanie, szycie, gotowanie,  

jeszcze się cieszą, że ich dzieci 

W telewizyjne wpadły sieci...  

Trzeba powiedzieć to wyraźnie:  

EKRAN ZABIJA WYOBRAŹNIĘ!  

NISZCZY WRAŻLIWOŚĆ! MÓZG WYŻERA! 

PODOBNYM CZYNI GO DO SERA!  

CZŁOWIEK, CO PATRZEĆ TYLKO UMIE. 

JUŻ NIGDY BAŚNI NIE ZROZUMIE! 

KTO KULTYWUJE OWĄ MODĘ 

KTO DZIECIOM Z MÓZGU ROBI WODĘ. 

TEN STRASZNĄ IM WYRZĄDZA SZKODĘ! 

„Słusznie! — powiecie. — Wiemy o tym! 



 

 

Precz z telewizją! Dość głupoty! 

Lecz gdy ją z domu usuniemy, 

czym naszym dzieciom czas zajmiemy?!" 

Cóż, gdy pytanie ktoś nam zada, 

nam również zadać je wypada: 

Jak upływało wam dzieciństwo, 

nim wymyślono owo świństwo? 

Nie pamiętacie?! Boże, zgroza! 

Doszczętnie zżarła was skleroza! 

ZA dawnych czasów, przez dzień cały, 

DZIECI ZAZWYCZAJ COŚ CZYTAŁY! 

Czytały książki i książeczki! 

W pokojach stały biblioteczki! 

Ach, książki stały prawie wszędzie! 

Nawet przy łóżku, w równym rzędzie, 

czekały setki opowieści 

pełnych niezwykłych, mądrych treści! 

Baśnie o smokach, o rycerzach, 

o Iwach, tygrysach, małpach, jeżach, 

o czarodziejach, o potworach. 

co z nor wychodzą w dziwnych porach. 

o wyspach skarbów, o korsarzach, 

o bitwach morskich, abordażach, 

O ludożercach, którzy kołem  

przy ogniu siedzą nad rosołem.  

(Zupka dziś bardzo smakowita 

 Na Boga! Przecież to Edyta!...)  

Młodsi czytali o Trzech Świnkach,  

Królewnie Śnieżce i Muminkach;  

znali przebiegłą Pchłę Szachrajkę 

1 kota, który palił fajkę;  

znali Sindbada, Aladyna,  

który korzystał z usług dżinna, 

i mając ledwo parę latek  

wiedzieli, kim jest Miś Puchatek!  

Ach, cóż to były za dzieciaki!  

Rzadko się zdarza rozum taki!  



 

 

Dlatego przyszła wreszcie pora,  

by pozbyć się telewizora!  

Postawcie szafy pod ścianami 

i wypełnijcie je książkami!  

Zamiast ekranu — etażerka!  

Niech na nią dziecko wasze zerka!  

I nie zważajcie na okrzyki,  

płacze, lamenty, wrzaski, ryki;  

bądźcie spokojni: plan się uda,  

bo czas potrafi czynić cuda,  

i już za tydzień zwykła nuda  

sprawi, że oto niesłychana  

w pociechach waszych zajdzie zmiana!  

Można zaufać ich mądrości;  

już wkrótce się wyzbędą złości  

Gdy z domu zniknie ekran, który 

miał na ich dusze wpływ ponury 

wasi synowie, wasze córy  

pójdą za głosem swej natury  

i wnet się wezmą do lektury!  

A później juz przez całe życie,  

będą wam wdzięczni - zobaczycie!  

PS: Jeśli zaś idzie o Michała, 

 to słuszna kara go spotkała,  

bo juz maniakiem był bez mała!  

Nawet gdy będzie znowu duży,  

niechaj za przykład innym służy! 
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Zostaje tylko Karol 

 
- Który dział terać obejrzymy? — spytał pan Wonka, po czym 

odwrócił się i wbiegł do windy. — Chodźcie! Pośpieszcie się! 

Musimy ruszać! Ile dzieci zostało?  

Karol popatrzył na Józia, a Józio na Karola. 

- Przecież... został już tylko KaroL. — wyjąkał staruszek. 

Fabrykant odwrócił się i spojrzał na chłopca. Zapadła cisza. 

Karol mocno ściskał dłoń dziadka. 

- Naprawdę zostałeś już tylko ty?!—spytał pan Wonka. udając 

zdziwienie. 

- Tak — szepnął Karol, — Tak... 

Pan Wonka nagłe rozłożył szeroko ramiona, 

- To znaczy, że wygrałeś, drogi chłopcze! —wykrzyknął, wybiegł z 

windy i zaczął ściskać dłoń Karola z taką siłą, że o mało mu jej nie 

wyrwał. — Gratuluję, naprawdę gratuluję! Jestem uszczęśliwiony! To 

najlepsze rozwiązanie! Wspaniale!Od samego początku miałem 

dziwne przeczucie, że to właśnie ty zwyciężysz! Doskonale, synu, 

doskonale! Cudownie! Teraz dopiero zacznie się prawdziwa zabawa! 

Ale nie wolno zwlekać! Nie wolno marudzić! Mamy bardzo mało 

czasu! Do wieczora powinniśmy zrobić mnóstwo najróżniejszych 

rzeczy! Pomyśl tylko o sprawach, które trzeba załatwić! I o ludziach, z 

którymi musimy się spotkać! Na szczęście wielka szklana winda 

znacznie wszystko przyśpieszy! Wskakuj, drogi chłopcze, wskakuj! 

Pan także drogi panie, pan także! Nie, nie, ja za panem! Świetnie! 

Znakomicie! Teraz ja wybiorę guzik, który naciśniemy! —zakończył i 

spojrzał na Karola migotliwymi błękitnymi oczyma. 

 

 



 

 

 

 

 

Zaraz wydarzy się coś zupełnie zwariowanego, pomyślał Karol, 

lecz wcale się nie bał. Nie był nawet zdenerwowany; czuł tylko 

niezwykłe podniecenie, podobnie jak Józio. Twarz staruszka płonęła, 

a oczy śledziły pilnie każdy ruch pana Wonki. Fabrykant uniósł rękę 

w stronę guzika znajdującego się wysoko na szklanym suficie windy. 

Karol i Józio jednocześnie wyciągnęli głowy, by odczytać napis na 

tabliczce znajdującej się koło guzika.  Napis brzmiał: 

 

DO GÓRY I W CHMURY 

 

- Do góry i w chmury? — spytał Karol. — Co to za dział?  

Pan Wonka nacisnął guzik.  

Szklane drzwi zasunęły się. 

- Trzymajcie się! — zawołał fabrykant. 

Nagłe rozległ się ogłuszający huk i winda wystrzeliła do góry 

niczym rakieta.  

- Hura! — zawołał Józio. 



 

 

 

 

Karol objął go w pasie, pan Wonka złapał uchwyt wiszący na 

suficie, a winda podążała bez końca ku górze, tym razem zupełnie 

pionowo, w ogóle nie skręcając na boki. Pędziła coraz szybciej i Karol 

słyszał świst przecinanego powietrza. 

-Hura! — krzyknął znowu Józio. — Hura, lecimy! 

- Szybciej! — zawołał pan Wonka, uderzając pięścią w ścianę windy. 

— Szybciej! Szybciej! Jeśli nie będziemy lecieć szybciej, nigdy się 

nie przebijemy! 

- Przez co?! — krzyknął Józio. — Przez co się nie przebijemy?! 

- Ach, za chwilę sami zobaczycie! — zawołał pan Wonka. — Od lat 

marzę, by nacisnąć ten guzik! Jeszcze nigdy tego nie zrobiłem! Już 

wiele razy ogarniała mnie pokusa! O tak, wiele razy! Ale nie mogłem 

znieść myśli, że wybiję dziurę w dachu fabryki! Lecimy, chłopcy! Do 

góry i w chmury!... 

- Nie chce pan chyba powiedzieć... — wyjąkał staruszek. — Nie chce 

pan powiedzieć, że ta winda... 



 

 

- Owszem, chcę powiedzieć! — zawołał fabrykant. — Za chwilę się 

przekonacie! Do góry i w chmury!,.. 

- Przecież ta winda jest ze szkła! — wykrzyknął Józio. — Rozbije się 

w drobny mak!... 

- To możliwe, jednak to szkło jest dość grube — odparł pan Wonka, 

pogodny jak zawsze. Winda pędziła do góry, coraz szybciej, szybciej i 

szybciej.... Nagle — TRACH! Nad głowami pasażerów rozległ się 

straszliwy trzask pękających desek i dachówek. 

- Ratunku! To już koniec! Zginiemy!... — rozpaczał Józio. 

- Nie, nie zginiemy! — odpowiedział pan Wonka. — Przebiliśmy się! 

Patrzcie! 

I rzeczywiście, winda przebiła się przez dach fabryki i pędziła do 

góry niczym rakieta, a przez szklany sufit wpadały promienie słońca. 

W ciągu kilku sekund wzniosła się na kilkaset metrów. 

- Ta winda oszalała! — wołał Józio. 

- Proszę się niczego nie obawiać, drogi panie! — uspokoił go pan 

Wonka i nacisnął inny guzik. 

Winda zatrzymała się i zawisła w powietrzu nieruchomo jak 

helikopter, ponad fabryką i miastem rozciągającym się w dole. Patrząc 

przez szklaną podłogę, Karol widział w dali maleńkie domy i ulice 

przysypane śniegiem. Kiedy tak stał na grubym przejrzystym szkle, 

miał dziwne, trochę przerażające wrażenie, że unosi się w powietrzu. 

- Czy nic nam nie grozi? — spytał Józio. — Co właściwie wprawia tę 

windę w ruch? 

- Potężny silnik o mocy miliona koni cukrowych! — odpowiedział 

fabrykant. — Patrzcie! — wskazał w dół. — Idą pozostałe dzieci! 

Wracają do domu!... 
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Pozostałe dzieci wracają do domu 

 

- Musimy polecieć na dół i zerknąć na naszych małych przyjaciół —

odezwał się pan Wonka. Nacisnął guzik i winda opadła powoli ku 

głównej bramie fabryki. 

Karol spojrzał w dół i dostrzegł koło bramy niewielką grupkę 

dzieci i dorosłych. 

- Jest tylko troje dzieci — odezwał się Karol. — Czy któreś zostało w 

środku? 

- Chyba Michał T. Elewie, ale wkrótce też się pojawi — odpowiedział 

pan Wonka. — Widzisz ciężarówki? — dodał, wskazując rząd 

ogromnych krytych wozów zaparkowanych w pobliżu. 

- Tak — odpowiedział chłopiec. — Co w nich jest? 

- Nie pamiętasz już, co napisałem na złotych losach? Każde dziecko 

wróci do domu ze słodyczami, które starczą mu do końca życia. 

Każde z czworga dzieci otrzyma pełną ciężarówkę przysmaków. O, 

proszę! Idzie nasz przyjaciel August Smalec. Widzisz go? Wsiada z 

rodzicami do pierwszej ciężarówki! 

- Nic mu się nie stało?! — zdumiał się Karol. — Wyszedł bez 

szwanku z tej strasznej rury?! 

-  Jest zdrów i cały — odpowiedział pan Wonka. 

- Zmienił się! — zawołał Józio, spoglądając przez szklaną ścianę 

windy. — Dawniej był gruby, a teraz jest chudy jak patyk!... 

- Jasne, że się zmienił! — roześmiał się fabrykant. — Skurczył się w 

rurze! O, popatrzcie! To panna Jagoda Beauregarde, mistrzyni świata 

w żuciu gumy! Chyba udało się wycisnąć z niej sok! Tak się cieszę! I 

jak zdrowo wygląda! Znacznie lepiej niż przedtem! 

 

 



 

 

- Przecież ma fioletową twarz! — wykrzyknął Józio.  

- Rzeczywiście — przyznał pan Wonka. — Cóż, nic na to nie 

poradzimy.  

- Wielkie nieba! — zawołał Karol. — Patrzcie na biedną Werukę 

Solony i jej rodziców! Są cali pokryci śmieciami i brudem! 

- A tam idzie Michał T. Elewic! — krzyknął Józio. — Na Boga, co się 

z nim stało?! Ma chyba ze trzy metry wzrostu i jest chudy jak tyczka! 

 

 

 
 

 

 

- Umpa-Lumpa rozciągnęli go w maszynie do badania gumy do żucia 

— wyjaśnił pan Wonka. Hm, może rzeczywiście trochę przesadzili? 

- Na pewno okropnie cierpi! - rzekł współczująco Karol. 

- Alei skąd! Udało mu się! -  zaprzeczył fabrykant. - Będą się o niego 

biły wszystkie zespoły koszykarskie w kraju! Ale pora już zostawić te 

głupie dzieci. Muszę z tobą porozmawiać o czymś bardzo ważnym, 

drogi chłopcze... 

Nacisnął guzik i winda wzbiła sie w niebo. 
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Niespodziewany prezent 

 
Wielka szklana winda z panem Wonką, Karolem i Józiem 

unosiła się wysoko ponad miastem. 

- Bardzo kocham swoją fabrykę! — westchnął pan Wonka, 

spoglądając w dół. Umilkł, po czym odwrócił się i popatrzył na 

Karola z bardzo poważnym wyrazem twarzy. — A tobie się podoba, 

synku? — spytał. 

- O tak! — zawołał Karol. — To najcudowniejsze miejsce na świecie! 

- Bardzo się cieszę, że tak uważasz — stwierdził pan Wonka. 

Wpatrywał się w oczy chłopca. — Tak, bardzo się cieszę i zaraz 

wyjaśnię ci dlaczego — odezwał się wreszcie, po czym przechylił 

głowę na bok i uśmiechnął się, a wokół jego oczu pojawiły się drobne, 

wesołe zmarszczki. — Widzisz, drogi chłopcze, postanowiłem 

podarować ci tę fabrykę. Kiedy dorośniesz i będziesz mógł nią 

kierować, obejmiesz ją w posiadanie. 

Karol patrzył na pana Wonkę wybałuszonymi oczyma, a Józio 

otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, lecz nie mógł wykrztusić 

słowa. 

- Taki mam zamiar — ciągnął fabrykant, uśmiechając się szeroko. — 

Naprawdę przekażę ci fabrykę. Przyjmiesz ją, prawda? 

- Przekaże pan fabrykę Karolowi?! — zdumiał się Józio. — Żartuje 

pan!... 

- Wcale nie żartuję. Mówię śmiertelnie poważnie. 

- Ale... ale dlaczego chce pan to zrobić?! 

- Posłuchajcie — zaczął pan Wonka - Jestem już stary, znacznie 

starszy, niż myślicie. Nie będę żył wiecznie. Nie mam dzieci ani 

krewnych. Kto więc poprowadzi interes, gdy ja będę już na to za 

stary? Przecież ktoś musi go prowadzić — choćby ze względu na 

Umpa-Lumpa. Tysiące przedsiębiorczych ludzi dałoby sobie rękę 

uciąć, by przejąć po mnie fabrykę, ale ja nie chcę, żeby moim 

następcą był dorosły. Dorosły by mnie nie słuchał, nie chciałby się 



 

 

uczyć. Prowadziłby zakład według własnych upodobań, a nie moich. 

A zatem potrzebne jest dziecko. Dobre, rozumne, kochające dziecko, 

któremu mógłbym przekazać wszystkie swoje bezcenne receptury — 

dopóki jeszcze żyję. 

- Więc właśnie dlatego ukrył pan w czekoladach złote losy?! — 

zawołał Karol. 

- Tak! — potwierdził pan Wonka. — Postanowiłem 

zaprosić do fabryki pięcioro dzieci i najsympatyczniejsze z nich 

wybrać na swojego następcę!,.. 

- Czy... czy rzeczywiście chce pan powiedzieć, że odda całą tę 

ogromną fabrykę Karolowi?! — wyjąkał Józio. — Przecież... 

- Nie ma czasu na dyskusje! — zawołał pan Wonka. — Musimy 

natychmiast sprowadzić resztę rodziny: tatę i mamę Karola oraz 

wszystkich jego krewnych! Zamieszkają w fabryce i będą mi pomagać 

nią kierować, aż chłopiec dorośnie! Gdzie mieszkasz, synku? 

Karol spojrzał przez szklaną podłogę na przysypane 

śniegiem domy leżące w dole.     

- Tam! - odpowiedział, wyciągając rękę. - W małym domku na 

przedmieściu. 

- Widzę! — zawołał pan Wonka, nacisnął kilka guzików i winda 

ruszyła w stronę domu państwa Szaflików.  

- Obawiam się, że moja mama z nami nie pojedzie — odezwał się 

smutno chłopiec. 

- A to czemu?! 

 - Przecież nie zostawi babci Józefiny, babci Ernestyny i dziadka 

Ernesta. 

- Ich też zabierzemy* 

- Wykluczone! — odpowiedział Karol. - Są bardzo starzy i od 

dwudziestu lat nie wstają z łóżka. 

- Wobec tego zabierzemy ich razem z łóżkiem! - stwierdził fabrykant. 

- W windzie jest dość miejsca na łóżko. 

- Łóżka nic da się wystawić z domu — zaoponował Józio — Nie 

przejdzie przez drzwi, 

- Nie martwcie się! Nie ma rzeczy niemożliwych! Patrzcie tylko! 

Winda unosiła się ponad dachem małego domku państwa 

Szaflików. 

- Co pan chce zrobić?! — denerwował się Karol.  



 

 

 - Zamierzam wydostać stamtąd waszą rodzinę. 

- Jakim sposobem? — spytał Józio. 

- Przez dach! — odpowiedział pan Wonka i nacisnął jeszcze jeden 

guzik. 

- Nie! — zaprotestował Karol. 

- Proszę zatrzymać tę windę! - zażądał dziadek. 

Winda uderzyła z hukiem w dach domu państwa Szaflików i 

wpadła prosto do sypialni staruszków.  

 

 

 

 
 

 

 

Na troje dziadków, którzy myśleli już, że nadszedł koniec 

świata, posypał się kurz, połamane dachówki, kawałki drewna, 

karaluchy, pająki, cegły i cement. Ernestyna zemdlała, Józefina 

zgubiła sztuczną szczękę, a Ernest schował głowę pod koc. Z 

sąsiedniego pokoju wpadli do sypialni państwo Szaflikowie. 

- Ratunku! — zawołała Józefina. 



 

 

- Uspokój się, droga żono! - odezwał się Józio, wychodząc z windy. - 

To tylko my! 

-Mamo! Mamo! — Karol rzucił się w ramiona pani Szaflik. — 

Posłuchaj, mamo! Zamieszkamy w fabryce pana Wonki i będziemy 

mu pomagać ją prowadzić! Pan Wonka da mi ją na własność!... A do 

tego... a do tego... 

- O czym ty mówisz?! — spytała pani Szaflik. 

- Popatrzcie tylko na dom! — zawołał zrozpaczony pan Szaflik. — 

Jest zrujnowany! 

- Bardzo się cieszę, że pana poznałem, drogi panie! — Pan Wonka 

podbiegł i zaczął ściskać dłoń pana Szaflika. — Proszę się nie 

martwić o dom! Od dziś nie będziecie go już potrzebować! 

- Co to za wariat?! — wykrzyknęła Józefina. — O mało 

nas wszystkich nie pozabijał! 

- To pan Willy Wonka we własnej osobie –wyjaśnił Józio. 

Opowiedzenie, co się wydarzyło w ciągu całego dnia, zajęło 

Józiowi i Karolowi dużo czasu. Ale pozostali członkowie rodziny 

wciąż nie chcieli pojechać windą do fabryki. 

- Wolę umrzeć we własnym łóżku! - oznajmiła Józefina. 

- Ja także — poparła ją Ernestyna. Nigdzie nie polecę! — oświadczył 

Ernest. 

Pan Wonka, Józio i Karol, nie zważając na krzyki, wsunęli łóżko 

do windy. Później wepchnęli państwa Szaflików, po czym weszli 

sami. Fabrykant nacisnął guzik i drzwi zasunęły się. Ernestyna zaczęła 

krzyczeć, a winda przeleciała przez dziurę w dachu i wzbiła się w 

bezchmurne niebo. Karol wszedł do łóżka i uspokajał troje staruszków 

wciąż śmiertelnie przerażonych. 

- Nie bójcie się! — perswadował. — Nic nam nie grozi! Lecimy do 

najcudowniejszego miejsca na świecie! 

- Karol ma rację! — potwierdził Józio, 

- A czy jest tam coś do jedzenia? — spytała Józefina. — Umieram z 

głodu! Wszyscy umieramy z głodu! 

- Coś do jedzenia?! -zaśmiał się Karol. - Poczekajcie, sami 

zobaczycie!... 



 

 

 


