
     Господин Бакит, госпођа Бакит и мали Чарли Бакит спавали су у соби, на мадрацима 
на поду. 
     Лети то није било тако страшно, али зими би ледено-хладна промаја дувала кроз под 
по целу ноћ и било је ужасно. 
     Није уопште постојала могућност да купе бољу кућу, или чак још један кревет у коме 
би могли да спавају. Били су сувише сиромашни за то. 
     Господин Бакит је био једини запослен у породици. Радио је у фабрици пасте за зубе, 
где је по цео дан седео и завртао мале поклопце на врхове напуњених туба. Али завртач 
поклопаца пасте за зубе никад се не плаћа много, и сироти господин Бакит, без обзира 
колико је марљиво радио, и без обзира колико је брзо завртао поклопце, никако није могао 
да заради довољно да се купи макар половина ствари које су тако великој породици 
потребне. Чак није било довољно новца ни да се купи одговарајућа храна за све њих. 
Једини оброци које су могли себи да приуште били су хлеб и маргарин за доручак, кувани 
кромпир и купус, за ручак и купус чорба за вечеру. Недеље су биле мало боље. Радовали 
су се недељама зато што је тада, мада је све било исто, свима било дозвољено да сипају 
још једном. 
     Породица Бакит, наравно, није умирала од глади, али свако од њих – двојица декица, 
две бакице, Чарлијев отац, Чарлијева мајка, а посебно мали Чарли – проводили су дане, од 
јутра до мрака, са ужасним осећањем празнине у стомацима. 
     Чарли је то осећао највише од свих. И, иако су његов отац и мајка често остајали без 
свог дела ручка или вечере да би дали њему, то ипак није било ни изблиза довољно за 
дечака који је растао. Очајнички је желео нешто што би га више испунило и задовољило 
од купуса и купус чорбе. То за чим је жудео више од ичег била је – ЧОКОЛАДА. 
     Ујутру на путу до школе, Чарли је у излозима гледао лепезасто наслагане велике 
чоколаде, па би застао и широм отворених очију приљубио нос уз стакло док му је вола 
ишла на уста. Много пута у току дана, видео би другу децу како ваде кремасте чоколаде 
из својих џепова и жваћу похлепно, и то је, наравно, било право мучење. 
     Само једном годишње, за свој рођендан, Чарли би осетио укус мале чоколаде. Цела 
породица је штедела новац за ту посебну прилику, и када би велики дан дошао, Чарли је 
добијао на поклон једну мали чоколаду да је поједе сам. И сваки пут када би је примио, 
оних предивних рођенданских јутара, пажљиво је стављао у своју малу, дрвену кутију, и 
чувао је као драгоценост, као да је била чисто злато; и неколико дана би је само гледао, 
али да је дотакне – то нипошто. Онда, напокон, када више није могао да издржи, скинуо 
би мајушни део папира са задње стране једног угла и угледао малени део чоколаде, и 
тада би узео малецки залогај – тек да пусти диван, слатки укус да му се разлије преко 
језика. Следећег дана узео би још један залогајчић, и следећег дана још један и онда још 
један. И на тај начин Чарли би учинио да његова рођенданска чоколада од шест пенија 
траје више од месец дана. 
     Али још ти нисам испричао о једној ужасној ствари која је мучила малог Чарлија, 
љубитеља чоколаде, више од ичег другог. За њега, ова је ствар била далеко, далеко гора 
него да гледа чоколаде у излогу или другу децу како мљацкају кремасте чоколаде баш 
пред њим. То је било најужасније мучење које можеш да замислиш, а било је овако: У 
самом граду, видела се и из куће у којој је Чарли живео – ОГРОМНА ФАБРИКА ЧОКОЛАДЕ! 
     Замисли то! 
У то није ни била нека обична огромна фабрика чоколаде. То је била највећа и 
најпознатија у целом свету! То је била ВОНКИЈЕВА ФАБРИКА, власник је био неки човек, 
господин Вили Вонка, највећи проналазач и произвођач чоколада који је икад постојао. И 
како огромно и чудесно место је то било! Голема гвоздена капија водила је унутра, висок 
зид је окруживао фабрику, дим је излазио из њених оџака, необични звуци, као фијуци, 
долазили су дубоко из ње. А изван зидова, око пола миље у свим правцима око грађевине 
ваздух је био испуњен тешким и богатим мирисом чоколаде која се топила! 
     Двапут дневно, на путу у школу и назад, мали Чарли Бакит је морао да прође тик 
поред фабричке капије. И сваки пут када би пролазио, ишао би веома, веома полако, и 
подигао би нос високо у ваздух и дубоко би удисао предиван чоколадни мирис који је био 
свуда око њега. 
     О, како је волео тај мирис!!! 
     О, само кад би могао да уђе у фабрику и да види како то све изгледа! 


