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1
Härra Wonka läheb liiga kaugele

Kui me viimati Charliet kohtasime, lendas ta parajasti
suure klaasliftiga oma kodulinna kohal. Pisut enne seda oli
härra Wonka talle rääkinud, et kogu hiigelsuur ja pööraselt
põnev šokolaadivabrik saab tema omaks ning nüüd oli meie
väike võidukas sõber tegevuses oma perekonna kolimisega.
Liftis sõitsid – lihtsalt, et sulle meelde tuleks –

meie loo kangelane Charlie Pang, 
ebatavaline šokolaadimeister härra Willy Wonka, 
Charlie vanemad, härra ja proua Pang, 
härra Pange isa ja ema ehk 

vanaisa Joe ja vanaema Josephine,
proua Pange isa ja ema ehk 

vanaisa George ja vanaema Georgina.

Vanaema Josephine, vanaema Georgina ja vanaisa
George olid voodis ning too voodi oli enne äralendu liht-
salt lifti lükatud. Nagu mäletate, oli vanaisa Joe voodist välja
roninud, et Charliega šokolaadivabrikut vaatama minna.
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Nüüd lendas lift kenasti kolmesaja
meetri kõrgusel. Taevas oli säravsinine.
Kõik liftisviibijad olid pööraselt põnevil
mõttest, et nüüd hakkavad nad elama
kuulsas šokolaadivabrikus. Vanaisa Joe
laulis. Charlie hüples.
Härra ja proua Pang

naeratasid esimest korda paljude aastate
jooksul. Ja kolm vanakest itsitasid üksteisele
otsa vaadates, nii et nende roosad hambutud

igemed paistsid.
“Mis imejõud küll

seda hullu lifti õhus hoiab?” kraaksa-
tas vanaema Josephine.

“Proua,” vastas härra Wonka, “ega
see olegi enam lift. Liftid sõidavad
üksnes üles ja alla ning ainult majade

sees. Nüüd, kus oleme sellega taevasse lennanud, on sellest
saanud KLAASKABIIN. See on SUUR KLAASKABIIN.”

“Ja mis seda õhus hoiab?” uuris vanaema Josephine.
“Taevakonksud,” vastas härra Wonka.
“Te panete mind imestama,” ütles vanaema Josephine.
“Kallis proua,” sõnas härra Wonka, “teie olete siin

esimest korda. Kui olete meie seltsis pisut kauem viibinud,

ROALD DAHL
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ei hämmasta teid enam miski.”
“Tahan veel teada nende taevakonksude kohta,” jätkas

vanaema Josephine. “Ma oletan, et üks ots on kinnitatud
selle asjanduse külge, mille sees me praegu kihutame. Kas
mul on õigus?”

“Jah on,” kinnitas härra Wonka.
“Aga kuhu siis teine ots on kinni haagitud?” päris

vanaema Josephine.
“Ma jään iga päevaga,” lausus härra Wonka, “aina

rohkem ja rohkem kurdiks. Palun tuletage mulle meelde, et
ma pärale jõudes kohe oma kõrvaarsti üles otsiksin.”

“Charlie,” hoiatas vanaema Josephine. “Ma ei usu, et
seda härrasmeest eriti usaldan.”

“Mina ka mitte,” nõustus vanaema Georgina. “Ta
muudkui keerutab.”

Charlie kummardus voodi kohale ning sosistas kahele
vanadaamile: “Palun ärge rikkuge kõike ära. Härra Wonka
on fantastiline mees. Ta on minu sõber. Ma armastan teda.”

“Charliel on õigus,” sosistas end nende seltsi seadnud
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vanaisa Joe. “Püsi nüüd vagusi, Josie, ning ära tekita
segadust.”

“Me peame kiirustama!” ütles härra Wonka. “Meil on
nii palju aega ja nii vähe korda saata! Ei! Pidage! Mõelge
seda asja vastupidi! Tänan teid! Nüüd siis tagasi vabrikusse!”
hüüdis ta käsi kokku lüües ja kõrgele õhku hüpates. “Nüüd
lendame tagasi vabrikusse! Aga enne kui alla laskuda saame,
peame kõrgemale tõusma. Me peame tõusma veel kõrgemale!”

“No mida ma sulle rääkisin,” nentis vanaema Josephine.
“See mees on puhta peast segi!”

“Püsi vagusi, Josie,” vastas vanaisa Joe. “Härra Wonka
teab täpselt, mida ta teeb.”

“Tal on sama palju mõistust peas kui krabil!” arvas
vanaema Georgina.

“Me peame kõrgemale tõusma!” seletas härra Wonka.
“Me peame pööraselt kõrgele tõusma! Vaadake, et teil süda
saapasäärde ei kukuks!” Ta vajutas pruunile nupule.
Klaaskabiin jõnksatas ning pühkis siis õudse vilina saatel
otsejoones üles nagu kosmoserakett. Kõik klammerdusid
üksteise külge, kui suur masin kiirust kogus ja väljas mürin
ja mühin aina valjemaks läks, kuni see viimaks oli nii vali,
et nad pidid karjuma, kui tahtsid iseenda juttu kuulda.

“Pidage kinni!” huilgas vanaema Josephine. “Joe, käsi,
et ta kinni peaks! Ma tahan maha minna!”

“Aidake meid!” lõugas vanaema Georgina.
“Laskuge alla!” röökis vanaisa George.
“Ei, ei!” karjus härra Wonka vastu. “Me peame kõrge-

male tõusma!”

ROALD DAHL
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“Aga mispärast?” kisasid kõik kooris. “Mispärast üles ja
mitte alla?”

“Mida kõrgemal me oleme, kui alla hakkame laskuma,
seda suurem kiirus meil kokkupõrkehetkel on,” seletas härra
Wonka. “Me peame kokku põrkama suurima kiirusega.”

“Millega kokku põrkama?” huilati talle vastu.
“Muidugi vabrikuga,” vastas härra Wonka.
“Te olete püsti hull ja pöörane,” arvas vanaema Jose-

phine. “Me kõik kukume puruks!”
“Meist jääb järele ainult munapuder!” kinnitas vana-

ema Georgina.
“Vaat sellega,” vastas härra Wonka, “peame lihtsalt riskima.”
“Te ajate pada,” ütles vanaema Josephine. “Tunnistage

üles, et ajate pada.”
“Proua,” ütles härra Wonka, “mina ei aja kunagi pada.”
“Oh taevake!” kiljus vanaema Georgina. “Me kukume

end pannkoogiks, viimane kui üks!”
“See võib juhtuda küll,” kinnitas härra Wonka.
Vanaema Josephine karjatas ning puges teki alla peitu

ning vanaema Georgina klammerdus vanaisa George’i
külge nii kõvasti, et tollel hing kinni jäi. Härra ja proua Pang
seisid teineteise ümbert kinni hoides ja olid hirmust keele-
tud. Ainult Charlie ja vanaisa Joe jäid rahulikuks. Nemad
olid härra Wonka seltsis pika tee kaasa teinud ning seega
üllatuste suhtes mõningase karastuse saanud. Ometi hakkas
isegi Charlie üksjagu närvi minema, sedamööda kuidas Suur
Klaaskabiin maakerast aina kaugenes ja kaugenes. “Härra
Wonka!” karjus Charlie mürast üle, “ma ei saa aru, miks me

CHARLIE JA SUUR KLAASKABIIN
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peame nii hirmsa kiirusega allapoole minema.”
“Mu kallis poiss,” vastas härra Wonka, “kui me ei lasku

hirmsa kiirusega, ei suuda me kuidagi vabriku katusest läbi
tungida. Nii tugevasse katusesse pole kerge auku lüüa.”

“Aga seal on juba auk,” ütles Charlie. “Me tegime selle
augu vabrikust välja lennates.”

“No siis teeme teise veel,” arvas härra Wonka. “Kaks
auku on parem kui üks. Iga hiir võib seda sulle öelda.”

Suur Klaaskabiin sööstis aina kõrgemale ja kõrgemale,
kuni nad võisid näha juba mandreid ja ookeane ning maa-
kera laius nende all kui maakaart. See kõik oli muidugi
imeilus, kuid klaaspõrandal seista ja läbi selle alla vaadata on
üpris nadi tunne. Isegi Charliele hakkas hirm naha vahele
pugema. Ta rippus kõvasti vanaisa Joe käe küljes ning vaatas
hirmunult vanataadile otsa. “Vanaisa, ma kardan,” ütles ta.

Vanaisa Joe pani käe ümber Charlie õlgade ning tõm-
bas ta endale lähemale. “Mina samuti, Charlie,” vastas ta.

“Härra Wonka!” hõikas Charlie. “Kas te ei arva, et nüüd
on õige kõrgus käes?”

“Enam-vähem peaaegu,” vastas härra Wonka. “Aga veel
mitte päriselt. Palun ära minuga praegu räägi. Ära sega
mind. Ma pean antud olukorras hirmus hoolikalt kõike jäl-
gima. Peab sekundipealt täpne ajastus olema, mu poiss, vaat
sedamoodi. Kas näed seda rohelist nuppu. Ma pean sellele
täpipealt õigel hetkel vajutama. Kui ma pool sekundit hil-
jaks jään, tõuseme liiga kõrgele!”

“Ja mis siis saab, kui me liiga kõrgele tõuseme?” päris
vanaisa Joe.
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