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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ:
Не се опитвайте да приготвяте

невероятното лекарство на Джордж
у дома. Опасно е!
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Бабата

– Отивам на пазар в селото – каза майката 
на Джордж в събота сутринта. – Бъди послу-
шен и не прави пакости.

Изключително глупаво е да кажеш нещо 
такова на малко момче. Това незабавно го 
накара да се зачуди каква ли пакост може да 
стори.

– И не забравяй да дадеш лекарството на 
баба си в единайсет часа – добави майка му, 
излезе и затвори вратата след себе си.

Баба му, която дремеше на стола до прозо-
реца, отвори лукаво едно око и се обади:

– Чу майка си, Джордж. Не забравяй за ле-
карството ми.

– Няма, бабо.
– И поне веднъж бъди послушен, докато 

нея я няма.
– Добре, бабо – отвърна Джордж.
Джордж умираше от скука. Нямаше си 

брат или сестра. Баща му беше фермер, а 
фермата, в която живееха, бе отдалечена на 
километри и нямаше други деца, с които да 
си играе. Омръзнало му бе да гледа прасета, 
кокошки, крави и овце. Най-много му беше 
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омръзнало да живее в една къща със старата 
си мърмореща баба. Да се грижи сам за нея, не 
бе най-приятният начин да прекара събот-
ната сутрин.

– За начало можеш да ми приготвиш чаша 
чай – каза баба му. – Така за няколко минути 
няма да правиш бели.

– Добре, бабо.
Джордж ненавиждаше баба си. Тя беше его-

истична, свадлива старица. Имаше светло-
кафяви зъби и малка, нацупена като кучешко 
дупе уста.

– Колко захар искаш в чая, бабо? – попита я 
Джордж.

– Една лъжичка. И без мляко.
Повечето баби са мили, добри и услужливи 

старици, но не и неговата. Тя по цял ден се-
деше на стола си до прозореца и все се оплак-
ваше, мърмореше, цупеше, мрънкаше и роп-
таеше за това и онова. Нито веднъж, дори в 
дните, в които беше в добро настроение, тя 
не се усмихна на Джордж с думите: „Какво ще 
кажеш да поиграем на „Не се сърди, човече“?“ 
или „Как беше днес в училище?“ Тя, изглежда, 
изобщо не се интересуваше от другите хора, 
а само от себе си. Баба му бе една проклета 
стара мърморана. Джордж отиде в кухнята 



и приготви чаша чай от пакетче с филтър. 
Сложи захар, но не и мляко. Хубавичко раз-
бърка чая и ѝ го занесе в дневната.

Баба му отпи от чая.
– Не е достатъчно сладък – рече тя. – Сло-

жи още захар.
Джордж върна чашата обратно в кухнята 

и добави още една лъжичка захар. Пак раз-
бърка добре чая и го сервира внимателно на 
баба си.

– Къде е чинийката? – попита тя. – Няма да 
пия от чаша без чинийка.

Джордж ѝ донесе чинийка.
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– А лъжичка няма ли да ми дадеш?
– Вече разбърках чая, бабо. При това много 

добре.
– Сама ще си го разбъркам. Донеси ми лъ-

жичка, ако обичаш.
Джордж ѝ донесе лъжичка.
Когато майка му и баща му си бяха вкъщи, 

баба му никога не го командваше така. Само 
когато двамата останеха сами, започваше да 
се държи зле с него.

– Знаеш ли какъв ти е проблемът? – по-
пита старицата, втренчила лукавите си 
очички в момчето над ръба на чашата. – Рас-
теш твърде бързо. Момчетата, които рас-
тат твърде бързо, стават глупави и мър-
зеливи.

– Не мога да спра да раста, бабо – отвърна 
Джордж.

– Разбира се, че можеш – сопна се тя. – Рас-
тежът е отвратителен детски навик.

– Но децата трябва да растат, бабо, иначе 
никога няма да станат големи.

– Глупости, момче, това са глупости. Я ме 
погледни. Аз раста ли? Не!

– Но някога си растяла, бабо.
– Съвсем малко – отвърна старицата. – 

Отказах се да раста, докато бях още съвсем 
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малка. Тогава се отказах и от другите про-
тивни детски навици като мързела, непо-
слушанието, алчността, немарливостта, 
разхвърлянето и глупостта. Ти не си се от-
казал от всички тях, нали?

– Но аз съм още малко момче, бабо.
– На осем години си – изсумтя тя. – Доста-

тъчно голям си. Ако не спреш да растеш в 
най-скоро време, ще стане твърде късно.

– За какво ще стане твърде късно, бабо?
– Нелепо е – продължи баба му. – Вече си ви-

сок почти колкото мен.
Джордж огледа баба си. Тя наистина беше 

изключително дребна. Краката ѝ бяха тол-
кова къси, че се налагаше да ги поставя на 
табуретка, а главата ѝ стигаше едва до по-
ловината на облегалката на стола.

– Татко казва, че е хубаво един мъж да е ви-
сок – възрази Джордж.

– Не слушай баща си, а мен.
– Но как да спра да раста? – попита Джордж.
– Яж по-малко шоколад.
– От шоколада ли се расте?
– Расте се, но по неподходящ начин – изсъс-

ка баба му. – Нагоре вместо надолу.
Бабата отпи от чая си, без да сваля очи от 

момченцето пред себе си.
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