
»…Nekega ponedeljka se ni mogla spomniti, na 

kateri avtobus morava, da iz središča mesta prideva 

domov, čeprav sva se vsak dan vračali po isti poti...« 

 

Moja babica ne ve, kdo sem 
Babica Zinka je bila najboljša, najbolj zabavna babi. Kampirala je z 
deklico, planinarila, pekla palačinke, tekla, vozila kolo, gradila 
skrivališče iz škatel za čevlje, izdelovala igračke, pripravljala lutkovne 
predstave… Vse je vedela, vse je zmogla, vse je znala. Do nekega 
dne, ko se je vse spremenilo. Najprej je pričela spraševati nenavadne 
stvari o tistem, kar je vedno vedela. Na primer, kako se piše sosed. 
Nato je pričela pozabljati pomembnejše stvari. Na primer, kateri dan 
je danes. Toda šele ko se je pričela izgubljati na poteh, ki jih je 
vsakodnevno prehodila, je družina opazila spremembo, ki jim je 
počasi kradla bližino ljube babice. Počasi je pozabljala vse, kar je 
vedela. Tudi to, kako se drži nož. In potem se je pričela vsega bati, 
saj je vse postalo zapleteno. Zapiranje gumbov, spolzka tla v 
kopalnici… Babi se je preselila v dom za ostarele. Vsako soboto so 
jo obiskovali in babi se je smejala zgodbam iz šole, a kot da bi ji 
sproti uhajale je vedno znova spraševala tisto, kar je ravnokar slišala. 
Potem pa nekega dne ni več spoznala dekličinega očka… Občutena 
zgodba Ive Bezinović Haydon pripoveduje o napredovanju 
demence s stališča otroka, ki pri starostniku v družini opazuje zdrse 
v demenco in trenutke lucidnosti. Otroke spremembe plašijo, če jim 
ne razložimo, kaj se dogaja. Ta slikanica pa jim pomaga sprejeti 
lastna občutja, ki nihajo od žalosti do smeha, in jim pove, kaj lahko 
naredijo za boljše počutje ljube babice ali dedka. Ilustracije Hane 
Tintor imenitno ujamejo ravnotežje med žalostjo, upanjem in 
hvaležnostjo, da smo lahko poznali in ljubili stare starše. Priporočam 
v branje kot izhodišče za pogovor o bolezni, starosti in smrti, pa tudi 
ljubezni, lepoti drobnih vsakdanjih trenutkov in spominjanju! 
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