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BYLA JEDNOU JEDNA BABIČKA... 

… a byla to naprosto normální, obyčejná a průměrná babička. Žila ve středně 
velkém městě, kde byla středně velká nezaměstnanost, měla běžnou, střední 
rodinu, pár dětí a o trochu víc vnoučat, trpasličího jezevčíka, no prostě: normál-
ka. Jen jedna věc byla na téhle babičce nenormální. Tahle naše babička byla totiž 
šíleně, ale šíleně líná! Tak – a je to venku! Pokud znáte, děti, nějakou tu babičku, 
pak asi víte, že babičky mohou být všechno možné, jenom ne líné!!

No – a ta naše byla! 
„Celý život jsem pracovala, tak nechápu, proč bych si teď v důchodu nemohla 

kapánek odpočinout,“ říkávala. 
V podstatě měla pravdu. Opravdu celý život pracovala – a ještě k tomu ve škol-

ství –, ale znáte to: od babiček obvykle chceme, aby byly nažehlené, byt měly ukli-
zený, bábovky upečené a povlečení navoněné. Naše babička měla v bytě binec. 

„Celý život jsem uklízela,“ říkávala, „tak bych prosila na stará kolena o trochu 
klidu. A koneckonců,“ dodávala, „v bytě má být tak uklizeno, abychom byli zdraví, 
a takový nepořádek, abychom byli šťastní.“ A když už jí poznámky o neuklizeném 
bytě lezly opravdu na nervy, uštěpačně odsekávala: „Binec v bytě – šťastné dítě!“
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Ale to říkala jen tak. Její děti byly už dávno dospělé a měly 
svoje vlastní děti, a moc šťastné teda nebyly. Nelíbilo se jim, že 

babička není ta navoněná a nažehlená, šátková a kostkovaná 
babička jako z pohádky. Taky si občas chtěly zajít do kina 
nebo na kafe a potřebovaly hlídání pro svoje vlastní děti 
a vadilo jim, že nemůžou jen tak, mýrnix týrnix, zazvo-

nit u babičky a říct: „Máti, máme domluvenej bijásek, ne-
cháme ti tady kluky, jo?!“ 

„Svým dětem jsem obětovala podstatnou část života,“ vysvětlovala babička 
vždy, když se rozhovor stočil na hlídání vnoučat. „Zbytek svého žití bych chtěla 
obětovat už jen sama sobě.“ A jedním dechem dodávala: „Mám ráda svoje vnou-
čata jako nic na světě, ale chcete-li je pohlídat, tak předem zavolejte. Já taky 
nemám porád čas!“

Babička čas měla. A měla ho porád. Ale potřebovala ho na činnosti, kte-
ré milovala a které většinu svého života dělat nemohla (protože chodila do  
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práce, vychovávala dvě děti, vysedávala na schůzích a měla manžela, kterému  
chystala teplé večeře a studené pivo, žehlila mu, prala mu, zašívala mu a milo-
vala ho).

„Ale já to všechno dělala hrozně ráda,“ řekla by vám líná babička, kdybyste se 
zeptali. „Ale zároveň jsem moc ráda, že už to mám za sebou,“ dodala by ještě. 

A co že to tedy babička po celé dny dělala? Byla toho spousta. Tak především 
spala. Její telefon byl vyvěšený minimálně do půl jedenácté dopoledne. Pokud 
nespala, tak se aspoň válela. donesla si do postele kafe zvané turek, taky dob-
rou snídani a občas i malinkou štamprli něčeho ostřej-
šího, a celé dopoledne nevytáhla paty zpod peřin. 

 další babiččinou oblíbenou činností byly novi-
ny. Tedy – čtení novin. Babička měla předpla-
cenou Mladou frontu dnes a lidové noviny 
a taky Právo, co už není rudé, a v pá-
tek ještě Hospodářské noviny, 
to kvůli barevnému magazínu. 
Babička noviny milovala. A ča-
sopisy taky. Vždycky, když jí 
bylo smutno – což nebylo nijak 
často – koupila si velký, drahý ob-
rázkový časopis, zavřela se doma a četla.

další oblíbenou činností naší babičky bylo chození za kamarádkami. Neměla 
jich moc, tak dvě nebo tři, ale měla je ráda a trávila s nimi spoustu času. Nej-
raději chodila za liduškou, která už byla taky v důchodu a byla to taky bývalá 
učitelka a navíc taky babička, takže si holky měly o čem povídat. Když se sešly, 
probíraly spolu hlavně: svoje děti a vnoučata, manžele, kteří už nežili, politiku, 
lucii Bílou a co vysázet na zahrádce.
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Ale ani kamarádka liduška, ani jedno z babiččiných dětí, dokonce ani soused-
ka z přízemí, která ví jinak úplně všechno, nikdo na světě neměl tušení o vel-
kém tajemství, které si babička úzkostlivě střežila. To tajemství leželo na dně 
její skříně s oblečením a byl to…   

Škapulíř. líná babička vlastnila škapulíř.  
Ajaj! Už vás slyším, děti! Co že je to ten škapulíř? Že jste takové směšné slovo 

nikdy neslyšely? Že si to musíte vygooglovat na netu? Počkejte! Nikam nechoď-
te! Já vám to řeknu!  

Škapulíř je malý látkový pytlíček. Naše babičky a jejich babičky a dokonce 
i babičky jejich babiček si do škapulíře dávaly různá tajemství. Jehly, bavln-
ky, nitě a knoflíky, dopisy a pohlednice z daleké ciziny – ne, Pepíčku, maily si 
do škapulíře nezakládaly – no prostě cokoli, co musely mít hezky pohroma-
dě a v dosahu. Babička svůj krásný vyšívaný škapulíř zdědila po své prapra-
prapraprapraprapra a ještě jednou prababičce, která pracovala jako kuchařka  
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