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Kako biti

z 1, 2, 3 ... 

otroki?

»Kako ti to uspe? Kako skuhaš kosilo za toliko ljudi, 
kako opereš perilo? Kako je mogoče, da imate v hiši mir 
za učenje, kdaj najdete čas za zabavo? Kaj je vaša skrivnost?«

Na teh straneh Rosa Pich, mati 18 otrok, zaposlena za 
polovični delovni čas, odkriva, kako je mogoče biti srečen 
z 1, 2, 3 … ali 18 otroki, kakor ona, in se pri tem imenitno 
zabavati. S številnimi anekdotami in zabavnimi pripetljaji, 
v katerih v glavnih vlogah nastopajo njeni otroci, mož, 
prijatelji in drugi, nam pripoveduje o vsakodnevnem 
življenju, o izzivih, s katerimi se srečujejo, in o prekrasni 
pustolovščini, ki jo predstavlja njihovo družinsko življenje.

Pichovi so družina z največ šoloobveznimi otroki v Španiji, 
morda celo v Evropi. BBC je o njih posnel dokumentarec 
z naslovom Največja družina na svetu . Pogosto se pojavljajo 
tudi v španskih medijih.

Vsakdanje 
življenje družine 

z 18 otroki
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To knjigo posvečam svoji hčeri Carmineti, ki je pred slabim 
letom odšla v nebesa, stara komaj 22 let. Neutrudno se je 
borila vse do konca in v soočenju s svojo boleznijo pokaza-
la velik pogum.

Prav tako svojemu možu, zvestemu prijatelju in sopro-
gu, ki mi vedno stoji ob strani in iz dneva v dan pričakuje 
več od mene ter me vedno bolj ljubi. Človek, ki se ne prila-
gaja, in dober prijatelj svojih prijateljev.

Svojemu dvajsetletnemu sinu Pericu se zahvaljujem za 
pomoč pri korekturi knjige v mesecu avgustu; delal je, ko je 
mogel, med tekmo tenisa in nogometa. Delo je opravil z ve-
liko vdanostjo v usodo, saj se je vedno ponujala kakšna ak-
tivnost, ki je bila privlačnejša od branja mamine knjige …

Pa tudi prijateljem, ki so odložili svoje poletno branje, 
da bi mi pomagali pri popravkih te knjige.
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7

Uvod

Pred petimi leti so nas poklicali z BBC-ja v Londonu, da bi 
nas posneli za »The Biggest Family of the World«. Kmalu 
zatem so začele prihajati prošnje za intervjuje na televiziji, 
v tiskanih in digitalnih medijih, na seminarjih, radiu … 
Ker nismo želeli, da bi bilo zaradi tega naše vsakdanje ži-
vljenje ovirano, smo se odločili, da nas lahko posnamejo 
ali intervjuvajo samo dvakrat na leto.

Pred tremi leti je mama nekega sošolca mojega sina Pe-
peta izvedela, da imam 18 otrok in me je prosila za intervju 
za digitalni časopis, pri katerem je delala … Privolila sem, 
vendar ne iz istega razloga kot v drugih primerih, ampak 
zato, ker sem ji želela pomagati: ta moja prijateljica je na-
mreč ravnokar zaključila porodniški dopust in vem, kako 
je, ko se vrneš na delovno mesto. Intervju je bil objavljen v 
digitalni izdaji časopisa La Vanguardia (pomemben dnev-
nik v Kataloniji). Ker so se ravnokar začenjale počitnice in 
kriza ni pripomogla k počitniškemu vzdušju, smo se pogo-
varjali o različnih dejavnostih, ki jih z otroki lahko izvede-
mo v času počitnic. Prispevek je bil prava uspešnica, če 
sklepamo po več ko 35.000 ogledih v enem dnevu.

To pomlad me je zelo presenetila tudi TV1, ki je o nas 
posnela prispevek za nedeljske večerne novice. Strokovnja-
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ki vedo, da je to čas, ko je gledanost najvišja. Ljudje, utru-
jeni ob koncu vikenda, se usedejo pred televizor, da bi se 
sprostili in izvedeli, kaj se je v zadnjih dneh pomembnega 
zgodilo. Družina s toliko otroki v sodobnem času vedno 
znova šokira. Prispevek je trajal le tri minute: zanimalo jih 
je, kakšno je vsakdanje življenje tako številčne družine, 
kot je naša. Prijatelji iz vse Španije so nas tisti večer zasuli 
s sporočili in telefonskimi klici – da so nas videli in da smo 
bili vsi čedni, da je bila reportaža »prava bomba«, kako da 
jih veseli, kako da so zrasli otroci …

19. marec je v Španiji velik praznik: sveti Jožef Dela-
vec, zavetnik delavcev. V tej krizi, ki jo živimo, bralci po-
trebujejo kakšno spodbudno novico, ki vliva optimizem. 
Tako so nas povprašali, če bi lahko o nas kaj napisali v 
reviji Magazine, ki je nedeljska izdaja dnevnika El Mun-
do. Objavili so barvno sliko čez dve strani, s katero so še 
enkrat presenetili družbo, v kateri živimo. V intervjuju so 
hoteli izvedeti predvsem, kako nam uspe preživljati dru-
žino. Poleg tega je več članov družine ta dan praznovalo 
god: mojemu možu je ime Jose María in dva najina otro-
ka, dvojčka, sta Jose María in María Jose, po domače 
Pepe in Pepa.

Z možem sva si zelo želela ustvariti številčno družino. 
Poročila sva se mlada: on je imel 28 let, jaz pa 23. Oba sva 
izšla iz velike družine: v njegovi je bilo 14 otrok, v moji pa 
16. V letu, ko sva se poročila, sva težko pričakovala prihod 
najine prve hčere, a že nekaj ur po porodu so nama jo vzeli, 
ker se je rodila s hudo srčno napako in jo je bilo treba pre-
seliti v bolje opremljeno bolnišnico. Zdravniki so nama re-
kli, da ne bo živela več kot tri leta, vendar je, hvala Bogu, s 
pomočjo operacij in srčnega spodbujevalnika živela 22 let. 
Najin drugi otrok, Javi, je umrl pri letu in pol, prav tako za-
radi težav s srcem. Najina tretja hči, Montsita, je umrla 10 
dni po rojstvu, ker se je rodila brez aorte. V manj kot štirih 
mesecih smo pokopali dva najina otroka, poleg tega smo 
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živeli v negotovosti, ali bo najstarejša hči preživela: to so 
bili težki časi. 

Zdravniki so nama svetovali, naj ne poskušava imeti 
več otrok; če so se vsi otroci doslej rodili bolni, bi tudi na-
slednji imeli podobne težave. »Ne imejta več otrok,« je bilo 
jasno in neposredno sporočilo. Vendar se napovedi znano-
sti včasih ne izpolnijo in midva sva sklenila slediti načrtu, 
da bova imela veliko družino. Nihče nima dostopa do za-
konske postelje. Odločitev očeta in mame, da bosta spoče-
la novo življenje, je njuna in samo onadva odločata o teh 
stvareh. Ne tašča, ne tvoja lastna mati, ne prijateljica, ne 
babica, ne tvoja sestra, ne sosed, ne država, ne trenutni mi-
nister ne odločajo o prihodnosti tvoje družine. Celo dobri 
in modri ljudje, ki so nas imeli nadvse radi, so nama sveto-
vali, naj nimava več otrok. A nama je bilo jasno, da se nih-
če ne more odločati namesto naju. Bila sva mlada in priho-
dnost je bila najina.

Danes imava 15 otrok, ki ŽIVIJO.
Junija so nas znova povabili, da se udeležimo seminarja 

o družini v Dubrovniku. Tam so me spet nagovarjali, naj 
napišem knjigo, v kateri bi opisala vse svoje izkušnje. Želj-
ka, moja dobra prijateljica, mi je rekla: »Ne moreš vedno 
hoditi po svetu in govoriti o svojih izkušnjah; morala bi jih 
zapisati in tako bi dosegla veliko več ljudi.«

Po tem nasvetu sem sprevidela, da je prišel čas, da napi-
šem knjigo. Stara sem 47 let, poročena sva že 24 let, imam 
18 otrok, verjetno smo družina z največ šoloobveznimi 
otroki v Španiji, in to sredi krize brez primere …  Ljudje že-
lijo na vsak način zvedeti, kako zmoremo preživeti. Posta-
vljajo nam vedno isto vprašanje: »Kako vam uspe?« Torej 
sem zavihala rokave in v juliju napisala knjigo, ki jo imate 
zdaj v rokah.
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1 . Družinski obed

Je najpomembnejše dnevno srečanje, priložnost, ko lahko 
vsak član družine pripoveduje o svojih doživljajih in osebnih 
zgodbah v toplem in prijetnem vzdušju. Vsaka družina mora 
odkriti, kateri obrok je zanjo glavni: so starši, ki prihajajo do-
mov pozno zvečer, zato oblikujejo zajtrk kot svoje družinsko 
srečanje. Med počitnicami je to po navadi kosilo, med šol-
skim letom, ko so vsi otroci v šoli, pa je lahko večerja tisti 
primerni trenutek. Naši obroki so preprosti, a lepo okrašeni 
in pripravljeni z veliko ljubezni. Pogrnjeni mizi rada dam 
osebno noto, na primer, okrasim jo z zelenimi listi, ki sem jih 
nabrala na poti domov iz službe. Posoda, v kateri postreže-
mo hrano, je velika in hrana skrbno ter okusno  pripravljena, 
da se vidi, da smo se ji posvetili. V velikih družinah so obroki 
navadno preprosti, saj starši, ki hodimo v službo, ne zmore-
mo kaj več. Lahko pa jim z dekoracijo dodamo kanček vese-
lja, da bi bilo družinsko srečanje prijetnejše.
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Med družinskim kosilom lahko vsak pripoveduje o do-
živetjih tega dne: o učiteljih, prijateljih, kaj sem videl na 
ulici, koga sem srečal, poslušaj, kaj se mi je zgodilo, ugani, 
kaj se je zgodilo med poukom matematike … Očka pove, 
kaj se mu je zgodilo v službi, in mama pripoveduje o svoji 
najnovejši pustolovščini.

Pomembno je, da imaš pri mizi v rokavu kakšno aktual-
no temo, da otroke mimogrede vzgajaš in si lahko oblikuje-
jo merila za presojanje, pa tudi zato, da izveš, kakšno je 
njihovo mnenje, in jih lahko poučiš, kaj je prav in kaj ne, 
ter da jim ponudiš rešitve za nek problem. Poleg tega je 
obed zanimivejši, če pogovor teče o pomembnih novicah 
tega dne.

Pred kratkim je naša hči Cuqui dopolnila 18 let in 
doma smo priredili zabavo. Naslednji dan smo se pri dru-
žinskem kosilu pogovarjali o tem, kako so bili povabljeni 
oblečeni in kako so se obnašali, ter pri tem otrokom po-
magali oblikovati merilo. Govorili smo o tem, kdo je po-
skrbel za pladnje, kdo je stregel pijačo, kdo je povabil na 
ples tisto osebo, ki je sama sedela v kotu, kdo se je poslo-
vil, kdo zahvalil …

Naša družina se ob teh družinskih pogovorih veliko 
smeji, saj vsak pove svojo najbolj zabavno zgodbico tega 
dne. Spomnim se, da me je nekega večera Pepa, ki se pred 
večerjo ni stuširala, rotila, naj še ne začnemo s pripovedo-
vanjem, ker bi sicer zamudila zanimiv pogovor.

To je trenutek, ko pozabimo nase in mislimo na druge, 
ne samo na svoj želodec. Rada bi poudarila, da smo v naši 
hiši vsi zelo ješči, radi veliko jemo. Še posebej petletni To-
más, ki se po navadi za kosilo zahvali takole: »Hvala za to 
kosilo: za predjed makaroni, za glavno jed file in za poobe-
dek mandarine. Kaj pa bomo imeli za večerjo?«

V naši hiši velja pri kosilu načelo: poskrbi za tistega, ki 
sedi zraven tebe. Morda hoče še malo vode ali bi rad kruh, 
mu manjka servieta ali bi še malo hrane ... Treba je misliti 
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na druge in prav je, da najboljši paniran zrezek pustiš za 
tistega zraven sebe, sam pa vzameš najbolj zažganega. Na 
ta način vzgajamo otroke, da mislijo na druge.

Jasno je, da televizija ni povabljena na to tako pomemb-
no družinsko srečanje. Lepo zaprta je v dnevni sobi in tako 
ne moti naših zanimivih in živahnih pogovorov.
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2. Okrogla miza

Že v hiši mojih staršev smo jedli za okroglo mizo s preme-
rom dveh metrov, ki jo je po naročilu izdelal mizar iz sose-
ske. Okoli nje je bilo pet klopi, na vsaki smo lahko udobno 
sedeli trije otroci, če smo se stisnili, pa štirje. Hočeš nočeš 
smo se morali naučiti jesti z rokami ob telesu, saj je bilo 
prostora malo.

Ko sem se poročila in je naša družina rasla, smo prišli 
do zaključka, da bi bilo za družinski obed najbolje imeti 
okroglo mizo. Tako smo jo tudi mi naročili pri mizarju. 
Sredina mize je vrtljiva plošča, ki olajša delitev jedi. Hrano 
postavimo na ploščo v sredini in z vrtenjem si lahko vsak 
servira to, kar hoče. Treba se je naučiti jesti vse, zato poskr-
bimo, da si vzamejo tudi malo tistega, kar jim ni všeč. Ko 
so ob petkih otroci hodili večerjat k dedku, jih je moj oče 
učil popularnega angleškega izreka, če se je kdo pritoževal 
nad hrano: »In this house we eat everything, a little bit 
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more a little bit less.« (V tej hiši jemo vse, malo več ali malo 
manj.)

Poleg tega okrogla miza omogoča, da smo vsi udeleženi 
v enem samem pogovoru. Če samo pomislim, kako je v re-
stavraciji, kamor gremo enkrat na leto: ne nehamo s pro-
šnjami, naj nam podajo sol, kruh ali olje in tako nepresta-
no prekinjamo pogovor, ki je en sam. Treba se je naučiti 
poslušati.

Vse nas zanima, kaj se je zgodilo Magui ali kakšno pu-
stolovščino je doživel Pablo v šoli; zgodb je ogromno, časa 
za govorjenje pa malo. Ti trenutki so tako zanimivi, da se 
mlajši poskušajo neopazno vriniti med starejše, da bi lažje 
spremljali pogovor in sledili pripovedim, ter se pritožujejo, 
ker spet niso prišli na vrsto, da bi kaj povedali.

Ob okrogli mizi starši, kot bi trenil, vidimo, kdo je utru-
jen, kdo zaskrbljen, kdo užaljen ali kdo je zadovoljen. Do-
volj je, da otroke pogledava v oči in v trenutku veva, kako 
se počutijo vsi otroci.

Moram reči, da se skupaj veliko smejimo, in kadar osta-
nemo v jedilnici samo dekleta, nas od smeha boli trebuh.
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3. Izboljšave in samoobvladovanje

V našem domu smo vsi ena ekipa, v kateri si drug drugemu 
pomagamo; poznamo se tako dobro, da vsi vemo, katere so 
naše slabosti in odlike, zavedamo se, kakšen je naš osebni 
SWOT. Zato se dvakrat na leto, poleti in pozimi, zberemo, 
da bi zabeležili, kaj moramo izboljšati – vsak posameznik 
in kot družina. Sklepe skupaj en, dva, tri napišemo na list 
papirja, ki ga obesimo v jedilnico, da jih ne pozabimo.

Začnemo z očkom in mamo. Na primer, očka ne sme je-
sti kruha, saj se mu zaradi premalo telesne vadbe nakopiči 
v jetrih in ga boli. Mami je naloženo, da ne ukazuje preveč 
očku. Moj mož pravi, da imam dovolj otrok, ki jim lahko 
ukazujem. Ko pridejo k nam gostje, berejo naše sklepe, 
obešene na vidnem mestu, in so navdušeni nad to idejo. 
Konec koncev se vsem možem zdi, da jim žena ukazuje.

Plosim

Plosim
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Devetletna Pepa bi se morala več smehljati, pa ne zato, 
ker bi bila vedno jezna, ampak ker je resna … Seveda je lep-
še živeti z nekom, ki se smehlja.

Šestletni Tomás neprestano joka; njegovi bratje in se-
stre, ki to vedo in radi poslušajo njegovo vpitje, ga nenehno 
dražijo, saj se razjezi za vsako najmanjšo stvar. Zanj je bilo 
sklenjeno, da lahko joka le enkrat na dan. Če je jokal zju-
traj, ne more jokati zvečer.

Cuqui, ki je stara 18 let, zelo rada nakupuje. Nezadržna 
potreba v njej jo neprestano sili, da hodi po nakupih in pri-
nese domov štiri vrečke v vsaki roki. Ona se mora naučiti, 
da hodi po trgovinah, ne da bi kaj kupila; poleg tega pa 
mora odstopiti nekaj svoje obleke svojim sestram. Ko se s 
svojimi prijateljicami vrne domov s sprehoda brez vrečk v 
rokah, jo njene sestre zbadajo; ploskajo ji in pravijo: »Cuqui, 
neverjetno, uspelo ti je! Da vidimo, koliko časa boš zdrža-
la, ne da bi kaj kupila …«

Álvaro, 9 let, je zelo sramežljiv. Je dober atlet, in kadar 
smo govorili o njem, se je skril pod mizo. Naslednje leto si 
je zakrival obraz, sedaj pa le še zardeva, saj ne mara hval-
nic.

Rafa, ki je pred kratkim dopolnil štiri leta, se dobro zave-
da, kaj mora izboljšati pri sebi. Danes smo imeli na kosilu 
goste – nekaj običajnega v našem vsakdanjem življenju – in 
razložili smo jim, da skušamo med poletjem intenzivneje 
delati na svojem osebnem izboljšanju. Med jedjo so nas 
povprašali, katere so te osebne izboljšave pri vsakem od 
nas. Starejši so takoj postregli z odgovorom, saj se dobro 
zavedajo, katera je njihova. A kako nas je vse presenetil 
Rafa, ko je prišel na vrsto! Dobro zavedajoč se svoje naloge 
je med grižljaji in požirki breskovega soka, ki se mu je cedil 
po bradi, povedal: »Moja je, da rečem prosim, če kaj želim,« 
in se ponižno smejal. Če otrokom ne postavljamo zahtev, 
oni plavajo s tokom. »Pa saj je še majhen!«, »Ne ve, za kaj 
gre!«, »Vzgojili ga bomo, ko še malo zraste!« Ne, majhni 

Kako biti srecen.indd   18 20.1.2016   11:16:40



19

otroci imajo prav tako kot odrasli pravico, da od njih nekaj 
zahtevamo, seveda v skladu z njihovimi sposobnostmi. 
Rafa ne želi zaostajati za drugimi, ko vidi, kako pomemb-
no je za vse nas, da postanemo boljši, poleg tega pa mu pri 
tem pomaga želja, da bi zrastel in odrastel ...

Petletna Lolita se mora naučiti lepo pospravljati poste-
ljo.

Trinajstletni Gaby se mora naučiti, da ne sme motiti in 
jeziti kogar koli, ki gre mimo njega.

Rosita, ki ima 14 let, naj ne protestira proti vsemu. Poja-
sniti moram, da je pri najstnici to nekaj normalnega.

In tako drug za drugim, vsak ima svoj osebni cilj, kaj bo 
izboljšal, in ko ga doseže, si postavi novega. Vedno smo na 
bojni nogi in poskušamo kaj izboljšati. Vojaki se nikoli ne 
sprostijo in ne smejo zaspati, sicer se lahko zgodi, da ne 
opazimo sovražnika.
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