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Rosa rožnate Rose
I me ji je Rosa in privršala je oblečena v rožnato. S seboj je prinesla piš 

Barcelone, trdi španski »r«, katalonsko pronicljivost, tople rjave oči 
in nekaj gubic tam okoli. In knjigo. Platnica knjige je malo rožnata, 

malo modra, v knjigi pa je kar nekaj modrosti, ki presegajo védenja nas, 
običajnih mam. Rosa Pich je rodila 18 otrok. Trije so že umrli, ima jih pa 
15, ki še živijo. Je mama največ šoloobveznih otrok v Španiji, morda celo 
v vsej Evropi. Je mama, ki ima rekord v številu vstajanj v eni noči, mama, 
ki se ves čas vsake nosečnosti počuti slabo in bljuva v plenico, brez kate-
re se ne odpravi nikamor, mama, katere otroci spijo na pogradih v štirih 
nadstropjih, mama, ki mora vsak dan podeliti neskončno poljubov in 
tudi kakšen trepljaj več kot kaka običajna mama po ritki katerega od 
najmlajših, kadar ti ne ubogajo starejših. Zdaj potuje po svetu in pred-
stavlja svojo knjigo Kako biti srečen z 1, 2, 3 … otroki. Ko sem jo srečala 
dan po predstavitvenem pogovoru, ki sva ga imeli v Ljubljani pred mno-
goštevilnim občinstvom, in ko je, da bi poudarila intenzivnost katere 
svojih misli, to izgovorila trikrat (denimo simpático, simpático, simpáti-
co – za zelo simpatičen – ali fuerte, fuerte, fuerte – za zelo močan), sem 
spoznala njenega moža, ki je soliden soprog, zagotovo, pa tudi ravno 
prav koketen gospod. Je oče, ki vsak mesec s svojo soprogo financira 
1300 piškotov, 240 litrov mleka, 100 rol toaletnega papirja, 100 jajc in, 
poleg vsega drugega, tudi 52 kilogramov krompirja. Pa vendar, zdi se, da 
je zadovoljen človek. To dejstvo in dejstvo, da je zaplodil 18 otrok, pa 
zagotovo govorita v prid domnevi, da Roso v spalnici – kot nam je nami-
gnila tudi sama – le redkokdaj boli glava. Ko se gospod in gospa Postigo-
-Pich po Barceloni sprehajata s svojo kolonijo otrok, ju vsi gledajo s 
precej zavisti in z občudovanjem.
Vse te zgodbe sem poslušala s čudenjem edinke in matere le dveh otrok.
A se ne počutim osamljene.
Skrbim za mnoga bitja, kar nekaj ljubčkov imam na terasi našega pod-
strešnega stanovanja. Za njih ni treba kupovati krompirja in toaletnega 
papirja, nekaj skrbi in ljubezni pa je vendarle treba pokazati. Tam se 
razvija rožmarin. Zadnje dni se nekaj kuja in zahteva nekaj vode več, kar 
je nenavadno, ker naj bi bil pravzaprav sredozemska, torej suši vsaj mal-
ce naklonjena rastlina. Ob rožmarinu se za svoj prostor pod soncem bori 
nekaj kupčkov sivke, v njihovi soseščini pa cveti dobro pognojen jagodni 
grmiček. Malina pogumno rase in hrabro moli v zrak svoje pokončne 
rozge. V košarah se bohotijo hortenzije, temno zelene, ki mi povzročajo 
nekaj skrbi zaradi svojih malce nagrbančenih listov, in svetlo zelene, 
nadarjene za cvetenje, ki že kažejo cvetačke med listi na koncu vej. S 
temi ne bo prav dosti dela, se pogovarjam malo sama s sabo malo pa z 
njimi in z nekoliko zlovoljnim timijanom, ki letos še vedno posušeno 
srši z okenske police. Bo pa treba malce božati oleander in mu prepevati 
O, sole mio, tu in tam požokati v grmasto mnogocvetno vrtnico in ji 
izrezati olesenele dele, ob nalivih v notranjost umakniti trepetavo, pre-
plašeno begonijo in biti pozoren na pojav uši na grmičku velikih vrtnic, 
še v embrionalnem stanju popkov, ki pa jih bo letos natanko osemnajst 
in bodo rožnate barve. Ko gredo ljudje pod mojim balkonom in se zazi-
rajo navzgor, gledajo vrtnice s precej zavisti in z občudovanjem.
Ko tako sedim na terasi, strogo v položaju joge, obdana s svojimi tri-
najstimi rastlinami in svojima dvema otrokoma, pošiljam modrorožna-
te misli na neko teraso v Barceloni, kjer ravno večerja 15 Rosinih otrok 
za veliko vrtljivo mizo, obloženo z rižem in makaroni in kopico trdo 
kuhanih jajc.
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Krila življenja
Še nekaj dni in po vsem svetu bodo tekači obuli športne copate, si 
ogreli mišice in sklepe ter se podali na skupni tek Wings for Life. 
Gre za prvi svetovni simultani tek, saj bodo tekači na šestih celinah 
startali istočasno, v Ljubljani bo to ob 13. uri na Kongresnem trgu. 
Osmega maja bomo tako Slovenci že tretjič tekli na dobrodelnem 
teku, od katerega bo ves prihodek namenjen fundaciji Wings for Life, 
ki financira raziskave za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače. Gre 
za svojevrsten tek, saj tekači ne bodo tekli proti ciljni črti, temveč jih 
bo ta lovila. Pol ure po startu bodo zasledovalna vozila začela tekače 
počasi »loviti«, ko vozilo tekača prehiti, je zanj tekmovanje končano. 
Teka se vsako leto udeleži tudi veliko znanih Slovencev, med njimi 
bodo letos tudi TV-voditelji televizije Planet TV: Mirko Mayer, Blaž 
Jarc, Anja Markovič in Pia Škofic. Sicer pa se bo Planet TV v prenos 
teka vključil trikrat, ob 12.45, 14.30 in 17.30, neposredni prenos pa bo 
mogoče spremljati na planet.si.

Tek je njun način sproščanja
O tem, da je voditeljica in novinarka Anja Markovič zagreta športnica, 
smo že pisali, le da smo se takrat pogovarjali o smučanju. Tokrat nam 
je zaupala nekaj podrobnosti iz svojega »tekaškega življenja«. »Tečem 
vsaj dvakrat na teden, zdaj spomladi še pogosteje. Ker je to moj način 
sproščanja, tečem v naravi. Vedno. Gre za to, da se telo prebudi, da 
zadovoljno zaspi. Če je potem še kakšen del telesa bolj čvrst, pa toliko 
bolje. Tekaških prireditev se udeležim le izjemoma. Raje tečem sama v 
družbi petja ptic,« pravi Anja, ki se vedno trudi premagati samo sebe, 
zato bo za zasledovalnim vozilom bežala, dokler ne ostane brez sape. 
»Če samo pomislim na to, da ne bi mogla teči, me zmrazi. Zato je mo-
tivacija še večja. Ker si želim, da bi tisti, ki so primorani mirovati, spet 
lahko čutili to, kar ob teku čutim jaz. Poživitev duha,« je še dodala 
razmišljanje o motu globalnega teka Wings for Life.
Voditelj oddaje Planet Danes Blaž Jarc se bo v nedeljo podal na progo 
tudi zato, ker ima rad tekaške prireditve. Pravi, da ga evforija množice 
pripravi do tega, da se še posebej izkaže. Da da vse od sebe in še več, 
kot je zmožen. »Če tečeš za dober razlog, pa še toliko bolj. Motivacija 
je pri teku ključna. Teči za nekoga, ki sam tega ne more. Ni boljše 
motivacije.« Tudi za Blaža je tek svojevrstno sproščanje. »Pri nas 
pravijo: Če je glava nora, celo telo trpi. In to drži v vseh kontekstih. 
Glava se sprošča, ko deluje telo. In obratno. Tečem vsaj dvakrat na 
teden. Ali pa kolesarim. Ne zavoljo forme, ampak zato, da si zbistrim 
glavo. Možgani so najpomembnejša mišica v telesu.« Običajno mu pri 
teku dela družbo njegovo dekle, v nedeljo pa se bo na progo podal 
s še tri tisoč tekači. Še o tem, koliko namerava preteči: »Pri željah 
nikoli nimam omejitev. Torej, koliko? Vse. Ker pa 
kot novinar operiram z dejstvi in ne željami, 
bom raje odgovoril pet kilometrov.«
S. M.; foto: Planet TV




