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„Néha az anyuka már összeesik a fáradtságtól, de kipeckeli a szemét, és csinálja a dolgát tovább…”

„Öt anyukája van a gye rekemnek”
Pásztor Anna A

z énekesnő negyven évesen lett
édesanya. Sokan azt gondolják,
hogy későn szült, de Anna állítja,
ekkor érett meg a feladatra. „Nem
foglalkoztat a korom – mondja. 41 éves vagyok, de most lettem igazán
nő. Már nem úgy nézek ki, mint egy kislány, talán a szülésnek is köszönhetően
sokkal nőiesebb a testem. Bár apró ráncokat már észreveszek a tükörben, nem
ezek számítanak. Sokkal jobban figyelek magamra, jobban érzem magam, és
ez a fontos.”

A család november 16-án
ünnepli a kis Benjámin első
születésnapját. Bár a fiúcskának
alig pár foga jött ki, Anna máris
úgy érzi, a gyereke az ő igazi
tanítómestere.

„A párom a
császárra is bejött”

A változásokhoz nyilván hozzájárult Benjámin születése is – ami pedig nem ment
simán. „A terhesség alatt nem volt semmi
gond, a gyerekemet azonban császármetszéssel kellett világra segíteni. A köldökzsinór rátekeredett a lábára, az orvosok
már nem is érzékelték a baba szívhangját.
Ekkor döntöttek úgy, hogy azonnal műteni kell. Meg is született gyorsan! Gyönyörű volt, a legszebb baba a világon –
csak éppen kék” – mosolyog Anna, aki a
műtét előtt 15 órán át vajúdott. „A kórházban volt egy hatalmas ágy, bordásfal, kád, mászóka… Én mindent kipróbáltam, de a végén úgy éreztem, teljesen
mindegy, hol vagyok, annyira fájt. Amikor már egyperces fájásaim voltak, egyszer elájultam. Azt mondják, a szülés után
az édesanyák elfelejtik ezeket a kínokat
– nekem azóta sem sikerült.” Anna párja
végig ott volt a kedvese mellett. „Nagyon
erős férfi, a császárra is bejött. Be kellett
öltöznie műtősruhába, de ott lehetett velem, ami nagyon sokat jelentett nekem.”
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„A babakocsiba
kapaszkodtam”

FotóK: www.dfoto.hu (4), birton szabolcs (1)

■ „Császározni
kellett, mert
már nem volt
szívhang”

Anna élete érthetően más lett tavaly november óta. „Három héttel a szülés után
már próbáltam a zenekarommal. Menni
még nem tudtam rendesen, a babakocsiba
kellett kapaszkodnom, de már koncerteztünk – és a gyerek végig ott
volt velem. Az egész életembe bevontam. A próbákra elhozta az
apukája, Benjámin másfél-két
óránként szopizott, ilyenkor a
zenekar kiment, majd amikor

jóllakott, folytattuk a munkát. Amikor a
Sztárban sztár sminkszobájában kellett
ülnöm órákon keresztül, akkor is ott volt
velem. A stáb imádta, mert nagyon aranyos baba” – büszkélkedik az édesanya.

„Így teljes az
életem”

„Egy gyerek lelkileg teljesen új szintre helyezi az embert – folytatja Anna. –Jógázhatnék naphosszat, járhatnék ilyen-olyan
kurzusra, de semmi sem képes úgy belerángatni a jelenbe, mint ő. Szinte odapofoz. Nem lehet előregondolkozni, leállni,
siránkozni. Oda kell figyelni rá minden
pillanatban, mert ha nem, arrébb mászik, és leesik az asztalról. Az első kilenc
hónapban úgy érzetem, hogy 24 órán át
fent vagyok. Ilyenkor kipeckeli az anyuka a szemét, ha a saját dolgával is foglalkozni szeretne. Néha már összeesik a fáradtságtól, csorog a nyála, hisztirohamot
kap, másnap azonban újra feláll. Az első
időszakban bármitől képes voltam sírógörcsöt kapni, de ez nyilván a hormonok
miatt volt így. Olykor a teljes kimerültség
határán álltam, de túl vagyunk ezen is. A
párom rengeteget segít, és ott vannak a
nagyszülők is, akikre mindig számíthatunk. Tulajdonképpen öt anyukája van
a gyerekemnek – így tudok koncertezni, részt venni a Rising Star zsűrijében,
és így teljes az életem.”

Jubileumi koncertet ad
Anna a zenekarával, az Anna and The
Barbies-zal november 14-én lép fel
a Syma csarnokban.
A 10 éves jubileumi koncerten a
kisfia nem lesz
ott, de a próbákon, az öltözőben most is ott
volt...

