
Utorok, 8. septembra
Opäť je tu prvý deň v škole. Tento rok zvládnem povinnos-
ti matky, čo chystá deti do školy, na jednotku. Dokážem to. 
Tento rok bude príprava do školy vyzerať takto:

6.00. Zobudím sa, osprchujem a oblečiem do štýlového a ele-
gantného outfi tu zo svojho praktického minimalistického 
šatníka, ktorý som si pripravila ešte včera večer. Namaľujem 
sa podľa návodu z Pinterestu – nenápadne, ale sofi stikovane. 
Nezabudnem na šik mačaciu očnú linku. Vyfénujem si vlasy, 
upravím ich do „jednoduchého“ drdola – znovu podľa Pinte-
restu – a tak dotvorím celkový „look“. Moderný, no zároveň 
klasický, s osobitým šmrncom. Dokonale nahodená upracem 
dom, aby nás na konci dňa privítalo pokojné a príjemné pro-
stredie.

7.00. Zobudím svoje vzácne zlatíčka a ponúknem im široký 
výber zdravých domácich potravín. S radosťou súhlasím, že mi 
môžu pomôcť s prípravou palaciniek/vafl í/praženice. Usmie-
vam sa na nich a pohľadom plným materinskej lásky hľadím 
do ich žiariacich, sústredených tváričiek, keď spolu pripra-
vujú lahodné pochúťky. Ja sa zatiaľ postarám o večeru tým, 
že vložím niečo chutné do remosky. Ak neviete, remoska je 
hrniec na pomalé varenie.
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7.45. Pošlem svoje rozkošné ratolesti, aby sa umyli a obliekli, 
čo, samozrejme, prebehne rýchlo a jednoducho, lebo rovnošaty 
som im pripravila už večer.

Kým sa obliekajú, rýchlo vložím riad z raňajok do umývač-
ky a z chladničky vyberiem dózy Bento s výživnými obedmi 
pre deti – sendviče sú vykrojené do tvarov zábavných posta-
vičiek a doplnené širokým výberom zvláštne nakrájaného čer-
stvého ovocia.

8.00. Učešem Jane a zapletiem jej francúzske vrkoče alebo dačo 
podobné. Prejdem hrebeňom Petrovi po vlasoch a potom im 
desať minút čítam peknú rozprávku. Ďalších päť minút ešte 
raz narýchlo poupratujem, potom sa obujeme a oblečieme si 
kabáty.

8.25. Odídeme pešo do školy. Cestou si spievame pesničky, 
aby sme sa prebrali, a prejdeme sa okľukou cez park, aby sa 
prebehol aj pes. Pozorujem svojich rozkošných anjelikov, ako 
sa rútia po popadanom lístí a hrajú sa s naším krásnym psom. 
Cítim sa samoľúbo pri pomyslení, ako čerstvý vzduch a pohyb 
pred vyučovaním povzbudí činnosť ich mladých mozgov a ako 
ich pripraví absorbovať informácie ako špongia vodu.

8.50. Na ihrisku s láskou vyobjímam a vybozkávam na rozlúčku 
svoje krásne deti, zakývam im a potom sa rázne vydám naspäť 
domov aj so psom. Keď sa pes usalaší v pelechu, aby v ňom 
počkal na svoju opatrovateľku, ktorá ho príde vypustiť na obed, 
nastúpim do čerstvo umytého auta a odfrčím do práce.

15.15. Vyzdvihnem svoje nádherné zlatíčka zo školy. Na ihris-
ku prehodím pár príjemných slov s ostatnými mamičkami 
o bezpečných a neutrálnych témach.

15.30. Dám deťom výživnú dobrotu, ktorá pravdepodobne 
obsahuje domácu granolu. Kým ju zjedia, prezriem ich školské 
tašky, starostlivo si prečítam každý lístok a zapíšem si poznám-
ky o všetkých udalostiach/výletoch/požiadavkách. Pre každé 
dieťa mám farebne rozlíšené zakladače, do ktorých ukladám 
takéto lístky, aby som ich vedela rýchlo nájsť, keď ich budem 
potrebovať. Skontrolujem diár s domácimi úlohami a navrh-
nem vyvážený rozvrh, aby si každý večer urobili niektorú 
z nich.

15.45. Pošlem deti, aby sa prezliekli na povinné mimoškolské 
aktivity pre príslušníkov strednej vrstvy.

16.00. Vezmem deti na plávanie/hudobnú/tenis/tanečnú/džiu-
-džicu. Ak je na krúžku len jedno z detí, snažím sa zatiaľ zbli-
žovať s druhým. Rozprávame sa o jeho dni/nádejach/snoch/
ambíciách. Ak sú na krúžku obe deti, venujem sa pracovným 
e-mailom ako skutočná a schopná karieristka dvadsiateho 
prvého storočia.

17.00. Dozriem na to, aby si deti urobili domáce úlohy podľa 
starostlivo naplánovaného rozvrhu.

17.30. Podávam lahodnú, bez námahy pripravenú večeru 
z remosky. Samoľúbo si pripomeniem, aká som úžasná mat-
ka, a ľutujem tie, ktorým chýbajú moje vycibrené organizačné 
schopnosti a jedinečné materské inštinkty.

18.00. Dozriem na to, aby deti cvičili na klavíri, a prejdem si 
s nimi tabuľky s hláskovaním a časmi.

18.45. Dovolím im stráviť polhodinu pred televízorom.


