
ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПЕРФЕКТНАТА МАЙКА 

 

Въобще не съм перфектната майка, ама въобще. 

Сутрин обикновено се успивам, въпреки, че алармата ми звъни през десет минути и отделно си 

навивам и будилник. Нищо не помага. Казват, че е нормално след като си пил вино до 

полунощ, аз обаче на съм съгласна. Рядко имам главоболие. Само когато съм недоспала, така, 

че едва ли е от виното. 

След задължителните хигиенизиращи занимания се спускам към кафемашината. Кафето, 

питието на боговете! Или поне на мен. Напрактика аз съм домашната богиня.  

Понякога пия и вода преди кафето. И идва ред на закуската. Милите ми дечица съм ги научила 

да закусват в къщи, не че е нещо здравословно. Я някоя мазна баница, поничка, бухтички, 

милинки и т.н. Поне се наяждат, че в детсктата градина нищо не ядът, явно храната там не е 

много добра /и аз да се оплача от нещо /. Следва най-свещеното действие от денят ми: да се 

приведа в търговски вид. И като извадя панера с гримове се започва. Основа, фон дю тен, 

коректор три, четири вида, пудра, руж, контуриране, светлосенки, маслени бой, С200, унифор. 

И за по-лесно с мастара. И хоп, готова съм. Красива, сияеща /благодарение на съвремената 

козметика/, без следи от тъмни кръгове под очите, само кръвоизливите в  тях останаха.  

Отпивам глътка от кафето, поемам си дълбоко въздух. Предстои да събудя децата. Малко 

положителни мисли за кураж и влизам в стаята. 

Ама, как да ги събудя, се умилявам аз. Така сладко спат. Даже ги позавивам. 

Ооо- казвам си, няма време ще закъснея за работа. И с най-нежния и мил глас ги събуждам, 

отново и отново. На 27 път се отказвам и казвам на висок глас „Навън има сняг“. И малките 

очички се отварят. Нищо, че е пролет. Времето не е чак толкова хубаво. Възможно е да завали 

сняг. И за да започне денят с добро настроение се закачаме около 17 секунди. 

И докато малката не е напълно разсънена я обличам. Голямата така или иначе ще се сърди за 

нещо. Я за блузката, я чорапите и няма да са нещо наред или просто защото е малко облачно. 

И се започва една надпревара с времето. Десет минути за обличане! Десет минути за закуска! 

Десет минути за тоалет! И десет минути за прическа, развалянето и и направата на нова. 

Докато оправям леглата на децата те веча са си пуснали телевизора и гледат зомбирано 

Зозолинките или нещо такова. А бе приличат на хамстери. Съответно времевото 

разпредзеление е объркано и трябва да се навакса с три минути. След възстановяване на 

процеса се сещам, че аз все още съм по нощница и хуквам да се обличам, но само от кръста на 

долу защото има вероятност с нещо да бъде изцапана горната част. 

Надниквам в трапезарията. Имаме голям напредък! Двата чорапа са обути. Подканвам я да 

продължи с обличането, защото иначе няма да има прическа. Това помага. След 5 минути 

остава само единият ръкав на блузката и клинчето. Малката вече е закусила, полегнала е на 

масата и гледа отегчено. Правя си второ кафе, просто за да правя нещо. Поглеждам към 

голямата. Окомплектована е и се провиква, че трябва да и накъдря косата или да и направя 

плитка с пусната коса от ляво и опашка по средата. Но това е тъпо! Възмущавам се аз. И 

започвам да сплитам косата на две плитки. 

Остават 2 минути до тръгване. Сядам и отпивам с наслада от кафето. Следва втора фаза. 

Пътуване до детската градина. 

Вече сме на вратата, когато малката ссеща, еч не си е взела 20 кукли, 6 червила и 2 крема. 

Голямата сес пъва на прага и е готова да зплаче. Бързо, бързо настоявам аз.  



Слизаме по стълбите. Малката започва да пее песничката от Маша и Мечокът, като спазва само 

мелодия. Голямата и се кара защото и се пречка и във входа настъпва пълна какафония. 

Сигурна съм, че вече никой не спи или стават напочно по-рано за да избегнат този стрес. 

В колата започват да се карат за разни нещо, повечето от който дори не схващам. Например 

едната е Зозолинка 1, а другата Зозолинка 3, мама пък била 2 и т.н. и се започва голям спор. 

После молката нанася лек побой над голямата и вече на завоя към градината не издължам и 

започвам да се карам. Това на никого не прави впечатление. И трите се разсърдваме една на 

друга. Аз за награда получавам ритник от малката в кокалчето. 

Голямата ме целува и отива към групата си, малката я изчаквам. 


