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В началото на ваканцията Томи нямаше търпение да отиде на
море. Всяка година ходеха на едно и също място. Отсядаха в една
и съща къща и Томи си играеше на един и същи плаж. Обожаваше
това място!
Този път обаче беше малко притеснен. Надяваше се родителите
му да престанат да се карат, за да може всички да се забавляват.
Но всяка нощ, когато си легнеше в леглото, ги чуваше как си викат
на долния етаж. Понякога се опитваше да чуе за какво се карат.
Друг път просто си запушваше ушите или си мушваше главата под
възглавницата.
Денят преди да потеглят, майка му го повика:
– Томи, би ли дошъл за малко, моля те?
Томи слезе на долния етаж.

Разказ

– Трябва да ти кажа нещо – започна майка му. – Тази година
почивката ни ще е малко по-различна. Татко ти няма да може
да дойде, защото има много работа. Така че ще сме си само
двамата. Но ще се забавляваме, нали?
Томи остана шокиран. Татко му винаги идваше с тях на почивка.
Наистина ли имаше толкова много работа? Или имаше друга
причина?

Модул
Модул 55

– Няма да е същото без татко – отвърна той.
– Така е, но ще се погрижа да правим много забавни неща заедно –
увери го майка му.
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Почивката наистина беше забавна. Томи седя на предната
седалка в колата. Не трябваше да слушат спортните новини
по радиото, които майка му така мразеше. На плажа строиха
пясъчни замъци заедно, което не се беше случвало никога
досега. Купуваше му по един сладолед всеки ден. Татко не му
разрешаваше. Все казваше, че било вредно за зъбите.
Но все пак татко му наистина му липсваше. Обикновено качваше
Томи на раменете си и заедно влизаха дълбоко в морето. Винаги го
водеше на страшните влакчета в увеселителния парк. Майка му не
искаше да ходи. Казваше, че ѝ става лошо. И на Томи му ставаше
лошо, но въпреки това му харесваше.
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През последната вечер от почивката, Томи и майка му отидоха в
любимото си заведение за вечеря.
Тя му позволи да си вземе най-големия сладолед в менюто.
– Добре си прекарахме само двамата, нали? – попита го тя.

Модул
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Майка му въздъхна и погледна Томи в очите.
– Слушай, Томи – започна тя. – И татко ти много иска да те види и
утре ще ни чака вкъщи. Но след това може да замине за кратко.
Може да си останем само двамата за известно време. Какво
мислиш?

Разказ

– Да, беше страхотно – съгласи се Томи. – Нямам търпение да
разкажа всичко на татко.
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