
Силата на любовта 

 
 
   Наближаваше края на учебната година.Всички деца в класа на Марти са радостни и 
щастливи.Те си правеха планове как ще прекарат  своята лятната ваканция  със 

приятели,роднини.Споделяха едни с други къде ще идат на море,планина ,а можеби и в 
чужбина.Еуфорията беше толкова завладяваща ,че съучениците на Марти не забелязаха 

неговите навлажнени от сълзи очи. 
  Марти бе добро и послушно дете.Старателно и прилежно учеше своите 
уроци.Завърши учебната година с отличен. Бе задоволен от всичко.В дома си имаше 

неща, за които един тинейджър можеше да мечтае: лаптоп,айфон,колело,маркови 
дрехи,собствена стая и какво ли не! Но,това не беше достатъчно момчето да е 

щастливо. 
  Липсваше му обичта и нежността на родителите му.Баща му е  шеф на голяма  
застрахователна компания.Често отсъстваше от дома поради служебни 

ангажименти.Майката на Марти е починала при неговото раждане.Той е отгледан от 
своята баба и дядо,който починаха миналата година.Марти остана сам със баща 

си.Имаше си само него-затова го обичаше много. 
  Момчето прекарваше повечето  време със икономката наета от баща му да се грижи за 
дома.Често се случваше да остава сам.Тогава започваше да мисли за своята майка.Тя 

му липсваше много.Смяташе ,че ако беше жива нямаше да се чувства толкова самотен 
и нещастен.Неможеше да прекарва времето със баща си като другите деца,да ходят 

заедно на кино ,да играят футбол.Баща му пътуваше много из страната и 
чужбина.Опитваше се да компенсира липсата на любов с материални неща.Те обаче 
неможеха да накарат Марти да се усмихва и го правеха още по-нещастен. 

   Така той стана доста чувствителен и се затвори в себе си.Рядко излизаше да играе със 
съучениците си.Те не го разбираха.Завиждаха му за скъпите и лъскави вещи без да 

подозират за стаената болка в сърцето му.Затова той въобще не се радваше за 
наближаването на въканцията.Искаше му се да продължи учебната година.Така беше 
ангажиран с училище, уроци,домашни и денят му беше изпълнен. 

   Малко преди да бие звънеца  госпожата беше  извадила  една шарена кутия и помоли 
децата да напишат на листче своите желания и мечти ,които искат да им се случат през 

ваканцията.След което всеки трябваше да пусне листчето в кутията,която ще остане в 
класната стая до началото на учебната година.Госпожата обясни на учениците как на 15 
септември ще отворат кутията и тогава  ще разкажят за своите желания  и да ли те са се 

сбъднали.Марти  беше написал само едно изречение до своя баща:.”Искам да знам,че 
ме обичаш,искам да ми го показваш,ако не го правиш как да разбера че наистина ме 

обичаш.Това негово желание-мечта  му се видя  доста страно и различно от тези на на 
съученичите му ,който си мечтаеха за телефони,компютри,колела и други.Марти не 
пусна своето листче в кутията.Мислеше си какво ще разкаже в началото на учебната 

година.Как неговия баща е бил на семинар и не е могъл да го вземе със себи си затова 
му е донесъл поредния подарък. 

Марти беше взел решение да не пусне листчето ,а до го сложи на бюрото на баща си в 
къщи,с надеждата, че той ще го намери и ще го прочете. 
    Ваканцията беше започнала.Дните на Марти минаваха бавно и безинтересно.Един 

ден баща му се върнал в къщи малко след като  беше тръгнал за работа.Вечерта  
работил до късно и от умора  забравил да сложи в чантата  важни документи. Когато 

здапочна да рови из бирюто ипаднало едно листче. Той се беше  навел да го вземе и  
видя ,че е бележка от сина му..Прочете го  един път,два пъти три пъти. 



 Написаното от сина му го  беше пронизало със стрела прово в сърцето.Взе листчето 

със себе си и бързо се върна на работа.Мисълта че не е добър и любящ баща не му 
даваше минута покой.През този ден почти неможеше  да работи.Беше разбрал своята 

грешка и бе решил да вземе отпуск до края на лятото за да прекара заедно със своя син.  
    За изненада на Марти баща му се беше прибрал в този ден доста  по- рано от 
работа.Обичайното време за него през което той се прибираше е полунощ,когато Марти 

одавна вече беше заспал. Силно развълнуван от бележката той влезе в стаята на Марти 
и му разказа колко трудно му е било през всичките тези години да преодолее загубата 

на съпругата си.Отдал се на работа без  да подозира ,че потози начин ощетява детето си 
и колко много е загубил от липсата на близост със него. 
   Момчето беше безкрайно щастлив от случилото се.Сърцето му биеше 

лудо.Неможеше да повярва ,че това се случва.Много пъти  се бе молил на Бог да 
промени баща му.Говориха си дълго и Марти сподели как е искал да избяга от 

къщи,колко много е страдал от липсата на внимание и обич.Беше безкрайно благодарен 
,че има баща си и ,че той е разбрал грешката си. 
     Двамата прекараха едно незабравимо лято.Усмивката се върна на лицето на Марти и 

той грееше като ангел.Беше близък с баща си повече от всякога и споделяше всичко 
преживано с него.Тези бяха най- щастливите мигове от живота му. 

     Това разказа Марти на съучениците си в началото на учебната година,че най-после 
се чувства щастлив.А,ето какво написа на стената си в социалната мрежа на фейсбук: 
    Скъпи родители обичайте своите деца и незабравяйте да им го показвате,за да могат 

те да растат като щастливи и пълноценни хора.Помнете,че силата на един човек се крие 
в това да обича и да бъде обичан. 
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