
  
Pridi se igrat! 

»Luka! Luka, pridi, gremo se igrat!« je zavpila mati svojemu 7-letnemu sinu. Oče in mati sta skupaj z 

Luko odšla v park in se z njim igrala. Spuščala sta ga po toboganu, tekala za njim, ga vihtela na 

gugalnici … Bilo je zelo zabavno. Nato je minilo veliko srečnih let, Luka je zrasel, park pa se je 

postaral. 

… 

»Vse najboljše, Luka. Za tvoj rojstni dan sva ti z mamo kupila karte za rokometno tekmo. Upam, da ti 

bodo všeč,« je rekel oče. »Kaaaj?!« je navdušeno zavpil Luka. »Seveda! To si želim že celo večnost!« 

»No, super, ker je tekma že jutri. Skupaj si jo bomo šli pogledat,« je dodala še mati. 

… 

Luka je bil pri 14-ih odličen učenec, zelo rad je imel rokomet, čeprav ga ni treniral. Poizkusil je, a kot 

pri mnogih drugih rečeh je bil tudi pri rokometu zelo neroden. Oboževal je tudi fotografijo in se 

navduševal nad novinarstvom.  

Jaz sem njegov najboljši prijatelj. Lahko vam odkrito povem, da je včasih kar malo »odštekan«, a 

meni je všeč tak, kot je. Poznam ga že 30 let in sedaj, ko sem postal bolj ali manj uspešen pisatelj, sem 

se z njegovim dovoljenjem odločil zapisati njegovo zgodbo, ki me je navdihovala, odkar ga poznam. 

… 

»No, pridi, gremo, Luka,« reče oče. »Ja, kaj me sploh kličeš, saj veš, da že eno uro sedim pred uro in 

čakam, da odidemo.« Tisto popoldne so se odpravili na tekmo. A človek ni sveta vladar, in prav tisto 

popoldne ni vse potekalo tako, kot so hoteli. Ko so se peljali na tekmo, so doživeli prometno nesrečo. 

Življenje se je za Luko in celo družino popolnoma spremenilo. Vsi so jo odnesli s hudimi poškodbami, 

Luka je postal invalid od pasu navzdol. Spremenil se je in počasi obupaval nad življenjem.  

Bil je ravno čas, ko se je odločal za srednjo šolo in se kljub svojemu dvomu vpisal na splošno 

gimnazijo. Bil je namreč zelo pameten. A želja, ki jo je imel v otroštvu, da bi postal novinar, je počasi 

usihala. V srednji šoli je pri pouku veliko manjkal, enkrat je celo resno poizkusil storiti samomor. 

Nekega večera, ko sem se družil z njim, je dejal: »Jah, kako je bilo včasih lepo. Ko sem bil majhen, ko 

sem tekel, zanimala me je samo igra.« »Saj je tudi zdaj lepo!« sem ga vzpodbujl. »To, da si invalid, ni 

nič slabega, samo še bolj posebno je tvoje življenje,« sem ga kot vedno občudoval. In življenje je spet 

vzelo niti v svoje roke, a tokrat se je obrnilo na boljšo stran. Na šolo je prišel novinar, ki naj bi 

raziskoval paraplegike in šport. Luka je sicer najprej okleval, a nato se je odločil sodelovati. Z 

novinarjem je šel na teren in tam spoznal, kaj vse lahko trenira invalid. V življenju je spet videl kanček 

upanja. Nekega dne sta odšla v rokometni klub. Tam sta najprej vse intervjuvala, nato pa je eden od 

igralcev zavpil: »Luka, pridi igrat!« Luka je bil zelo navdušen in po igri še bolj. Njegovo življenje je 

spet dobilo pomen in v šoli je zopet postal uspešen dijak. Tudi njegov članek, ki ga je moral napisati, 

so pohvalili mnogi novinarji. 

… 

Sedaj, ko je po mnogih letih že uspešen novinar ter je vse dodobra in še enkrat premislil, mi je ob 

mrzlem pivu v senci na vroč poletni dan povedal pomemben nauk: »Nikoli ne obupaj. Za nobeno 

ceno.« 
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