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Lukáško sa rád hrá a miluje hračky ako každé iné
dieťa.

Rád si číta knihy a hrá sa s pomyselnými lietadielkami
a plyšákmi.

Lukáško si často niečo predstavuje a na všetko
ostatné okolo seba zabúda. Vtedy je veľmi šťastný. 







Lukáško však nie je vždy šťastný. Žije so zriedkavým
ochorením. Volá sa tak čudne, že ho ani nevie
vysloviť.

Z tejto choroby je často unavený a niekedy aj
ubolený. Vtedy sa málokedy ide von hrať. Niekedy je z
toho smutný a sklamaný. Ťažko si kvôli tomu hľadá
nových kamarátov.

Lukáškovi rodičia ho zobrali za mnohými lekármi do
mnohých nemocníc, aby ho vyšetrili. Lukáško
nerozumel vždy, čo tí lekári hovoria - len chcel, aby sa
cítil natoľko dobre, aby sa mohol hrať vonku ako
všetky ostatné deti. 





Lukáško bol prvýkrát v škole. Tešil sa, že stretne iné
deti.

Lukáško si sadol k Števkovi, ktorý ho pozval, aby si k
nemu sadol a postavil s ním dom z kociek.

Dom, ktorý postavili, bol obrovský a Števko s
Lukáškom boli veľmi pyšní na to, čo postavili. Všetky
ostatné deti sa zhŕkli dookola a obdivovali ho. 



Lukáškovi sa v prvý deň veľmi darilo. Ale potom
prišiel čas na hru vonku.

„Poďme si zabehať,“ navrhol Števko.
  „Ale ja nedokážem behať,“ odpovedal
Lukáš zamračene.
  „Oh!“ Povedal Števko prekvapene. „To je
ale škoda, veľmi rád behám.
Uvidíme sa teda neskôr.“

Števko vybehol na ihrisko. Lukáško smutne
pozeral von z okna na všetky ostatné deti, ako
sa vonku hrajú. 





Dni plynuli a Lukáško často sedel vo vnútri sám, lebo
nemohol behať s ostatnými deťmi. Nechcel, aby
niekto iný vedel, aký smutný z toho bol.

Jeho mamina a tatino ho niekedy vyzdvihli zo školy
skôr, aby ho zobrali do nemocnice. Lukášho raz
dokonca zmeškal narodeninovú oslavu svojho
kamaráta, lebo bol v nemocnici objednaný na
vyšetrenie. Lukáško bol kvôli tomu veľmi sklamaný







Niektoré deti začali v škole hovoriť, že s Lukášom
nebola zábava a nechceli sa s ním viac hrať. Jedna z
jeho spolužiačok ho nepozvala na svoju
narodeninové oslavu preto, lebo jej mama povedala,
že by bolo lepšie, keby neprišiel.

„Načo ho budeme pozývať, keď sa s tebou nemôže
ani hrať,“ povedala. „Ostatné deti sa hrajú a on len
sedí v kúte.“ A Lukáško bol smutnejší čoraz viac. 



Ale potom si jedného dňa zlomil nohu Lukáškov
kamarát Števko a dali mu ju do sádry. Sedel vedľa
Lukáša a spolu sa pozerali na iné deti, ako sa hrajú.
Pre Števka to bolo veľmi ťažké, nehybne sedieť celý
deň.

„Mrzí ma, že si sa zranil,“ povedal Lukáš. „Dúfam, že
budeš môcť čoskoro opäť behať. “







V ten deň Števko premýšľal o tom, ako sa asi Lukáš
musí cítiť. Uvedomil si, že je veľmi ťažké byť vo vnútri
a pozerať sa, ako sa všetky ostatné deti hrajú.

Nakoniec si uvedomil, aké zložité musí byť pre Lukáša
sedieť osamote každý deň. Tiež si uvedomil, že to
nebolo Lukášovo rozhodnutie, že sa nebude hrať s
ostatnými deťmi.

Po niekoľkých týždňoch sa Števkova noha konečne
zahojila a on si mohol ísť znova zabehať. Nezabudol
však, aké ťažké to bolo, keď nosil sádru. Rozhodol sa,
že sa pokúsi Lukáškovi pomôcť. 





Lukášove narodeniny sa blížili. Bál sa, že nikto
nebude chcieť prísť na jeho oslavu. Všimol si, že veľa
detí sa mu v škole vyhýbalo.

Nevedel však, že jeho kamarát Števko mu pripravuje
prekvapenie…

Lukáš čakal v deň svojej oslavy v herni. Bol tam džús,
koláč a občerstvenie - jediné čo chýbalo, boli ostatné
deti!

Lukáš vyzeral z okna a dúfal, že niekto príde. Chvíľu
čakal, ale stále nikto nechodil. Lukáš zosmutnel a cítil
sa sklamane. 





Zrazu počul zvonku hluk. Do dverí sa nahrnul Števko
a za ním všetky ostatné deti z triedy.

Všetci prišli na Lukášovu oslavu. Priniesli kocky, farby
a papier. Hrali s Lukášom všetky možné hry.

Prv ako prišli, Števko všetko deťom vysvetlil. Lukáš sa
rád hrá, ale kvôli chorobe sa veľmi rýchlo unaví. Hry
vo vnútri sú lepšie. Keď to pochopili, všetci sa chceli
pridať.

Lukáš bol nadšený. 





Po narodeninovej oslave si Števko v škole často k
Lukášovi prisadol. Aj iné deti za ním prišli a hrali sa s
ním hry vo vnútri. Lukáško musel často chodiť do
nemocnice, ale v škole sa už viac necítil sám. 





Keď Lukáš vyrástol, stal sa z neho slávny maliar a 
mnohí jeho kamaráti z triedy sa prišli pozrieť na jeho 
výstavy. Tam hrdo hovorili novinárom, že to je ich 
kamarát. Lukáš nikdy nezabudol na láskavosť svojich 
kamarátov. Naučili sa medzi seba prijať iných ľudí. 
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