
Maja Hojnik – LEMMY

1. 
Dom 
na robu 
mesta

LEMMY
V prečudovitem okolju, med zelenimi 
travniki tik pod vznožjem hribov, ki 
se dvigujejo nad mestom, stoji Dom. 
To ni navaden dom, kakršnega pozna 
večina od nas. Čez vikend je v njem 
vse mirno in tiho, kot da je zapuščen. 
V ponedeljek pa se začnejo kot čebe-
lice v njem zbirati otroci, ki bodo do 
petka tukaj živeli: zjutraj vstajali, se 
v kopalnicah uredili, pozajtrkovali, 
odšli v šolo, popoldne bodo delali do-
mače naloge, sodelovali v mnogih de-
lavnicah in športnih aktivnostih. In 
zvečer bodo utrujeni od dneva zaspa-
li in sanjali, kot sanjamo vsi. O prele-
pem dnevu, ki so ga preživeli, o novih 
dogodivščinah, o svojih simpatijah, o 
ljubezni ...
Na njihovi spletni strani je v pred-
stavitvenem nagovoru zapisano, da 
v njem med tednom živijo otroci in 
mladostniki s posebnimi potrebami 
z motnjo v duševnem razvoju in dru-
gimi razvojnimi težavami/motnja-
mi. 

Vendar ko Mendi in Tomaž vsa na-
smejana pritečeta do Majinega avto-
mobila in že od daleč mahata: »Kje 
je moja Lori?« ... »Moj mali poredni 
Lemmy!!!«, ko Maja stopi iz avtomo-
bila na parkirišču pred Domom in jo 
Mendi objame, Tomaž pa že navduše-
no odpira prtljažnik in iz njega spu-
sti oba psa, ko skozi vrata že priha-
jata tudi Peter in Tilen, z dvorišča pa 
priteče Miha, ki mu kar žarijo oči, ko 
prime Lemmyjev povodec, Maja ve-
dno na novo pomisli: ja, moji posebni 
otroci – kot je poseben vsak od nas, s 
čisto nič posebnimi željami in potre-
bami – kot jih imamo vsi: biti ljubljen 
in imeti rad! In kot večina otrok ima-
jo tudi oni zeloooo radi živali. Roke 
se dotaknejo mehke Lorine dlake, jo 
božajo in stiskajo k sebi. Mali Lem-
my pa skače ob njih in prvo minuto 
ali dve sploh ne more nehati lajati od 
veselja! Tudi on si želi biti ljubljen in 
imeti rad!
In potem se odpravijo na sprehod: 



večja ali manjša skupinica. Tomaž, ki 
je največji in najmočnejši, vodi Lori, 
Lemmyjev povodec pa si podajajo 
Miha, Peter in Tilen. Mendi pona-
vadi hodi z njimi, poboža zdaj Lori 
zdaj Lemmyja in kot edino dekle v 
skupini »pazi«, da se fantje lepo ob-
našajo. Tudi Žiga in Matej jih včasih 
spremljata, toda večkrat imata ob 
tem času druge popoldanske dejav-
nosti. Če je vreme lepo in sončno in 
če nobeden od mladostnikov nima v 
Domu zadolžitev, gredo do bližnjega 
griča, če pa se pripravlja k nevihti 
ali pa mora biti kdo od njih zgo-
daj v kuhinji, ker je ta dan na 
vrsti za pripravo večerje, po-
tem se zadržujejo v bližini 
Doma, krožijo po potkah 
okoli šole ali posedajo po 
klopeh pod drevesi, da se 
lahko hitro zatečejo pod 
streho ali da »dežurni« lah-
ko pravočasno začne z deli v 
kuhinji. Pogovarjajo se o tem, 

kako so preživeli prejšnji konec te-
dna doma in kaj vse imajo v načrtih 
za dneve, ki prihajajo.
Toda kje je Kan, kako da Lori vseeno 
hodi na obiske v Dom, če pa se je Maja 
odločila, da ne bosta nadaljevali dela 
pri Tačkah pomagačkah? In kdo je 
sploh Lemmy? Vse to najbrž zanima 
vse, ki Kanovo in Lorino zgodbo spre-
mljate že od začetka ...
No, pa poglejmo ...


