
Maja Hojnik – LEMMY

Maja je poleg tega, da je velika ljubi-
teljica živali, tudi prostovoljka. Vsak 
teden obiskuje mladostnike v Domu. 
Ob pomoči vzgojiteljic na delavnicah 
ob ponedeljkih popoldne izdelujejo 
razne izdelke, ki jih potem prodajajo 
na stojnicah na božičnem sejmu, jih 
podarijo staršem in skrbnikom ali pa 
jih imajo za okras v domski jedilnici 
in v bivalnih enotah.
 Včasih pa se tudi urijo v kuhanju 
in drugih gospodinjskih opravilih, 
poslušajo zgodbe, ki jih prebirajo 
vzgojiteljice, pojejo ali pa se pogovar-
jajo o vsem mogočem. Maja vedno 
pove kaj novega tudi o Lori in Kanu, 

prav tako je prinesla s seboj vse nju-
ne zgodbe, ki so izšle v Mladem rodu, 
tako da ju otroci že dobro poznajo. 
Prav tako jim je seveda tudi povedala, 
kako je prišel k njej Lemmy, vse nje-
gove uspehe je delila z njimi: 
 »Lemmy ne dela več lužic v stano-
vanju!«, 
 »Lemmy in Lori se vsako jutro tako 
lepo igrata v parku, Lori ga že prav 
obožuje! Končno ga je čisto sprejela 
za svojega!«,
 »Kan in Lemmy sta danes skupaj 
ležala na Lemmyjevi blazini, poglejte 
fotografijo!« In mladostniki se zgrne-
jo okoli računalnika.

5.  Prihajajo 
dnevi za nova 
doživetja

LEMMY



 Bolj ko se je zima umikala, bolj so 
Mendi, Tomaž in Tilen nagovarjali 
Majo, naj jim kdaj pripelje svoje kuž-
ke, da jih končno tudi spoznajo. 
 In ko so se začeli prvi daljši in 
toplejši pomladni dnevi, ki kar va-
bijo na sprehode v naravo, sta Lori 
in Lemmy tudi prvič prišla z Majo. 
Navdušenje med mladostniki je bilo 
nepopisno! Najprej so za pokušino 
šli le na kratek sprehod okoli bližnje 
šole, ko pa je Maja videla, kako lepo se 
otroci in psa razumejo, kako odgovor-
no Tomaž pazi, da Lori ne bi spustil 
preblizu k drugim psom, ki se tudi 
sprehajajo po okolici, ali k otrokom, 
ki se igrajo na domskem dvorišču, 
pa so do psov nekoliko nezaupljivi, 
ko je videla, da mali Lemmy ne skače 
po otrocih in jih ne poskuša gristi za 

hlačnice, kot počne z njo doma, am-
pak, kot da bi vedel, da bi s tem koga 
lahko prestrašil, umirjeno stoji ob 
otrocih in mladostnikih in dovoli, da 
ga božajo, je zadovoljna sprejela Men-
din predlog, da gredo na sprehod do 
bližnjega griča - lepa sprehajalna pot 
vodi med travniki vse do gozdička. 
Tomaž je vprašal vzgojiteljico, kdaj 
morajo biti doma, in skupinica mla-
dostnikov z dvema kužkoma na čelu 
in v Majinem spremstvu se je odpra-
vila na prvi sprehod. Ko so se vrnili 
in sta vzgojiteljici videli iskrice rado-
sti v otroških očeh, sta se strinjali, da 
lahko prideta Lori in Lemmy z Majo 
vsak ponedeljek, če ne bo deževalo!

Vsi, še najbolj pa Mendi, bi radi videli 
tudi Kana, ki pa za takšne izlete z av-
tomobilom in dolge sprehode ni več 
navdušen, zato je Maja povabila vse 
otroke iz skupine in njihovi vzgoji-
teljici na obisk k sebi domov. Povabi-
la so bili zelo veseli, toda šolsko leto 
je pri koncu, počitnice so pred vrati, 
skupinica gre kmalu za nekaj dni na 
morje, potem pa se do jeseni razidejo. 
Ko se bo začelo novo šolsko leto, pa bo 
čas za nova doživetja in tudi za obisk 
pri Kanu, ki ga že zdaj vsi težko pri-
čakujejo!


