
∼ 30 ∼

 Maja Hojnik – LEMMY

7. Novo šolsko 
leto

Počitnice se že zdavnaj potapljajo v 
spomine, ostajajo lepi trenutki, pa 
še tisti vse bolj bledijo, vse, kar ni 
bilo omembe vrednega, pa je že sko-
raj pozabljeno. Šola je že v polnem 
teku, otroci in mladostniki, ki med 
tednom živijo v Domu, so že zdav-
naj ujeli stari, znani ritem dela in 
učenja. 

Njihovo snidenje z Lori in Lem-
myjem po dolgih dveh mesecih in 
pol je bilo prisrčno, Maja jim je po-
vedala vse o Lemmyjevem poskusu 
plavanja pa to, da zdaj tudi on hodi 
v pasjo šolo, kjer se bo naučil vse, kar 
Lori že zna. Otroci pa so ji pripovedo-
vali, kaj so počeli med počitnicami, 
povedali so ji, da je pri njih marsikaj 
novega, Tomaža ni več v skupini, ker 
se je preselil v bivalno skupnost, kjer 
po končanem izobraževanju bivajo 
odrasli s posebnimi potrebami in 

motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, saj v Domu mladostniki 
lahko ostanejo le do šestindvajsetega 
leta starosti. Zato pa se je njihovi 
skupini pridružil Bojan, ki je že prej 
bival v Domu, le v drugi skupini. Že 
lani je na domskem igrišču spoznal 
Lori in Lemmyja in se je zdaj prav 
tako razveseli, da bo lahko z njimi 
hodil na sprehode. Ker je prav tako 
velik in močan kot Tomaž, je lah-
ko prevzel vodenje Lori, Lemmyja 
pa si še vedno izmenjujejo Peter, 
Tilen in Matej. Miha ima vse manj 
časa za sprehode, ker je v nogomet-
nem moštvu Doma in vsako minu-
to prostega časa izkoristi za igranje 
nogometa, Žiga pa hodi na treninge 
plavanja, saj bo kmalu sodeloval na 
specialni olimpijadi. Novo je tudi to, 
da se Mendi vse večkrat opogumi in 
tudi ona poprime za Lemmyjev po-
vodec.

Ob prvem obisku je Maja prinesla 
otrokom tudi Mladi rod s prvo zgod-
bico o Lemmyju, v kateri nastopajo 
tudi oni. Seveda so bili navdušeni in 
hvaležni uredniku Mladega roda, da 
za njihovo knjižnico vedno pošlje en 
izvod nove številke. Tisti, ki znajo, jo 
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prebirajo sami, drugi pa z veseljem 
poslušajo vzgojiteljico, ko jim po 
večerji vedno znova in znova prebi-
ra Lemmyjeve prigode. Najbolj pa so 
seveda srečni, ko prebere tudi nji-
hova imena, saj so postali ob Kanu, 
Lori in Lemmyju tudi oni pravi 
pravljični junaki!

Seveda pa nihče ni pozabil Ma-
jine obljube, da jih bo povabila na 
obisk, kjer bodo spoznali tudi Kana. 
Otroci vedno vprašajo po njem, za-
nima jih, kako se počuti, ali mu 

zdravila proti bolečinam v kolkih 
pomagajo, veselijo se, ko izvejo, da 
že dlje časa spet zmore tudi nekoli-
ko daljšo pot skozi park in ne le ne-
kajminutne sprehode po zelenicah 
sosednjih hiš. Komaj čakajo, da ga 
bodo spoznali, kljub temu da jim 
Maja pove, da njen najstarejši kuža 
večino časa prespi na kavču in da 
jih ne bo slišal, ko bodo prišli, saj je 
zaradi let že popolnoma gluh. Jih bo 
pa prav gotovo vesel, ko bodo sedli 
k njemu in ga začeli božati, saj je še 
vedno dobrovoljen in prijazen in ve-
dno pripravljen na ljubkovanje!

Ker imajo mladostniki vsako je-
sen mnogo obveznosti v šoli in pri 
obšolskih dejavnostih, ob tem pa na 
delavnicah zelo pospešeno izdelu-
jejo izdelke za Miklavžev in božični 
sejem, kjer jih bodo prodajali na 
stojnicah, se na koncu dogovorijo, 
da bodo prišli na obisk takoj po no-
voletnih počitnicah. Vsi že komaj 
čakajo, kdaj bo nastopil ta dan.




