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mateja gomboc: ovčka saja v božični noči
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Kožušček ljubeče barve najtopleje greje

Saja je imela med vsemi belimi ovcami v tropu edina temno 
dlako. Za piko na i pa je bila še precej nagajiva in poredna 
ovčka. Nekoč bi se zanjo lahko prav slabo končalo ... A znašla 
se je pred hlevčkom, kjer je v jaslih ležal otročiček. In na srečo 
je tudi sajast kožušček lahko topel kot le kaj. 

Vsi se kdaj počutimo kot ovčka, ki svoj prostor v staji išče 
na napačen način. Včasih pozornost pritegnemo tako, da 
ušpičimo kakšno neumnost. Včasih nas nehote zapeljeta 
razigranost in lahkomiselnost. A to se ovčkam, majhnim 
otrokom pa tudi odraslim lahko hitro maščuje. Saja se je 
nekoč izgubila in na večer ni več znala domov. Pastirček, 
ki jo je našel, jo je odpeljal  v hlevček, kjer so ji kljub svo-
jim težavam ponudili streho nad glavo. Ovčka s sajastim 
kožuščkom, o kateri nihče ni imel dobrega mnenja, je bila 
tista, ki je ogrela premraženega otročička. In prav ovčka, od 
katere ni nihče nič posebnega pričakoval, je čredi priskrbela 
dom. Navdihujoča zgodba za praznični čas. 

O avtorici

Mateja Gomboc, profesorica slovenščine, mama in pisa-
teljica, je napisala že precej knjig za otroke: Matic in Meta 
vsepovsod, Ime mi je Jon, Polonca, 
mala in velika, Tinka na kvadrat, Kdo 
si pa ti?, Na potep v naravo … Piše 
zgodbice, ki so objavljene v otroških 
revijah Mavrica, Ciciban, Cicido in 
Kekec. Male junake, ki stopajo v svet 
z drobnimi koraki, srečuje vsepovsod 
in dobro ve, da jih prav drobni koraki 
spoznavanja sveta spreminjajo v velike 
mojstre življenja. Piše tudi za odrasle 
in je med drugim dobitnica nagrade 
desetnica za roman Balada o drevesu. 
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