


v božični noči 



Pred mnogimi leti je v daljni deželi na vzhodu živela ovčka Saja. Se 
sprašujete, kako je dobila svoje ime? Med vsemi belimi ovcami v 
tropu je edina imela temen kožuh, kot bi ob kurjenju ognja nanjo 
legle saje. Zaradi te posebnosti je pogosto izstopala. Ko je kdo kaj 
ušpičil, so vsi rekli: »Seveda, to je bila gotovo Saja!« 

In – to ni bilo prav daleč od resnice. Kajti Saja je silno rada počela 
traparije. Staremu ovnu je nastavila kosmat osat, da ga je zbodel pri 
zajtrku. Jagenjčkom je zamešala pentlje, da mame ovce niso našle 
svojih otrok. Izmislila si je, da je našla čudovito jaso s sočno travo. 
Vse ovčke so bezljale tja – tam pa sama puščava! 





Saja je bila brez mamice in očka, zato je bila včasih žalostna. Imela 
je prijatelja Bobka. Bil je najmanjši od vseh. Saja se je včasih norčevala 
iz njega, češ da je Bumbek, ker je tak zavaljen jagenjček. A ga je imela 
rada. In Bobek njo. 

Samo njemu je zaupala svojo skrivnost: »Kako bi bila vesela, če 
se ne bi selili s travnika na travnik! Če bi bili nekje … doma!« 

To je bila njena največja želja: da bi se vsako jutro zbudila v svoji 
staji, pokukala skozi okno in videla vedno isti travnik. Spomladi 
zelen, poleti živopisan, jeseni rumen, pozimi bel. 

O, če bi Saja imela dom, bi bila pridna!





Nekega večera se je Saja dolgo igrala na poljani. Vse ovčke so že šle 
k svojim mamam ovcam, tudi Bobek. Saja pa si je izmislila strašno 
zanimivo igro: skakala je s skale na skalo. Spretna je bila kot kakšna 
kobilica! Tako napeto je bilo, da ni opazila sonca, ki se je medtem že 
skrilo za gore. Spustila se je noč in nebo je zažarelo od milijonov 
bleščečih zvezd in milih žarkov lune.

»Ojoj,« je zastokala Saja, »šla sem predaleč! In zdaj ne vidim poti 
k čredi!« 

Stisnila se je k hladni skali in sedla na peščena tla. Bila je čisto 
sama, sredi črne in puste noči. Kam naj gre? Nikjer nikogar. Zaprla 
je oči in mislila na čredo in Bobka. Zakaj je zamudila!
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