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Kunadhja e vogël Bubu kishte shumë emocione. Konkursi i madh “Heroi i Malit” do të zhvillohej të 
nesërmen. Kafshët dhe njerëzit më trima e më të fuqishëm do të merrnin pjesë në të.



Bubu-ja donte të shihte konkursin dhe të takohej me heronjtë më të mëdhenj në botë. Ai me kujdes 
e studioi hartën. Konkursi do të zhvillohej lart në mal, në sheshin e buf magjistarit Boran.
Bubu-ja do të kishte rrugë të gjatë të nesërmen…



Atë mbrëmje, Bubu-në nuk e zuri gjumi deri natën vonë. Ai shihte majën e largët, duke ëndërruar 
për konkursin. Ai mezi priste që të vinte mëngjesi.



Në mëngjes ai u ngrit herët, lau dhëmbët dhe hëngri shpejt mëngjes. Ai kishte rrugë të gjatë 
përpara, prandaj hëngri një vakt të bollshëm. Mëngjesi, i pregatitur nga mamaja e tij, ishte shumë i 
shijshëm.



Bubu-ja i premtoi mamit të tij se do të kishte kujdes dhe do të kthehej përpara se të 
errësohej, më pas nxitoi për në mal. Ai kaloi livadhe, eci nëpër kodra shkëmbore, dhe papritur, 
ndërsa kalonte lumin, ai dëgjoi dike që thërriste për ndihmë…



Bubu-ja hodhi sytë rreth e qark dhe pa një brumbull, që kishte rënë në lumë. Bregu i lumit ishte 
shumë i pjerrët për brumbullin e vogël—ai nuk mund të dilte nga lumi!—dhe po lëvizte krahët dhe 
antenat e tij në panik.



Bubu-ja kërkoi rreth e rrotull për ndonjë pluskues ose shkop, por ai nuk mundi të gjejë asgjë të 
dobishme. Meqë puna nuk priste, Bubu-ja zhyti bishtin e tij në ujin me akull dhe i thirri brumbullit që 
ta kapte atë.



Pas pak brumbulli po qëndronte i shtrirë në bar, duke u tharë në diell—i rraskapitur por shume i 
lumtur që e kishin shpëtuar. Edhe Bubu-ja ishte i lodhur, por ai nuk kishte kohë për të pushuar. Ai e 
shtrydhi bishtin e tij, që ishte rënduar nga uji, dhe nxitoi për në konkurs.



Shpejt ai pa përpara një lepurush të vogël, duke qarë me trishtim. Ai kishte humbur një nga 
dorashkat e tij dhe nuk mund ta gjente.



Bubu-ja nxitonte për të arritur në konkurs, por ai vendosi ta ndihmonte lepurushin. Ai uli hundën e 
tij të madhe e të ndjeshme dhe filloi të nuhaste, duke kërkuar dorashkën e lepurushit. Lepurushi e 
ndiqte atë me shpresë.



Pas pak Bubu-ja e gjeti dorashkën, e cila kishte rënë në anë të rrugës. Asgjë nuk i shpëton hundës 
së një kunadheje.
Lepurushi ishte shumë i lumtur dhe duke qeshur, kërceu për në shtëpi me dorashkat e veshura. 
Bubu-ja nxitoi për në mal.



Ndërsa ngjitej në rrëpirën malore, 
Bubu-ja takoi tre milingona zjarrfikëse të cilat mbartnin një derë të re për tabelën vëzhguese të 
milingonave që ndodhej lart në mal—milingonat që këtu shihnin zjarrin nëpër pyje.
Dera ishte shumë e rëndë dhe tre milingonat gulçonin për të marrë frymë. 



Bubu-ja vendosi ti ndihmonte ato, edhe pse ai tashmë ishte vonë për konkursin. Ai mori derën e 
rëndë dhe së bashku me milingonat, e ngjiti atë në mal.



Më në fund ata mbërritën tek tabela vëzhguese e milingonave zjarrfikëse dhe arritën që së bashku 
ta vendosnin derën në vendin e duhur. Milingonat, të lodhura e të kënaqura, u ulën për tokë. Edhe 
Bubu-ja ishte i lodhur, por nuk kishte kohë për pushim; ai vazhdoi rrugën, duke u ngjitur në majë.



Kur më në fund u ngjit në majë, konkursi kishte përfunduar. Shigjetat e thyera, tabelat e qitjes, dhe 
shpatat ishin përhapur gjithandej nëpër majën e livadhit…por të gjithë heronjtë ishin larguar.



Bubu-ja u ul për tokë i trishtuar. Ai kishte shume dëshirë të shihte konkursin dhe të takonte heronjtë 
më të mëdhenj në botë, por ai humbi gjithçka.



Papritur ai dëgjoi një përplasje krahësh. Ai ngriti sytë dhe pa buf magjistarin, Boran, që u ul para tij.
  “Mos u mërzit, Bubu. Në të vërtetë nuk ke humbur ndonjë gjë aq interesante. Pa shih, kam diçka 
të veçantë për ty” dhe bufi i dha Bubu-së një kristal. Në të ishte gdhendur: “HEROI I MALIT” – ishte 
çmimi nderues më i lartë që dikush mund të merrte për konkursin! 
  “Por…përse?” pyeti Bubu-ja i habitur. “Unë nuk kam bërë ndonjë vepër të madhe heroike.”
  “A ka ndonjë vepër më të madhe heroike sesa veprat e vogla që ke bërë sot?” qeshi Borani. “Ti e 
humbe konkursin që doje të shihje aq shumë, për të ndihmuar brumbullin, lepurushin, dhe 
milingonat. Ti je hero i vërtetë i malit.”



Bubu-ja arriti të kthehej në shtëpi përpara darkës dhe i 
tregoi prindërve të tij se çfarë kishte ndodhur. Të gjithë në shtëpi ishin të kënaqur dhe shumë 
krenarë për të. Mbas darkës, Bubu-ja shkoi në shtrat i lodhur dhe i kënaqur. Ai kishte nevojë për 
një natë të mire me gjumë—mbase të nesërmen vepra të mira dhe aventura të tjera e prisnin atë.
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