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Dimri erdhi dhe dёbora mbuloi luginёn ku jetonte kunadhja e vogёl, Bubu. Tё gjitha 
kafshёt u fshehёn nё shtёpitё e tyre. Bubu-ja nuk e kishte shumё qejf dimrin, por kishte 
njё ditë tё cilёn ai e priste me padurim.…



Të nesërmen ishin Krishtlindjet dhe Bubu-ja kishte aq shumë emocione sa nuk e zinte 
gjumi. Çfarë dhurate do t’i sillte Santa Klaus atij? Një top të ri? Apo patina? Apo 
ndoshta një biçikletë? Apo ndoshta-papritur diçka flakëroi në qiell.



Ç’të ishte? Një yll që binte? Një aeroplan? Apo ndoshta një zog gjigand? Çfarëdo të 
ishte ra përtej Pyllit të Errët. Bubu-ja kërceu nga krevati dhe vuri shallin.



Brrr…ishte vërtetë ftohtë përjashta. Më herët atë ditë, Bubu-ja me të atin kishin 
pastruar dëborën rreth e qark shtëpisë, por lugina ishte akoma e mbuluar thellë me të.



Rruga qё kishin pёrpara do tё ishte e vёshtirё dhe e frikshme…



Mё nё fund ai kaloi Pyllin e Errёt dhe filloi tё nuhaste dhe tё shihte rreth e qark. 
Megjithёse nuhati pak, hunda e tij ende mund tё mbante erё gjithçka - dhe mbante era 
e diçkaje tё panjohur.



Dhe mё nё fund ai e gjeti atё! Ishte njё thes i madh dhe i kuq.
 Shumё e çuditshme, mendoi Bubu-ja. Si ka mundёsi qё njё thes tё bjerё nga qielli?

 Thasёt nuk fluturojnё…
Pastaj ai e hapi atё dhe gjithshka u bё mё e qartё…



Ky ishte thesi i Santa Klaus-it! Ja dhurata pёr iriqin, pёr rosakёt, pёr ketrin--pёr secilin. 
Me sa duket thesi ka rёnё nga slita kur Santa Klaus fluturoi mbi luginё.



“Sa mirё!” tha Bubu-ja. Ai ngriti sa mё shumё dhurata tё ishte e mundur dhe nxitoi pёr 
tu kthyer nё luginё.



Ai ndaloi nё fillim tek shtёpia e urithit dhe pa nga dritarja. Dukej aq e 
bukur dhe tёrheqёse nga brenda: zjarri digjej nё vatёr dhe pema e 
Krishtlindjeve xixёllonte. Bubu-ja donte tё shkonte nё shtёpi por nuk kishte se si--kёto dhurata 
duhet t’i shkonin marrёsve tё tyre tё destinuar-kёshtu qё, ai e vendosi dhuratёn pёr urithin pranё 
derёs dhe u largua me shpejtёsi.



Pastaj ai shkoi tek shtёpia e dy lepujve dhe la dhuratat e tyre. U dёgjua njё e qeshur 
dhe kacafytje brenda shtёpisё. Bubu-ja u kёnaq duke luajtur me lepujt aq shume, por 
kёtё natё ai kishte njё detyrё tё rёndesishme pёr tё kryer.



Mё pas ai ndaloi tek pema e ketrave. Tashmё ishte 
vonё, dhe njё gёrrhitje e qetё dёgjohej nga brenda. 
Bubu-ja ndjehej i pёrgjumur, kёshtu qё ai pickoi bishtin 
e tij, dhe mё pas kёrceu lart dhe e vari dhuratёn 
pёrballё zgavrёs.



Bubu-ja dorёzoi dhurata gjatё gjithё natёs. Po bёhej gjithnjё e mё e vёshtirё tё ecte 
pёrpara, pasi njё erё e madhe filloi tё frynte duke e shtyrё atë në drejtim të kundërt, 
dhe shumё shpejt njё stuhi e dendur dёbore filloi. 



Ishte e vështirë të vazhdohej në këtë stuhi dëbore. Ai nuk mund të shihte asgjë dhe 
vetëm hunda e tij e ndjeshme e ndihmonte për të gjetur rrugën.



Por më pas stuhia e dëborës u kthye në ngricë, dhe Bubu-ja, i frikësuar, i ngrirë dhe i 
dobësuar, u fsheh në thes. Ai donte shumë të ishte në shtëpi me mamin dhe babin e tij. 
Bubu-ja u rrotullua në një top, e mbështolli veten me bishtin e tij dhe ra në gjumë.



Era vazhdoi të frynte edhe me fortë. Dëbora po mbulonte gjurmët e këmbëve të Bubu-
së dhe thesin e Santa Klaus-it…



Bubu-ja shtriu këmbët dhe u zgjua. 
Ai ishte mbuluar me një batanije të trashë dhe ishte valë i ngrohtë. Ai pa rreth e qark i 
habitur--ishte në shtëpi, afër vatrës së zjarrit në dhomën e pritjes.
“Mos jam në ëndërr?” pyeti veten Bubu-ja me zë.
“Jo, nuk është ëndërr.” dëgjoi ai një zë të njohur.



                                                              “Mami! Babi!” thirri Bubu-ja, plot gëzim.
“Na trembe pa masë, Bubu,” tha nëna e tij.
“Të gjitha kafshët po të kërkonin, por nuk kishte asnjë gjurmë. Ishim me fat që hunda e madhe e babai 
tend më në fund nuhati erën tënde dhe bashkë me urithët, gërmuan thesin. E rëndësishme është që je 
mire dhe që të gjithë morrën dhuratat e tyre të Krishtlindjes.”
“Jo të gjithë,” tha babai i tij. “Kur ne të gjetëm, kishte mbetur edhe një dhuratë në thes: dhurata jote.
Jepi, hape. Të shohim se ç’të ka sjellë ty Santa.”



Bubu-ja buzëqeshi dhe tha, 
“Tashmë e kam marrë dhuratën më të mire për 
Krishtlindje. Sonte zbulova se e vetmja gjë që dua për Krishtlindje është të jem në 
shtëpi me ty dhe mamin. Kjo është shumë më mire sesa një thes plot me dhurata.”
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