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Přišla zima a sníh pokryl údolí, kde bydlel malý lišák Bubu. Všechna zvířátka se 
schovala do svých domovů. Bubu zimu neměl moc rád, ale jeden den přesto netrpělivě 
vyčkával.



Zítra začínají Vánoce a Bubu byl tak rozechvělý, že nemohl usnout. Jaký dárek mu 
Ježíšek nadělí? Nový míč? Nebo brusle? Nebo možná kolo? A nebo – najednou se 
něco zablesklo na obloze.



Co to bylo? Padající hvězda? Letadlo? A nebo nějaký obrovský pták? Ať už to bylo 
cokoli, spadlo to za Černý les. Bubu vyskočil z postele a přehodil přes sebe šálu.



Brrr... venku byla opravdu zima. Během dne Bubu s tatínkem odklidili sníh kolem domu, 
ale údolí bylo stále pokryto vysokou sněhovou pokrývkou.



 Cesta bude obtížná a děsivá.



Konečně přešel přes Černý les a začal čichat a rozhlížet se. Měl sice trochu rýmu,  ale i 
tak by jeho nos zachytil každý pach – a tady zachytil něco neznámého.



Konečně to našel! Byl to velký červený pytel.
 To je ale divné, přemýšlel Bubu. Jak je možné, že pytel spadne z nebe?

 Pytle přece nemohou létat....
 Otevřel ho a všechno bylo jasné...



Byl to Ježíškův pytel plný dárků! Byl tam dárek pro ježka, pro kachničky, pro veverku – 
pro každého. Určitě ten pytel spadl ze saní, na kterých Ježíšek plul oblohou.



„To je skvělé!“ řekl si Bubu, vzal co nejvíce dárků a spěchal zpátky do údolí.



Nejdříve se zastavil u domu krtka a podíval se dovnitř oknem. 
Vypadalo to tam tak hezky a příjemně – v krbu hořel oheň, vánoční stromeček svítil. Bubu chtěl 
jít domů, ale nemohl. Bylo potřeba rozdat dárky těm, kterým patří a tak Bubu položil dárek pro 
krtka ke dveřím a rychle odešel.



Když došel k domečku dvou zajíců, zanechal tam dárky i pro ně. Uvnitř byl slyšet smích 
a pošťuchování. Bubu si se zajíci hrál moc rád, ale dnes měl důležitou práci.



Poté se zastavil u stromu veverky. Už bylo pozdě a 
zevnitř bylo slyšet tiché pochrupávání. Bubu se také už 
cítil ospalý, štípnul se tedy do ocasu, vyskočil  a pověsil 
dárek u vchodu do dutiny stromu.



Bubu rozdával dárky celou noc. Chůze byla těžší a těžší, protože začal foukat silný 
protivítr. Brzy se rozpoutala sněhová bouře.



Ve sněhové bouři bylo velmi obtížné pokračovat. Nic neviděl a jenom jeho citlivý čenich 
mu pomáhal najít správnou cestu.



Najednou se ale sněhová bouře změnila ve sněhovou vichřici. Zmrzlý, vystrašený a 
zesláblý Bubu se schoval do pytle. Tak strašně by už chtěl být doma u maminky a u 
tatínka. Stočil se do klubíčka, přikryl ocasem a usnul.



Vítr ještě zesílil. Sníh zakryl stopy lyšáka Bubu i Ježíškův pytel.



Bubu protáhl tlapky a probudil se. Byl zakrytý huňatou přikrývkou a bylo příjemné teplo. 
Překvapeně se rozhlédl – byl doma, v obývacím pokoji, u krbu.
„Zdá se mi to snad?“ podivil se Bubu nahlas.
„Ne, to není sen.“ uslyšel známý hlas.



„Maminko! Tatínku!“ vykřikl Bubu s radostí.
"Opravdu jsi nás vyděsil, Bubu," řekla maminka. „Všechna zvířátka tě hledala, ale nikde nebyly 
vidět žádné stopy. Měli jsme štěstí že tě nakonec tatínkův velký nos ucítil a společně s krtky jsme 
vykopali pytel. Důležité je, že jsi v bezpečí a všichni dostali svůj vánoční dárek.“
„Ne všichni,“ řekl tatínek. „Když jsme tě našli, byl v pytli ještě jeden dárek. Dárek pro tebe. Pojď, 
rozbalíme ho. Podíváme se, co ti Ježíšek přinesl.“



Bubu se usmál a řekl. 
„ Já už mám ten nejlepší vánoční dárek. Dnešní noc jsem poznal, že nejlepší vánoční 
dárek pro mě je být doma s tebou a s maminkou. To je lepší než celý pytel dárků.
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