
JAK CZERWONY KAPTUREK PRZECHYTRZYŁ WILKA

Dość zjadania Babci! I dość zjadania Czerwonego Kapturka! Tę bajkę 

należy  bezzwłocznie  poprawić.  Niech  nie  straszy  więcej  dzieci.  Myślał 

główny bohater, czyli Czerwony Kapturek. Jak postanowił, tak zaczął działać. 

Ubrał się wyjątkowo w zielony kapturek i podreptał do redakcji poczytnego 

pisma  dla  dzieci.  Pojawienie  się  dziewczynki  w zielonym kapturku,  która 

przedstawiła  się  jako  Czerwony  Kapturek  wywołało  w  redakcji  ogromne 

zamieszanie.

- Przecież ty masz zielony kapturek - próbował oponować redaktor naczelny 

pisma. 

- To mój protest! Dość połykania Babci i mnie. Ja nie chcę, by dzieci latami 

słuchały o wielkich, wilczych zębiskach, ogromniastym nochalu i wyłupiastych 

oczach. Dość! Proszę zmienić treść bajki! - tupnęła dziewczynka w zielonym 

kapturku.

- Chwileczkę,  chwileczkę - starał  się przerwać gościowi redaktor.  -  tę bajkę 

opowiada się z pokolenia na pokolenie. Nie wolno nic tam zmieniać.

Dziewczynka, jednak nic nie robiła sobie z uwag redaktora. Mocno naciągnęła 

kapturek na głowę i nie zważając na nic dalej kontynuowała.

-Nie chcę zmieniać tej bajki, chcę tylko napisać jej nową wersję, albo jak pan 

woli, drugą część. O tym jak ja przechytrzyłam wilka. - Ale ty masz zielony 

kapturek - upierał się redaktor. - Czerwony Kapturek wyglądał inaczej. 

-A czy to  ważne?  Już mówiłam, ten kapturek wdziałam na znak protestu.  A 

sprawa ma się tak. ..  Redaktor dał za wygraną. Zapalił papierosa i wygodnie 

rozsiadł się w służbowym fotelu. Dziewczynka nadal stała w swym zielonym 

kapturku. Przymknęła na moment oczy, jakby zastanawiając się co powiedzieć. 



Po chwili powiedziała: - Zielony czy czerwony kapturek, to sprawa umowna. 

Nie to jest w mojej wersji istotne. Ważne jest to, że nigdy więcej wilk nie może 

nękać dzieci. - Nękać? - wyrwało się redaktorowi. - A tak, tak, nękać! Dzieci nie 

mogą spać, bo wilk sny ich nachodzi. A ta bestia jest tak okrutna, że budzą się z 

płaczem. Ja chcę udowodnić, że czerwony Kapturek przechytrzy wilka i dzieci 

pokochają  tę  bajkę.  -  Dzieci  obecnie  kochają  Harego  Pottera,  czy  się 

pomyliłem?  Ale  słucham  cię,  co  wymyśliłaś  Zielony  Kapturku?  -  jestem 

Czerwonym Kapturkiem. Już tłumaczyłam dlaczego mój kapturek jest zielony. 

Niech pan mnie posłucha.

Redaktor chcąc, nie chcąc nastawił uszy. Nie sądził, że usłyszy coś, co będzie 
godne publikacji. Tymczasem dziewczynka w zielonym kapturku, 
przedstawiająca się jako Czerwony Kapturek, uśmiechnęła się tajemniczo i 
zaczęła opowiadać. - Czerwony Kapturek szedł do chorej babci. W koszyczku 
miał kilka bułeczek z jagodami, jakie upiekła jej mama, sok z malin najlepszy 
na świecie oraz parę nowych, ciepłych skarpet, które sama zrobiła na drutach, 
aby babuni było ciepło w nóżki. Na wierzchu zaś leżał duży kawał sera, 
przysmak Babci. Dziewczynka wyjątkowo nie szła przez las. - Stop! - przerwał 
redaktor. - Ona szła przez las i tam spotkała wilka. Czerwony Kapturek zmierzył 
redaktora krytycznym wzrokiem i nie podejmując dyskusji, lekko podniosła 
lewa dłoń, aby jej nie przerywano. Ciągnęła dalej. - Tego dnia w wiosce 
nieopodal odbywał się jarmark, a ona bardzo lubiła przyglądać się wyłożonym 
na stoiskach przeróżnym towarom. Można tam było zakupić egzotyczne owoce, 
takie jak granaty czy owoce mango, a przede wszystkim straganiarze mieli 
kolorowe flakoniki z ziołowymi miksturami na wszelkie dolegliwości. 
Czerwony Kapturek za uzbierane przez siebie pieniążki chciał coś nabyć dla 
Babci. Długo zastanawiał się co byłoby najlepszym środkiem. W końcu wybrała 
niebieski flakon z napisem "Eliksir młodości". Zakupiony lek włożyła do 
koszyczka i już miała iść w kierunku domku Babci, gdy jej uwagę zwrócił mały 
porcelanowy słonik. Przeliczyła pozostałe monety i stwierdziła, że brakuje jej 
trzech groszy. Sprzedawca zauważył fascynację dziewczynki owym słonikiem i 
wyciągając ku niej figurkę powiedział - Mam ci go też zapakować? - Nie, nie 
mam trzech groszy - odpowiedziała dziewczynka. - Trudno, weź go a pieniądze 
oddasz mi przy okazji. Czerwony Kapturek pięknie podziękowała kramarzowi i 
dygając nóżką powędrował uszczęśliwiony w dalszą drogę. Nie wchodził jednak 
do lasu. Szedł długim traktem, jaki przylegał do lasu. - Chcesz powiedzieć, że 



nie spotkał tam wilka? - mów wtrącił redaktor. - A pan tylko czeka, jak go 
przechytrzę? Na to będzie czas. Niech mi pan obieca, że więcej nie przeszkodzi 
w moim opowiadaniu. Redaktor uniósł dwa palce w górę, co miało oznaczać 
przysięgę. Dziewczynka lekko przycupnęła na brzegu fotela i mówiła dalej. - Na 
rozstaju drogi Czerwony Kapturek skręcił w prawo i znalazł się w lesie ... - tu 
zerknęła w kierunku redaktora, chcąc wyczytać w jego oczach przypływ 
napięcia. Ale redaktor siedział spokojnie wbijając wzrok w niezmierzoną dal. 
- ...
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