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W bajce tej spotkamy znanego Wam i u kochanego Czerwonego Kapturka, M a mę i Babcię. Spotkamy ró wnież wie rnych przyj a ciół Czerwonego Kapturka - Zajączka Złotouszka, Świerszcza, który na skrzypkach
pięknie gra, śmiesznego Niedźwiadka, Ptaszka Pitptilitka z jego siostrzyczkami i groźnych nieprzyjaciół - chytrego i przebiegłego Lisa, strasznego Wilka i samolubnego Żuka. Będą ró wn ież inne zajączki, wesołe
ptaszki, będzie świerszcz i J eż Szczoteczka, który głośno tupie i uwielbia mleczko.
Na duże j , zielonej polanie otoczonej wysokimi drzewami stał maleńki
domek. W domku tym mieszkał Czerwony Kapturek. wraz ze swoją
Mamą i Tatusiem. Pewnego dnia Zajączek Złotouszek dowiedział się,
że Czerwonemu Kapturkowi grozi niebezpieczeństwo . Właśnie stał na
polance i obserwował d r zwi domku. Czekał na chwilę, kiedy drzwi
otworzą się i na progu po jaw i się Czerwony Kapturek. Zaj ą czek Złot o 
uszek cały czas rozmyślał nad tym jak ostrzec Czerwonego Kapturka
przed niebezpieczn ym Wilkiem. Strasznie kochał Czerw onego Kapturka.
Mama przestrzega ła swoje dziecko przed gro źnym Wilkiem, ale ponieważ Babcia Czerwonego Kapturka była chora, Czerwony Kapturek
z koszyczkiem, w którym b yło ciasto z jagodami i bu telka mleka rozmyśl a ł nad tym, jak najszybciej dotrz eć do chorej i samot nej Babci.
Pierwszym napotkanym przyjacielem w lesie był właśnie Za jączek
Złotouszek. Z ajączek był wdzięc zny Czerwonemu Kapturkowi za jego
nauki, dzięki k tórym Złotous zek p oznał co to jest odwaga i męst wo. Dawniej strasznie bał się wszystkiego, był płochli wy i ciągle umierał ze
strachu. Teraz bardzo c hci ał, by Czerwony Kapturek uch ronił się przed
ostrymi zębami Wilka i szc zęśli wie wrócił do domu. Czerwony Kapturek
nie pos łuchał rad Zajączka i od ważn ie, z piosenką na ustach wędr u j e
pr zez las.
P o ch wili spotyka Jeża Szc zot eczk ę, który również ostrzega Czer wonego Kapturka, a późn ie j N ied ź wi adka ze sp u c hn ię tym pyszczkiem . Nied ź w i adek dopiero pr zed ch wi lą skońc zył wybier anie miodu z dziupli
i n ar a z ił się p szc zołom. Czerwony Kapturek wyjmuje z koszyczka but elkę z jo dyną i smaruje nią pyszczek N iedźwiad ka. Czerwony Kapturek
mówi, że nikogo się nie boi, po spotkaniu i rozm owie z N i edźwiadkiem
idzie dale j.
I nagle .. . Zza d r zewa pojawia się Lis chytrusek. W swojej rudej
główce wymyślił sposób na to, by ułat wić Wilkowi napad na Czerwonego
K a pturk a. Sądz ił, ż e j eśli Wilk zje Czerwonego K apt u rka ludzie zastrzelą go, a on przeb ie gły i chy try Lis zostan ie panem i władcą całego lasu.

upływie pewnego czasu Czerwony Kapturek dotarł do drugiej
polany, na której rozmawiały i bawiły się ptaszki. Wśród nich był
ptaszek Pitptilitka. Gdy tylko zobaczyły Czerwonego Kapturka, natychmiast rozpoczęły swój radosny taniec i ćwierkanie. Czerwony Kapturek
prosi ptaszki o pomoc . Ale cóż mogą zrobić maleńkie, słabe ptaszki silnemu i wielkiemu Wilkowi? Czerwony Kapturek zdradza ptaszkom tajemnicę posiadania tabaki i zapałek, których użyje przeciw Wilkowi. Prócz
tego Czerwony Kapturek obmyślił jeszcze na Wilka zasadzkę w dzikich
moczarach, pod starym dębem.
Niestety . .. chytry Lis podsłuchał rozmowę Czerwonego Kapturka
z ptaszkami i postanowił wykraść z koszyczka jedyną broń Czerwonego
Kapturka . Czerwony Kapturek w groźnym lesie został tylko ze słabymi
ptaszkami i maleńkim Zajączkiem.
Losy bajki potoczyły się jednak inaczej, niż chciał tego Zajączek

Po

leśnej

Złotouszek.

Bo oto . . . w gęstych krzakach, na trzęsawisku stał ogromny, ponury
zwierz, ze zmierzwioną sierścią. Ostrzył zęby na szlifierce i czekał. Był
to znany nam już okrutny WILK . A czekał on na Czerwonego Kapturka.
Okazało się, że chytry Lis sprzymierzył się z Wilkiem, zdradzając
przed nim wszystkie tajemnice Czerwonego Kapturka i ptaszków. Wilk
pewny siebie nie liczy się ze słowami Lisa i na odgłos kroków Czerwonego Kapturka chowa się w gęste, leśne zarośla i krzaki. Ptaszki cały czas
wiernie towarzyszą Czerwonemu Kapturkowi. I wszyscy mieszkańcy
lasu starają się jak mogą i na ile potrafią. Najbardziej jednak losem
Czerwonego Kapturka przejmuje się maleńki Zajączek Złotouszek. Zdyszany dopędza Czerwonego Kapturka i jednym tchem wyrzuca z siebie
wiadomość, o tym, że Lis wykradł tabakę i zapałki z koszyczka Czerwonego Kapturka.
W tej samej chwili zjawiają się Lis i Wilk. Lis znowu kłamie, nie
przyznaje się do winy, a Wilk rzuca się na Czerwonego Kapturka, by
go zjeść. Napad jednak nie udaje się; Czerwony Kapturek korzysta z ukrytej paczki tabaki i wszyscy łącznie z Wilkiem i zdradliwym Lisem
zaczynają kichać. Czerwony Kapturek płacze ze strachu. Razem z nim
płacze cały las . Płacze Zajączek Złotouszek i płaczą ptaszki. Wędrówka
Czerwonego Kapturka do chorej Babci jeszcze się nie skończyła . . .
I oto . . . za namową przebiegłego, chytrego i zdradliwego Lisa, Wilk
przemalowuje sierść na kolor biały, by upodobnić się do psa.
Na trzeciej leśnej polanie Czerwony Kapturek znowu spotyka się
z Wilkiem. Tym razem Czerwony Kapturek bierze Wilka za białego pieska . Dziwi się, dlaczego t en miły piesek mówi basem i jest zupełnie zdziczały. I na dodatek ciągle się oblizuje. Po dziw nej rozmowie z białym
pieskiem-Wilkiem, Czerwony Kapturek idzie dalej. A w tym samym czasie okrutny Wilk pędzi w kierunku domku Babci Czerw onego Kapturka.

Przed os ta tnią leśną p o la ną, na leśnym skrz yżo waniu dróg stoi Straż
Drogo wa, która po wołana została do regulo wania ruchem i karania tych,
któr zy nie przestrzega ją przepisów drogo wych. Pier wszym ukarany m
jest Lis. Dostaje się on do Leśnego K omisariatu za wszystkie kłamstwa
i przewinienia.
Zaraz, zaraz . . . W ba jce jest przeci eż jeszcze Mama Czerwonego
Kapturka. No, właśnie. Mama zaniepokojona przedłuża jącą się nieobecnością Czerwonego Kapturka zja wia się w lesie. Spotyka Leśni cz ego,
który już wie o losach Czerwonego Kapturka. Zabiera Mamę do swojego
samochodu i ze Złotouszkiem pędzą naprzód. Ptaszki pokazu ją drogę.
W m iędzyc za si e do domk u Babci wpada zdysza ny Wilk. Wilk oszukuje Babcię , wabi j ą i ot worzywszy swą gigant y c z ną pas z c zę połyka ją .
Zado wolony ze swego zwyci ęstwa nakłada na wielki łeb czepek i okular y
Babci i kład zi e s ię do łóżk a .
Do drzw i domku puka Czer wony K apturek. I có ż widzi . . . Na łóżku
cała przykryta pi e rzyną leży Babcia. Ty lko dz i wią jej du ż e uszy, dziwn y
głos, bia ły kolor t warzy i du ż e z ęby . Czer wony K a pturek jeszcze nie wie,
że w łóżku zamiast Babci le ży okr ut ny, zły Wilk. Na py tanie Czer wonego
K apturka: „Babciu, a dla czego masz takie d uże zęb y? " - Wilk, któr y
udawał Bab cię odpo wiada przer aźliwym głosem: „Żeb y cię szybciej
zjeść ! " . Wsta je z łó żk a i p o łyka za jednym za machem Czerwonego K apt urka. Z o bża r twa i s ytości zasy pia .
Tymczasem L eśni czy, Mam a Czer wonego K apturka, Zając zek Zło to
uszek i Ptaszek Pitptilitek przyjeżd ża j ą przed dom ek Babci. Wszyscy
poszukują Czerwonego Ka ptu rka. Leśnic zy do myśla się , gdzie m o że być
Czer wony K apturek. Wyjmu je duże nożyce, rozci na brzuch śpi ące go
Wilka, z k tórego wyskaku je i Babcia i Czerwony K apturek.
Wszyscy cał ują si ę radoś ni e i śp iewa j ą , a Wil k za ka r ę węd ruj e do
więzienia . Siedzi za siedm ioma dr zwiami, za siedmioma k luczami w Leś ny m Komisariacie.
Bab cia, Czerwony Kapturek i Mama śpiewają rado śnie pio sen kę
i wracają szczęśliwi do swoich domów.
Tak to zawsze bywa , że dobrzy ludzie śmie ją się , a źli ludzie,
zł e zwi e rzęta muszą po nieść zas łużo ną karę .

A teraz drogie dzi eci, konie c
Ni e pytajcie nas więcej o nic
Bo gdybyśmy coś więcej wiedzieli
Tobyśmy Wam opowiedzieli .
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